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At gøre eleverne opmærksomme på, at et stærkt fællesskab i klassen/på skolen handler om at være gode 

kolleger. Det gode kollegaskab blandt eleverne har stor betydning for, hvad de kan præstere fagligt. 

 Kort introduktion til fællesskaber – formelle og uformelle fællesskaber (ca. 10 min.) 

 Fællesskabets betydning for fagligheden (ca. 5 min.) 

 Fællesskab på tværs af klasser og årgange (ca. 5 min.) 

 Fællesskabende aktiviteter (25 min) 

Oplægget (de første 20 min. af lektionen) tager udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation, og lektionen 

afsluttes med øvelser, der sætter fokus på fællesskabelse. 

Mennesket er et socialt væsen, og vi har brug for fællesskabet for at overleve. Der findes, overordnet set, to 

typer fællesskaber; de formelle og de uformelle. De uformelle fællesskaber er fællesskaber, vi selv vælger. 

Det er vores venner og bekendte, og i disse fællesskaber er vi i høj grad selv med til at sætte normerne for, 

hvordan man er sammen. De formelle fællesskaber er fællesskaber, vi placeres i, når vi starter i en ny 

klasse, på en ny skole eller på en arbejdsplads. Vi vælger i et eller andet omfang selv at være der, men ikke, 

hvem vi er der sammen med. Vi har brug for at føle os trygge og opleve, at vi passer ind i de fællesskaber, vi 

tilhører – uanset om vi selv har valgt fællesskabet eller ej. I de formelle fællesskaber i skolen er lærerne i høj 

grad med til at sætte normerne for, hvordan man er sammen. Der stiles efter et godt kollegaskab, hvor der er 

stor respekt for forskellighed, opmærksomhed og omtanke for andre elever.

Et trygt fællesskab, hvor eleverne er gode kolleger for hinanden styrker både undervisningsmiljøet og 

fagligheden i klassen. I et fællesskab, hvor elever ikke går og holder vejret for at fremstå mere ovenpå, end 

de måske i virkeligheden er, tør eleverne række hånden op i timerne uden at være bange for, om de svarer 

forkert eller stiller for dumme spørgsmål. Det giver bedre grundlag for diskussioner og gruppearbejde, når 

alle har mod på at byde ind. Hertil kommer, at den energi, eleverne frigiver ved ikke at være bekymret over, 

hvad andre tænker om dem, kan bruges på det faglige. 

Fællesskabet i klassen er vigtigt, og det skal der arbejdes kontinuerligt på. Men et godt fællesskab er bedst, 

når det ikke lukker sig om sig selv, der skal også være solidaritet udadtil. Klassens fællesskab er en del af 

skolens fællesskab, og det skal eleverne også være opmærksomme på. For gymnasieeleverne gælder det, 

at det fællesskab, de er en del af på grundforløbet, vil være et midlertidigt fællesskab. De skifter klasse i 

forbindelse med valg af studieretning, og skal dermed være en del af et nyt fællesskab. Jo stærkere 

skolefællesskab, man kan skabe, jo lettere bliver overgangen til en ny klasse, fordi man allerede vil kende 

flere af de andre elever. 

Skolerne arrangerer typisk forskellige aktiviteter, der netop sætter fokus på fællesskab. Her et er godt 

tidspunkt at minde eleverne om, at de skal deltage i aktiviteterne, og opfordre dem til at melde sig til grupper 

og udvalg på skolen, der går på tværs af klasser og årgange.



 

 

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af materialet uden Ventilens skriftlige samtykke er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om 

ophavsret, © 2018 Ventilen Danmark 

2 

 

 

For at lære hinanden at kende og blive trygge ved hinanden, er det vigtigt, at man får nogle gode oplevelser 

sammen.  

I starter med et par opvarmningsøvelser, så eleverne lige får løsnet op og grinet lidt sammen, inden I laver 

øvelsen ’Atomer og molekyler’. 

 

Opvarmningsøvelse 1 – ’Send klappet videre’ (ca. 5 min): 

 Alle stiller sig i en cirkel  

 Fortæl eleverne, at du starter et klap, og at det skal sendes rundt i hele cirklen. 

 Trin 1: Du starter med at få øjenkontakt med din sidekammerat til højre, og sender et klap til 

vedkommende. Din sidekammerat vender sig derefter mod sin sidekammerat til højre og ’sender 

klappet videre’ – klapper én gang i retning mod sidekammeraten. Sådan forsætter I hele cirklen 

rundt. Det er vigtigt, at der er øjenkontakt, inden klappet sendes videre. 

 Trin 2: I kører dobbelt tempo – klappene sendes hurtigere rundt, men uden at gå på kompromis med 

øjenkontakten.  

 Trin 3: Tilføj et dobbeltklap, der sender klappet i den modsatte retning. 

 Trin 4: Klappet kan sendes rundt på kryds og tværs i cirklen. Det er utrolig vigtigt, at alle elever er 

meget opmærksomme på hinanden for at det kan lade sig gøre. Husk stadig øjenkontakten. 

 

Opvarmningsøvelse 2 – ’1-2-3’ (ca. 5 min) 

 Eleverne sættes sammen to og to med dem de står ved siden af i cirklen. I tilfælde af ulige antal 

elever i klassen, går du sammen med den sidste elev. 

 Hvert par udnævner en A og en B. 

 Trin 1: A og B står overfor hinanden og skiftes til at sige et tal højt fra 1 til 3. A starter med ’1’, B 

siger ’2’, A siger ’3’, og B starter forfra med ’1’. Det kører i ring i ca. 1 min. 

 Trin 2: ’2’ skiftes ud med et klap. A starter med at sige ’1’, B klapper og A siger ’3’. Det kører i ring i 

ca. 1 min. 

 Trin 3: ’3’ skiftes ud med et hop. B starter denne gang med at sige ’1’, A klapper og B hopper. Det 

kører i ring i ca. 1 min.  

 

Opsamling på opvarmningsøvelserne. Tal med eleverne om, at det handler om kommunikation og at være 

opmærksomme på hinanden. 

 

’Atomer og molekyler’ (ca. 10 min) 

 Læs om øvelsen og se en film om, hvordan den udføres på www.projektnetwerk.dk, under 

’Fællesskabelse’, ’Om de fællesskabende aktiviteter’ og ’Energizers’. 

 Her en helt kort introduktion: 

o Eleverne går rundt mellem hinanden på gulvet. Du forklarer, at de nu er atomer. Når du 

siger ’Molekyle – et eller andet’ skal de finde sammen med alle de elever, de har det 

pågældende til fælles med. Så hvis du siger ’Molekyle – antal søskende’, går alle med 0 

søskende sammen, alle med 1 søskende går sammen, alle med 2 søskende går sammen 

og så fremdeles, og danner derved molekyler. Du siger atomer igen, og eleverne går for sig 

selv indtil du siger ’Molekyle – transportmiddel til skole’. Find inspiration til spørgsmål under 

øvelsen på hjemmesiden, men find også gerne på lokale spørgsmål, der passer til jeres 

område/skole.Det handler om at vise eleverne, at de har noget til fælles på kryds og tværs. 

http://www.projektnetwerk.dk/
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 Der findes formelle og uformelle fællesskaber. 

 Et godt formelt fællesskab har stor betydning for, hvad man kan præstere fagligt. 

 Et godt klassefællesskab og skolefællesskab er til gavn for alle på skolen – både lærere og elever. 

Til øvelserne er det vigtigt at være et sted med god gulvplads. 

Se filmen og læs om ’Atomer og molekyler’ på Netwerks hjemmeside. 


