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 At blive klogere på elevernes perspektiver på fællesskaber, ensomhed og social mistrivsel.  

 At forlænge holdbarheden af den viden, eleverne har fået om trivsel, hjælpemuligheder, 

fællesskaber og ensomhed i lektionsforløbet i Netwerk.  

 

Gennem lektionsforløbet har eleverne på forskellige måder arbejdet med sociale relationers betydning for 

det faglige og sociale miljø i klassen og i forhold til social trivsel og mistrivsel. I denne danskopgave bliver 

disse overvejelser flyttet ud af klasserummet og ind i den enkelte elevs personlige refleksionsrum.  

 

Opgavesamlingen til danskopgaven består af flere inspirationsartikler. Eleverne bliver med udgangspunkt i 

artiklerne stillet følgende spørgsmål: 

 

 Hvad siger teksten/teksterne om ensomhed og social mistrivsel? Kan du genkende nogle af 

tankerne eller følelserne? I dig selv? I nogen, du kender?  

 Er der noget fra dobbeltlektionen om ensomhed og social mistrivsel (Lektion 2 i Netwerk), du 

kommer til at tænke på, når du læser artiklerne?  

 Til sidst skal du fremhæve positive eller negative eksempler på, hvordan du har oplevet kulturen og 

fællesskabet i din klasse. 

 

Det er dig som lærer, der sætter de præcise rammer for øvelsen. Der lægges op til, at den ikke tæller som 

en almindelig afleveringsopgave, men at den har form som et essay, og at den max må fylde en A4-side. Det 

står også i opgavesamlingen til eleverne. Hvis du ønsker at anvende den som en afleveringsopgave, kan du 

få en redigerbar udgave af opgavesamlingen. 

 

Det er vigtigt, at eleverne selv bestemmer, hvor personlige deres historier skal være. Det er ikke meningen, 

at de skal udlevere sig selv. Bemærk, at nogle elever måske vil benytte lejligheden til at skrive nogle meget 

personlige historier om mistrivsel, og der er det vigtigt, at du tager fat i dem efterfølgende, så de føler sig set. 

Fortæl eleverne på forhånd, at du følger op på indholdet i den skriftlige opgave. Alle elever vil få en 

tilbagemelding. 

 


