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At støtte eleverne i at skabe en god klassekultur, hvor der er plads til forskellighed, og hvor alle har en rolle 

at spille. 

 

 Oplæg om klassekultur (ca. 15 min.) 

o Hvad er klassekultur? 

 Omgangsformer 

 Uskrevne regler 

 Det er alles ansvar 

 Diskussion på baggrund af cases (ca. 30 min.) 

 Pause 

 Formulering af idealer på skrift (ca. 45 min.)  
 

Der introduceres til dobbeltlektionen ved hjælp af PowerPoint-præsentationen. Her er fokus på, hvad 

begrebet klassekultur dækker over, og hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med. Oplægget varer ca. 15 

minutter. 

 

Kultur bliver ofte defineret som vaner eller traditioner og er nødvendige for at skabe sammenhæng. Det er 

vigtigt, at der er noget ’vi plejer’ og noget ’sådan er det bare’, så man ikke hver dag skal starte forfra i forhold 

til at gennemskue, hvordan man gør ting, og hvad andre forventer af én.  

 

Klassekultur består af mange forskellige elementer. I Netwerk ligger fokus på de sociale omgangsformer – 

de uskrevne regler for, hvordan man agerer i klassen. De er uskrevne, fordi de opstår helt af sig selv i 

interaktionen mellem eleverne. Her i lektion 2 gøres de uskrevne regler synlige, så de kan blive genstand for 

diskussion. Først når eleverne tager emnet op i klassen, har alle mulighed for at komme med deres bidrag til 

kulturen, hvilket gør det muligt for eleverne at blive klogere på hinanden og få nye perspektiver på noget, de 

måske tog for givet. 

Efter oplægget skal eleverne derfor selv på banen. Sammen med deres makker skal de på baggrund af 

nogle cases diskutere sig frem til idealer for deres opfattelse af ’den gode klasse’. 

Eleverne har ca. 30 minutter til at komme frem til nogle konkrete forslag. 

Efter de 30 minutter holder I en kort pause, og efter pausen skal der samles op i plenum, hvor de forskellige 

makkerpar byder ind med forslag til idealerne. Alle forslag noteres på tavlen. Det er vigtigt, at alle forslag 

bliver skrevet ned – det er meget demotiverende at høre sit forslag blive ’skudt ned’, allerede inden det 

kommer på tavlen. Når alle forslag er registreret, gælder det om at kategorisere dem i forskellige grupper. 

Kig i dokumentet ’Inspirationsidealer’ for forslag til kategorisering.  

Til sidst skal der konkretiseres. Eksempelvis: Hvad vil det sige at respektere hinanden? Vi er stille, når andre 

taler. Vi giver konstruktiv kritik til andre osv. Eleverne skal altså også udforme eksempler på, hvordan de kan 

leve op til idealerne. 
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Idealerne og de tilhørende eksempler på, hvordan de kan opnås, skal skrives ned, og det er en god idé at 

gøre i klassen, fx af en elev, der har sin bærbare computer med. 

 

Idealer formuleret på skrift: 

 Gør det lettere at blive konkret, når man taler om god klassekultur. 

 Gør det lettere at huske, hvad man har aftalt. 

 Forpligter mere end de mundtlige aftaler/de uskrevne regler. 

 Giver mulighed for at høre, hvad de andre tænker om de uskrevne regler – der er ikke altid enighed 

om, hvordan de skal opfattes. 

 

Når eleverne diskuterer klassekultur og udarbejder idealer for klassen, er det et skridt på vejen til at sikre en 

god klassekultur – og dermed et stærkt fællesskab i klassen. Men det er også kun et skridt. Herfra starter 

arbejdet med at skabe en god kultur. Og her skal eleverne have hjælp fra dig som lærer. Du skal støtte op 

omkring den gode kultur ved at gå foran med et godt eksempel, og du skal minde eleverne om, hvad de har 

talt om. I lektionsforløbet vil der være yderligere to lektioner, der fokuserer på klassekultur; lektionerne 5 og 

7, der giver dig og eleverne mulighed for at følge op på, hvordan det går med kulturen i klassen, og om de 

stadig lever op til deres egne idealer for en god klasse.   

 

Det er dig som lærer, der skal opbevare idealerne, så husk at få en kopi af eleven, der skrev idealerne ned. 

Vær opmærksom på, at klassens andre lærere opfordres til at orientere sig i idealerne, så de også kan 

hjælpe eleverne med at efterleve dem. Du kan med fordel ligge idealerne ud på intranettet. 

 

Det er alle læreres ansvar at være en god leder i klassen, så det er op til dig og de andre lærere at vurdere, 

om klassekulturen skal tages op imellem Netwerk-lektionerne. Det gør I, hvis I oplever, at der er centrale 

idealer, der slet ikke efterleves.  

 

 Klassekultur handler om de omgangsformer, man har i klassen. 

 En god klassekultur er med til at skabe et stærkt fællesskab. 

 Stærke fællesskaber er vigtige for trivslen blandt eleverne. 

 En god klassekultur er med til at sikre et godt undervisningsmiljø. 

 Et godt undervisningsmiljø øger det faglige niveau for alle elever. 

 

 Læs om klassekultur i lærervejledningen under lektion 2. 

 Print cases til øvelsen. 

 Orienter dig i inspirationsidealerne. 

 


