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1. Find sammen i jeres makkerskabsgruppe og gå hen til det hjørne, som I har fået tildelt.  

2. Læs casen ’En gymnasieelevs bekendelser’.  

3. I skal nu diskutere, hvad man kan gøre for at forhindre, at nogen mistrives socialt i skolen.  

4. Ud fra om I har fået tildelt hjørne 1, 2, 3 eller 4, skal I nu diskutere, hvordan man kan forebygge 

ensomhed ud fra følgende perspektiv: 

o Hjørne 1: Hvilke muligheder har eleven i casen for selv at gøre noget? 

o Hjørne 2: Hvilke muligheder har klassekammeraterne for at gøre noget?  

o Hjørne 3: Hvilke muligheder har skolen for at gøre noget? Fx lærerne og ledelsen? 

o Hjørne 4: Hvad kan samfundet gøre? Fx lokalpolitisk, nationalt niveau, ungdomspolitisk? 

5. Vælg en referent, der skriver jeres forslag ned. 

6. I har 15 minutter til øvelsen. 

 

”Jeg går i 2.g. Som alle andre også oplever det, er 2.g et meget hårdt år pga. det faglige. Men hvad der gør 

det endnu hårdere er, når man ingen venner har i klassen. 

Vi er omtrent 30 elever i klassen, og alle har dannet grupper og kliker - lige undtaget mig. Jeg sidder altid 

alene, og der sidder for det meste ingen andre på samme række. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Og når der 

så endelig sidder en på samme række, er det et par stole væk fra mig. Hver gang, vi har pause i modulet, 

går alle hen til deres venner og veninder, mens jeg bare sidder og laver ingenting. De ved udmærket godt, at 

jeg sidder helt alene, men de gør intet for at hjælpe mig. Problemet er også bare, at jeg utallige gange har 

forsøgt at prøve at indgå i fællesskabet. Men jeg bliver hele tiden afvist.  

 

Og hver gang der er gruppearbejde, finder alle sammen i grupper, og jeg arbejder hele tiden alene.  

Det er hårdt at stå op hver morgen og vide, at man skal befinde sig i en utryg zone, nemlig skolen. Det er 

ikke rart at træde ind i klasselokalet, hvor folk ser dig, men ikke hilser på dig. Man føler sig ikke velkommen 

på den måde.” 

 

(Indlægget er fra et site, hvor unge, der oplever problemer, kan chatte med hinanden). 
 


