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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: 

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

Pointe: Man kan prøve at tale og tænke positivt om sig selv. Tro på, at de andre elever selvfølgelig synes, at 

man er god nok, som man er. Man kan øve sig i at være åben over for klassekammeraterne og prøve at 

være positiv i forhold til den, man er. Prøve at lægge tanker væk om at man føler sig anderledes. Negative 

tankemønstre kan føre til, at man selv trækker sig fra fællesskabet.  

Man kan hurtigt komme til at tænke, at eleven skal tage sig sammen: ”Det er jo også elevens eget ansvar at 

blive en del af fællesskabet i klassen.” Og det er rigtigt, men hvad hvis man ikke oplever, at man kan? At 

man ikke ved, hvordan man kommer ind i fællesskabet? Og når man så tager mod til at fortælle det til en 

lærer, bliver man ikke forstået. Det kan gøre følelsen af ’det er mig, der er forkert’ større. Det er vigtigt at 

dele sine tanker med nogen, også selvom man ikke er blevet forstået første gang. Og være opmærksom på 

hinanden i klassen samt reagere på sin bekymring for en klassekammerat. 

 

Hjørne 2: Hvilke muligheder har man som klasse for at forhindre, at nogen føler sig udenfor? 

Pointe: Bliver alle inviteret med ud at gå tur/spille spil, når der tages initiativ til sociale ting i klassen? Man 

kan have den indstilling, at gymnasiet er et sted, hvor der skal være plads til alle – alle behøver ikke være 

venner, men alle skal kunne fungere ordentligt sammen i klassen, da man skal gå sammen i flere år. Man 

kan prøve at være opmærksom på, om der hurtigt bliver dannet kliker. Det kan føles trygt at finde en klike 

hurtigt, men være svært for andre at komme med i, når de først er dannet. Og nogle gange betyder det, at 

man bevidst eller ubevidst kommer til at ekskludere nogen i klassen.   

 

Hjørne 3: Hvad kan skolen, fx lærerne og ledelsen, gøre for at skabe en god start for en ny klasse? 

Pointe: Hvorfor tænker nogle lærere/ledere, at det er op til eleverne selv at danne fællesskaber og 

relationer? Hvorfor kan det være en god idé, at lærerne inddeler eleverne i nogle grupper på forhånd? Er 

lærerne forbilleder/rollemodeller for eleverne? 

Skolen har et stort ansvar og en oplagt mulighed for at skabe gode, trygge rammer for eleverne – det er 

nemmere at starte en god og inkluderende skolekultur end at ændre en dårlig. 

Hvad vil det gode være ved at tale med en lærer? Kan det være vanskeligt at fortælle sådanne ting til en 

lærer? Hvorfor? Hvad hvis læreren ikke forstår én? Hvordan kan lærergruppen forebygge ensomhed? 

I mange tilfælde kan en lærer give god hjælp. Men en forudsætning for, at lærerne kan hjælpe er, at de får 

kendskab til det, man går og tænker på.  

 

Hjørne 4: Hvad kan man på samfundsniveau gøre for at forebygge ensomhed?  

Pointer: Hvorfor er det vigtigt at samfundet forholder sig til ensomhed? Ensomhed kan opstå i alle samfund, 

men ligesom man kan forebygge i mindre fællesskaber, kan man også gøre noget i de store. Fx at gøre 

undervisning om forebyggelse af ensomhed obligatorisk på uddannelser til lærere, pædagoger m.m. eller at 

gøre det til en del af pensum på ungdomsuddannelserne.  

 

 Ensomhed og social mistrivsel er et problem for den enkelte, men løsningen ligger både hos 

fællesskabet og den enkelte.  

 Alle aktører kan gøre noget – og de bedste resultater opnås, hvis alle arbejder sammen om et fælles 

mål. 

 Forskellige aktører har forskellige ressourcer og muligheder for at gøre noget. 


