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At følge op på hvordan det går med fællesskabet og klassekulturen samt at afrunde makkerskaberne. 

 Speed-meeting om fællesskab (ca. 15 min.) 

 Hesteskoen – en fællesskabende aktivitet, der bruges som evalueringsværktøj ift. klassens idealer 

(ca. 20 min.) 

 Ophør af makkerskaber – hvordan er det gået, og hvad gør vi med gruppearbejde i fremtiden? (ca. 

10 min.) 

Der introduceres til lektionen ved hjælp af PowerPoint-præsentationen. Her fortælles eleverne om formålet 

med lektionen, og derefter går I i gang med speed-meeting. Hele beskrivelsen af speed-meeting og den 

efterfølgende øvelse, hesteskoen, findes under fanen ’Fællesskabelse’ på hjemmesiden.  

 

Eleverne skal i dette speed-meeting tale om fællesskab, hvor målet er, at de bliver gjort opmærksomme på 

forskellige perspektiver på fællesskab, og hvad et godt/dårligt fællesskab er (læs om speed-meeting under 

fanen ’Fællesskabelse’). Speed-meeting starter ved, at eleverne stiller sig på gulvet, hvor de alle får 

udleveret en seddel med et spørgsmål på. Eleverne bevæger sig nu rundt blandt hinanden, finder tilfældigt 

sammen to og to, og på skift stiller de hinanden deres spørgsmål. Når begge elever har svaret på hinandens 

spørgsmål, bytter de spørgsmål og finder en ny klassekammerat at spørge. De stiller altså det spørgsmål, de 

selv lige har svaret på til den næste, de møder. Der er afsat 10 minutter til selve speed-meeting, og derefter 

5 minutter til i plenum at følge op på svarene (vælg nogle af sedlerne ud, og spørg hvad de svarede, fx til 

spørgsmålet ”Hvad er et godt fællesskab?”). 

Fra emnet fællesskab skal I videre over til at tale om klassekultur, da et stærkt fællesskab også hænger 

sammen med en god klassekultur. Derfor skal I nu tale om klassens idealer for en god klassekultur. 

 

Eleverne skal bruge hesteskolen til at evaluere de idealer, som de udformede for den gode klassekultur i 

lektion 2. Du har på forhånd udvalgt idealer fra listen, og I skal bruge hesteskoen som evalueringsværktøj. 

Du forklarer princippet med hesteskoen (læs om hesteskoen under fanen ’Fællesskabelse’) for eleverne, og 

derefter går I til et område, hvor der er plads til, at de fordeler sig på buen i hesteskoen. Du starter med at 

markere, hvor buen går, og hvor de to poler er – ’helt enig’ og ’helt uenig’. Herefter skal eleverne forholde sig 

til de fem idealer, som du har udvalgt, fx. ”Vi siger godmorgen til alle i klassen – hver morgen”. Hvis eleverne 

mener, at det gør de da hver morgen, placerer de sig ved ’helt enig’. Hvis eleverne mener, at det aldrig 

lykkes, placerer de sig ved ’helt uenig’. Når de har placeret sig på linjen, er det op til dig at lave en 

opsummering – hvor er de fleste placeret? Er der et generelt billede? Er der nogen, der står helt anderledes 

end de andre? Prøv at flytte en elev fysisk fra ét punkt til et andet, hvor vedkommende ville være mere enig, 

og stil spørgsmålet ”Hvad skulle der til for, at du stod her i stedet for?” Det tvinger eleven (og måske også de 

andre elever) til at reflektere over, hvorfor de står, hvor de gør på linjen. Vær bevidst om at vælge en elev, 

der godt tør fortælle om sine holdninger foran de andre, for det er netop et værktøj, der hjælper introverte til 

at give deres mening til kende uden at skulle ytre sig om det mundtligt.  
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Sådan fortsætter I med de resterende fire idealer. Ved de to idealer, hvor flest elever mener, at klassen ikke 

lever op til dem, tages der en fælles snak om, hvad der skal til, for at man kan leve op til idealet i endnu 

højere grad. Og tal gerne om, hvilke idealer der også betyder noget for klassens fællesskab, og som dermed 

også kan have indvirkning på et stærkere fællesskab. Hesteskoen tager ca. 20 minutter.  

 

De sidste 5 minutter af lektionen går med at afslutte makkerskaberne. Eleverne får mulighed for at sige lidt 

om, hvordan de synes, det har været, og herefter taler I om, hvordan der etableres arbejdsgrupper 

fremadrettet.  

Makkerskabsgrupperne fortsætter som arbejdsgrupper, der skifter en gang hver måned – resten af 

skoletiden, hvis det giver mening. De kan anvendes, når der ikke er bestemt andre arbejdsgrupper. 

Der er ikke meget tid, så det anbefales, at du kommer med et forslag til, hvordan du kunne forestille dig, at 

det bliver. Det anbefales, at der varieres mellem elevbestemte og lærerbestemte arbejdsgrupper, og at det 

er læreren, der bestemmer, hvornår det er hvad. Hvis du ikke kommer med et forslag selv, men gør det til en 

mere åben diskussion, skal du afsætte mere end 5 minutter. 

 En god klassekultur skal man arbejde kontinuerligt på.  

 Det er ikke ualmindeligt, at det kan være svært at leve op til idealer – og derfor er det vigtigt, at man 

tager dem op og diskuterer dem en gang imellem. 

 Det, man fokuserer sin energi på, vokser. Det vil fx sige, at chancen for, at man faktisk får sagt ”hej” 

om morgenen, er større, hvis man fokuserer sin energi på at huske at sige ”hej”, end hvis man 

fokuserer sin energi på at ærgre sig over dem, der glemmer det.  

 Find et sted, hvor der er plads til at lave en hestesko. 

 Udvælg fem af klassens idealer og skriv dem ind i oplægget. 

 Læs om speed-meeting (fællesskab) og hesteskoen under fanen ’Fællesskabelse’.  

 Print og klip sedlerne ud til speed-meeting.  

 Forbered forslag til, hvordan gruppeinddelingen kommer til at forløbe fremadrettet. 
 


