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Lektion 1A 

Drejebog - hf 

 

Præsentation af Netwerk og etablering af makkerskaber  

Formål med lektion 1A 

At inddrage eleverne i vigtigheden af og forløbet omkring Netwerk samt at skabe en tryg overgang til 

ungdomsuddannelsen. 

Indhold (45 min.) 

 Velkomst og oplæsning af makkerskaber og makkerskabsgrupper (ca. 5 min.) 

 Præsentation af Netwerk (ca. 15 min.) 

o Hvad er formålet? 

o Hvor længe varer Netwerk? 

o Hvilke aktiviteter skal eleverne igennem? 

 Makkerskaber og makkerskabsgrupper (ca. 10 min.) 

o Hvad er formålet? 

o Hvordan er de lavet?  

o Hvor længe varer de? 

o Hvilke opgaver har makkerskaberne og makkerskabsgrupperne?  

 Interview og præsentation af makkeren for resten af klassen (ca. 15 min.) 

Praktisk 

Eleverne kommer ind i klassen og sætter sig ved de pladser, du har tildelt dem. Bordkort gør det let for dem 

at finde deres pladser. De sidder ved siden af deres makker og i nærheden af deres makkerskabsgruppe. 

Du byder velkommen og introducerer Netwerk. Oplægget tager udgangspunkt i en PowerPoint-

præsentation, og lektionen afsluttes med en øvelse. 

Præsentation af Netwerk 

Formålet med Netwerk er at skabe et stærkt fællesskab og en god klassekultur, fordi det forebygger 

ensomhed, og fordi det sociale og det faglige hænger sammen – alle præsterer bedre fagligt, når alle i 

klassen trives socialt. 

Makkerskaberne fortsætter frem til efterårsferien. Lektionsforløbet varer indtil juleferien, og de 

fællesskabende aktiviteter fortsætter resten af skoletiden. Orienter dig i Netwerks årshjul, så du er klar over, 

hvornår der er fællesskabende aktiviteter i løbet af året. Du finder årshjulet på hjemmesiden 

www.projektnetwerk.dk, under ’Fællesskabelse’. 

 

Makkerskaberne og snak om klassekultur kan tages op igen, hvis der bliver behov for det. 

Makkerskaber og makkerskabsgrupper 

Et makkerskab består af to elever. En makkerskabsgruppe udgøres af to makkerskaber og består dermed af 

fire elever. Se under ’Forberedelse’, hvordan grupperne etableres. Uddel et handout med 

makkerskabsopgaver til hver elev. Lad en telefonliste gå rundt, så alle kan skrive deres telefonnumre på.  

Makkerskaberne og makkerskabsgrupperne varer indtil efterårsferien med to skift.  

Husk at orientere klassens andre lærere om inddelingen i makkerskaber og makkerskabsgrupper, og giv 

dem besked, når makkerskaberne og makkerskabsgrupperne skifter. 

Makkerskaberne og makkerskabsgrupperne gentages, når eleverne kommer i deres fagklasser efter 1.hf. 

 

Efter efterårsferien fortsætter makkerskabsgrupperne primært som studiegrupper, der kan sættes til at 

http://www.projektnetwerk.dk/
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arbejde sammen. Grupperne skifter hver måned resten af 1.hf. De opfordres til stadigvæk at have øje for 

hinandens trivsel, men har ikke samme sociale opgaver, som ved skolestarten.  

Gennemgang af de forskellige elementer i Netwerk 

For at forberede eleverne på Netwerk, er der i oplægget en kort gennemgang af de forskellige elementer i 

Netwerk, så eleverne ved, hvad de kommer igennem. Du introducerer lektionsforløbet, makkerskaber og 

makkerskabsgrupper samt de fællesskabende aktiviteter. 

Interview og præsentation af hinanden 

For at lære hinanden lidt bedre at kende (og for at få alle elever på banen den første dag) skal eleverne 

interviewe hinanden. Du udleverer en liste over mulige spørgsmål. De skal vælge tre spørgsmål, de vil stille 

hinanden. Interviewene tager meget kort tid, og bagefter har eleverne 10 sekunder til at præsentere deres 

makker. Der er i alt ca. 15 minutter til øvelsen – ca. 5 minutter til interviews og 10 minutter til 

præsentationerne. 

OBS: Hvis I har mere tid, kan interviewene sagtens vare længere. Du kan også lade eleverne skrive 

portrætter af hinanden i dansk eller et andet sprogfag. 

Vigtigste pointer i lektion 1A 

 Det faglige og det sociale hænger sammen. 

 Netwerk handler om at gøre eleverne til gode kolleger – omsorg og respekt for forskelligheder. 

 I skal forebygge, at nogen kommer til at føle sig ensomme i jeres klasse. 

Forberedelse 

 Skriv evt. ind i velkomstbrevet til nye elever, at deres klasse er med i Netwerk. 

 Inddel klassen i makkerskaber og makkerskabsgrupper. Der er forskellige muligheder: 

o Helt tilfældigt. 

o Opdel efter køn og bland derefter tilfældigt.  

o Se på hvilke skoler eleverne kommer fra og bland dem, så de kommer i 

makkerskab/makkerskabsgruppe med nogen, de ikke har gået i klasse med før. 

 

Argumentet for, at det skal være tilfældigt er, at eleverne skal lære hinanden at kende på kryds og 

tværs. De skal kunne arbejde sammen med nogen, de ikke selv har valgt – sådan bliver det også, 

når de senere kommer ud på arbejdsmarkedet.  

  

Der kan være gode grunde til at ’styre tilfældighederne’ ved at forholde sig til fx køn og etnicitet. 

Flere skoler har haft gode erfaringer med makkerskaber af samme køn, da det giver lidt mere ro i 

starten, og det giver grobund for venskaber. Har man opdelt efter køn i makkerskaberne, giver det 

god mening at blande kønnene i makkerskabsgrupperne.  

 

Er der et ulige antal elever i klassen, bliver et makkerskab sammensat af tre elever – der er aldrig 

nogen, der er alene. Hvis der er elever, der slet ikke dukker op, konverteres makkerskabsgruppen til 

et makkerskab af tre elever. Hvis der er flere, der aldrig dukker op, kan man sammensætte nye 

makkerskaber af de tilbageværende elever. 

 Lav en telefonliste, som eleverne kan udfylde, så alle fra start har telefonnumre på hinanden – det er 

mindre grænseoverskridende for nogle elever, end hvis de bare skal bede om at få deres makkers 

telefonnummer.  

 Lav bordkort til alle elever.  
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 Udskriv eller upload ’Interviewguide’ til eleverne (den er også sat ind som et slide i PowerPoint-

præsentationen). 

 

 

 


