
 

1 Sådan gør du Vores fællesskaber 

Vores fællesskaber 

Sådan gør du 
 Eleverne præsenteres for begrebet fællesskab. Start fx med at spørge eleverne, hvad de selv forbinder 

med begrebet ‘fællesskaber’ og saml herefter op på deres bud ved fx at sige:  

 Et fællesskab er en samling af mennesker, som er forbundet af noget, de har tilfælles. Fx 

familien, som er det første fællesskab, vi allesammen møder. Man bor og lever sammen i 

familien, har en fælles hverdag og er afhængige af at hjælpe hinanden for at få familielivet til at 

fungere.  

Et fællesskab kan også være nogle mennesker, der er bundet sammen, fordi de mener det 

samme. Det kan fx være et politisk parti, der har de samme holdninger og arbejder sammen for 

at få nogle ting gennemført i samfundet. 

Eller det kan være nogle mennesker, der er bundet sammen, fordi de har den samme interesse. 

Det kan fx være et fodboldhold eller en tennisklub, hvor man mødes om en interesse, som alle 

brænder for. Og så er der alle de fællesskaber, man har med sine venner og bekendte, kolleger 

og skolekammerater.  

 Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv dem op på tavlen.   

 Introducer eleverne for en opgave, de skal løse i grupper: Hver gruppe vælger selv et af 

fællesskaberne på tavlen – eller du vælger, hvad de hver især skal arbejde med (fx familien, klassen, 

SFO’en, idrætsklubben, madklubben, klassens evt. messenger-gruppe) og skal lave en 

planche/oplæg/digt/video/tale/sang/historie, der viser, hvad der karakteriserer deres fællesskab (til 

fodbold er det fx en bold, en træner, et hold, et bestemt mødetidspunkt osv.) Giv hver gruppe et 

opgaveark og giv eleverne fx 30 min. til at løse opgaven. 

 Lad hver gruppe fremlægge deres produkt med udgangspunkt i spørgsmålene fra elevarket: 

 Hvad handler fællesskabet om (hvad er formålet med fællesskabet?) 

 Hvilke regler er der i det konkrete fællesskab?  

 Hvad er det, der får fællesskabet til at fungere? (Hvad kræver det af den enkelte at få 

fællesskabet til at fungere? Hvilke pligter og ansvar har man hver især i fællesskabet, der gør, 

at det fungerer?) 

 Hvor godt kender I hinanden i det fællesskab? Og har det betydning for, hvor godt 

fællesskabet fungerer? 

 Hvad gør, at det konkrete fællesskab er et godt fællesskab at være med i? 

 Hvis fællesskabet ikke fungerer så godt, hvad kan man så gøre?   

 Hvor vigtigt er det konkrete fællesskab for jeres liv og hverdag?  

 Tegn nu på tavlen alle de fællesskaber, eleverne indgår i, som cirkler, der rækker ind i hinanden. Start 

med familien og fortsæt fx med skolen (familiecirklen rækker ind i skolecirklen, fordi en del af familien 

går i skole). Tegningen udvides i dialog med eleverne fx ved at spørge, hvilke fællesskaber der rækker 

ind i hvilke andre fællesskaber.  (fx går forældrene på arbejde og har et fællesskab der, alle i klassen 

går på samme skole og har et fællesskab der osv.)  
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 Opsummér pointen: Sig fx:  

o Vores samfund er bygget op af fællesskaber, og vi er allesammen forbundet til hinanden 

gennem forskellige fællesskaber. Hele livet igennem indgår vi i forpligtende og givende 

fællesskaber med andre mennesker. 

 Eleverne kan tage et billede af tegningen af de fællesskaber, som de indgår i og lægge det på 

instagram via #sætditaftryk og dermed dele deres fællesskaber med andre skoleelever. 
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