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Hvilke fællesskaber indgår vi i? 

Sådan gør du 
 Introducer eleverne til arbejdet med fællesskaber og fortæl, hvad et fællesskab er. Sig fx:  

 Nu skal vi arbejde med fællesskaber. Vi er nemlig alle sammen en del af en masse 

fællesskaber. Et fællesskab er en gruppe af mennesker, der hænger sammen på en eller anden 

måde. Og i løbet af vores liv er vi en del af en masse fællesskaber. Det første fællesskab, vi 

bliver en del af, når vi bliver født, er vores familie. Senere kommer vi i vuggestue, og så har vi 

også et fællesskab der. Og vi har også et fællesskab, hvis vi fx går til fodbold. 

 Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv det op på tavlen. Ved hvert fællesskab 

kan I tale om, hvad der karakteriserer det: 

 Hvilke regler er der i det fællesskab?  

 Hvor godt kender I hinanden i det fællesskab?  

 Hvor vigtigt er det fællesskab for jeres liv?  

 Hvem bestemmer i det fællesskab?  

 Osv.  

 Introducer eleverne for en opgave, de skal løse i grupper: Hver gruppe får tildelt et fællesskab (fx 

familie, SFO, fodboldklub) og skal lave en planche, der viser, hvad der karakteriserer deres fællesskab 

(til fodbold er det fx en bold, en træner, et hold, et bestemt mødetidspunkt osv.) Planchen laves med 

udgangspunkt i et hjælpeark, hvor eleverne kan klippe ord ud, der karakteriserer deres fællesskab. 

 Del eleverne i grupper (fx fire i hver) og udlevér hjælpearket til dem. Eleverne skal vælge de ord, der 

passer til deres fællesskab, og lime dem op på planchen. De må gerne skrive flere ord eller tegne på 

planchen. Giv dem fx en halv time til at løse opgaven. 

 Hæng plancherne op og lad hver gruppe fremlægge deres planche. Spørg fx hvilke rettigheder og 

pligter der er i det konkrete fællesskab, eller hvordan fællesskabet styres. Hvem bestemmer i 

fællesskabet? Fx træner, lærer, alle bliver enige, chef, borgmester. 

 Eleverne kan tage et billede af deres plancher og lægge det på instagram via #sætditaftryk og dermed 

dele deres fællesskaber med andre skoleelever. 
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