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Foreningspakke om fællesskaber og foreningsdemokrati 

Sådan gør du 

1. del:  

Gennemføres fx inden foreningen kommer på besøg (varighed ca. 30 minutter) 

 Start med at vise denne video – den varer 1:27 minut - 

https://www.youtube.com/watch?v=wkkOb7wRV-s 

(Foreningsliv og Frivillighed én af de 10 værdier for fremtidens samfund fra Danmarkskanon) 

 Forklar eleverne, at de nu skal på opdagelse i hinandens foreningsbaggrund. 

 Uddel underskriftskemaet og forklar at de nu har 10 min. til at få så mange underskrifter som muligt. 

Man får en underskrift ved at finde en klassekammerat, som lever op til udsagnet. 

 Opsamling på underskriftsskemaet: Spørg om der var nogen, som fik fyldt det hele ud? Hvor meget? 

Hvilke manglede? 

 Øvelse: Kahoot om ForeningsDanmark: (7 min) -  

https://play.kahoot.it/#/k/2cb9b603-7ead-4799-8df3-618f90595c69 

 Del holdet i 2-mandsgrupper, så alle grupper har en mobiltelefon. 

 Før I starter, forklarer du, at de har 1 min til at snakke om hvert spørgsmål – dog kun ½ min. til logo-

spørgsmål. 

 

2. del:  

Gennemføres sammen med foreningsrepræsentanter (varighed ca. 60-120 minutter). Anden del 

gennemføres efter aftale med en repræsentant fra en lokalforening. 

Program for foreningsbesøget: 

Personlig fortælling fra foreningsgæst(er): 

- Hvorfor er du med i din forening? (ikke hvorfor du startede, men hvorfor 

du fortsat er med – hvad motiverer dig?) 

- Fortæl om den genstand, du har med og som fortæller noget om din 

forening og dit foreningsengagement 

10 min 

Fortælling om gæst(erne)s forening: 

- Hvorfor er I en forening? Hvad er jeres formål? 

- Hvad mødes I om? (Hvad er ’det fælles tredje’?) 

10 min 

Fortælling om foreningsdemokratiet i foreningen 10 min 

Foreningsgæst(erne) viser, hvad foreningen kan: (KORT VERSION) 

- Laver en eller flere øvelser med eleverne 

- Hvis muligt skal det være øvelser, der berører temaer som ansvar, 

medborgskab, demokrati og fællesskab 

10-20 min 

Foreningsgæst(erne) viser, hvad foreningen kan: (LANG VERSION) 

- Laver en eller flere øvelser med eleverne 

- Hvis muligt skal det være øvelser, der berører temaer som ansvar, 

medborgskab, demokrati og fællesskab 

60 min 

https://www.youtube.com/watch?v=wkkOb7wRV-s
https://play.kahoot.it/#/k/2cb9b603-7ead-4799-8df3-618f90595c69
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Refleksion og opsamling: 

 Når foreningsrepræsentanten er gået, kan du stille følgende refleksionsspørgsmål: 

 Var det en forening, som I har lyst til at være med I? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 Var der noget, som overraskede jer ved foreningen? 

 Hvad vil det betyde for jer, hvis vi ikke havde foreningsfrihed? 

3. del:  

Kan gennemføres efter foreningsbesøget (30 minutter) 

 

Øvelsen Din nye forening: 

 

 Del klassen i grupper af 2 og uddel bilaget ”Din nye forening”. Forklar eleverne, at de nu skal forestille 

sig, at de sammen skal starte en ny forening og sammen drøfte de forskellige spørgsmål. De får 20 

min. til opgaven og efterfølgende skal de præsentere deres forening for en anden gruppe (5 min til hver 

gruppe) 

 I afslutter øvelsen i plenum og drøfter fx følgende spørgsmål: 

 Har I fået lyst til at starte en ny forening?  

 Hvad er fordelene ved at starte en forening selv? 

 Hvad er fordelene ved at melde sig ind i en eksisterende forening?  

 Hvad bidrager de mange foreninger med i Danmark?   

 

Vigtige opmærksomhedspunkter samt tips og tricks ved 
gennemførsel  

Foreningernes incitament til at byde sig til er muligheden for at blive synlige i deres lokalområde, 

samt mulighed for at brande sig som en del af den nationale demokratiuge. 

 

Find en lokalforening gennem: 

 Medlemsoversigten på DUF’s hjemmeside www.duf.dk 

 http://www.dif.dk/da/forbund? 

 Kommunens frivillighedskonsulent 

 Foreningsoversigt på kommunens hjemmeside 

 Elevernes netværk 

#sætditaftryk 

Du kan opfordre eleverne til at tage et billede, der fortæller om den forening, som de evt. er med 

i og lægge det op på #sætditaftryk. 

 

http://www.duf.dk/
http://www.dif.dk/da/forbund

