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1. Fællesskaber der danner



Anerkendelse gennem den anden og det 
andet.
• kærlighed/venskab

• selvbestemmelse

• deltagelse

Kilde: Alexander von Oettingen i Dannelse der virker – efterskolens pædagogik 2011



Dannende fællesskaber
• Selvtillid gennem venskabelige fællesskaber

• Selvværd gennem interessefællesskaber

• Selvagtelse gennem deltagelsesfællesskaber

Alexander von Oettingen i Dannelse der virker – efterskolens pædagogik 2011



Samtale:

1. Tilbyder gymnasiet et venskabeligt miljø, et interesse – og et 
undervisningsfællesskab og ikke mindst et dannende 
gymnasiefællesskab?

2.     Er der nogle dannelseserfaringer i fællesskaber, du ønsker at styrke?



Trivsel er ikke blot et socialt men også et fagligt 
fænomen. 

Vi skal ikke adskille det sociale og det faglige 
fællesskab. 



Elevernes perspektiv

• Medbestemmelse og meningsfuldhed

• Kompetence

• Samhørighed

Selvbestemmelsesteorien af Richard M. Deci og Edward L. Ryan



Fællesskab og trivsel

DCUM har lavet en kvalitativ undersøgelse af gymnasieelevers syn på 
fællesskab mellem elever og fællesskaber mellem elever og lærere. 

Baseret på 15 kvalitative interviews med i alt 25 elever.

• 12 enkeltinterviews

• 3 fokusgruppeinterviews

Interviews foretaget på Randers Statsskole, Risskov Gymnasium og 
Rønde Gymnasium efteråret 2019.



2. Fællesskaber mellem eleverne



Fællesskab der gør en forskel

• ”Det er mine venner, der holder mig oppe. Jeg havde besluttet, at jeg 
skulle stoppe, men så er der jo mine venner, og jeg havde ingen plan B.”

( Elev  3 g.)

• ”Det gælder bare om at tale med alle på kryds og tværs og være åbne 
vores fællesskaber er meganice ”  (Elev 3. g)

• ”Lad os nu bare selv bestemme, hvad vi vil lave, så vil det blive det   
fedeste sted”  (Elev 3. g.)

• ”I elevrådet oplever vi virkelig, at vi har indflydelse, men det gør vi ikke i 
hverdagen i undervisningen” ( Elev 3. g.)



Når det er svært

• ”Jamen i min klasse, den er meget grupperet , og vi har det bare ikke 
særlig godt med hinanden. Der er sådan en klike, der kun vil have 
noget at gøre med hinanden. F.eks. var der en pige, der kun havde 
taget kage med til halvdelen af klasse”.  ( Elev 3.g.)

• ”F.eks. var vi 3 piger, hvor man godt kunne se, at vi blev holdt udenfor, 
at vi ikke var en del af den her klasse, ikke blev inviteret med til 
klassefesten eller blev inviteret med i absolut sidste øjeblik.”(Elev 2.g.)

• ”Jeg ved, at der er ingen, der vil i gruppe med mig, og når jeg bliver 
sat i en gruppe, ignorerer de andre mig bare.” ( Elev 3.g.)

• ”Det er bare sådan noget, der får en til at ville stoppe, når man kan 
mærke, at man ikke er velkommen” ( Elev 2. g.)



Fællesskabet hårdt arbejde uden garanti

• Høje forventninger de store fortællinger.

• Hvad betyder et forpligtigende fællesskab? 
Hvem har ansvaret?

• Klassefællesskabet  - opbakning, åbenhed eller eksklusion/ 
ignorering.



Mistrivsel – oplevelse af pres

• Skam 

• Enten/ eller

• Åbenhed overfor hjælp

• Vrede/afmagt



3. Fællesskab mellem lærer 
og elever. 



Relationer til læreren:

• benytter sig af afstemmere 

• er omsorgsetiske

• understøtter elevernes tre psykologiske behov

• er bevidst om et fælles tredje.

Kilde: Lærerens relationskompetence Louise Klinge



Bange for at fejle

Det er en hentydning, som mange elever laver, men som mange lærer 
ikke forstår. At hvis en elev ikke siger noget i timerne, så er det  ikke 
nødvendigvis fordi de ikke lytter, men fordi de er bange for at lave fejl. Jeg 
lukker nogle gange helt af, fordi jeg laver fejl. Jeg giver bare op. Jeg ved 
godt, at det ikke er så smart. Men det er min strategi. Jeg er simpelthen 
så bange for at fejle, at jeg lader være med at lave det dér forsøg. Nogle 
gange har jeg brug for en lærer, der trækker mig ind i det igen. Og jeg tror 
bare, at der er mange lærer, der vælger at give op på de elever, der 
vælger ikke at deltage. ( Elev 1.g.)



Fake it to make it

Jeg faker meget for at få en karakter, så jeg kan komme et sted 
hen. Karakterer de virker jo overhovedet ikke, jeg kan godt se, at 
det er smart, når man skal læse videre. Men jeg synes bare ikke de 
hjælper, men de presser, og de gør jo bare, at man gør nogle ting 
for at få gode karakterer, selv om man ikke har styr på det. Fordi 
man ikke tør at sige, at man ikke har styr på det.  I min 
religionstimer, så er det en eksamen hver gang, man går ind. Hvis 
man siger en ting forkert så er det en karakter man går ned.  Jeg 
synes, karaktererne ødelægger meget – fake it to make it- Jeg 
ønsker et gymnasium med fokus på at man lærer noget og ikke på 
karakterer for de ødelægger alt for mig. ( Elev 3.g.)



Ønskeliste medbestemmelse/inddragelse: 

• Flere individuelle samtaler med læreren

• Evaluering af undervisningsforløb

• Medbestemmelse på opgaveløsning

• Større åbenhed overfor kritik

• Få samtalen i gang i klassen



Dialog:

• Hvordan arbejder I med lærernes relationskompetence

på dit gymnasium?

• Hvis du selv skulle vælge en aktion, som du gerne ville

arbejde med i et aktionslæringsprojekt,

hvad ville det være?



4.   Anbefalinger

VIDEN TIL PRAKSIS



Muligheder?

• Lyt til eleverne og sørg for dialog og handling.

• Bliv ved med  ” at ryste sammen” og observer klassemønstre.

• Arbejd med fællesskabende didaktikker.

• Relationskompetence virker også tilbage, så eleverne får forbilleder 

og værktøjer til at være i undervisningsfællesskaber.

• Formativ feedback

• Myndiggørelse socialisering og dannelse.



Tak for i dag
Besøg DCUM og se vores  undersøgelser og materiale om f.eks. 

præstationskultur på DCUM.DK.

I er altid velkomne til at skrive til mannion@dcum.dk
eller ringe på 72 26 54 02

Odinsgade 4  - 8900 Randers C  - dcum.dk  - social

VIDEN TIL PRAKSIS


