
Skab et godt fællesskab 
Oplevelsen af at være en del af et godt fællesskab, som kan rumme 
alle elever, har betydning for stort set alle parametre i forhold til 
trivsel – både fagligt og socialt. Det gælder elev-elevfællesskabet og 
elev-lærerfællesskabet. Ved at arbejde bevidst med at skabe et trygt 
fællesskab i klassen, giver du eleverne mulighed for at reflektere 
over, hvilken rolle de hver især har i jeres fællesskab, og hvilken rolle 
du har som lærer. 

Fem anbefalinger til at Fem anbefalinger til at 
styrke elevernes trivselstyrke elevernes trivsel

11

22
Styrk elevernes tro på sig selv og hinanden 

Det er vigtigt at tro på sig selv, ikke mindst i skolen. Ved at give 
eleverne en oplevelse af at lykkes kan det styrke deres tiltro til egne 
evner. Vi ved, at det er afgørende for både elevernes trivsel og læ-
ring. Som lærer kan du netop hjælpe eleverne til at udvikle deres tro 
på sig selv og hinanden. Det kan styrke fællesskabet – både fagligt 
og socialt. 

Øvelser Information

FilmØvelser Information Film
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https://dcum.dk/media/3262/dcumtaensnakomfaellesskaber.pdf
https://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/interviewundersoegelse-det-vi-faelles-skaber
https://dcum.dk/media/3057/dcum-optimisme-brochureweb4.pdf
https://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/optimisme
https://www.youtube.com/watch?v=wmiexTRN58U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=f1duzmPa0Dc


Vær bevidst om elevernes kommunikation
Vær bevidst om, hvordan eleverne kommunikerer med hinanden – 
både fysisk på skolen og digitalt. Med forskellige konkrete øvelser kan 
du få eleverne til at reflektere over, hvordan de kommunikerer med 
hinanden. Her er der bl.a. mulighed for at undersøge, hvad forskellen 
er på at kommunikere ansigt-til-ansigt og gennem en skærm.  
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Kan fin-
des gratis 

digitalt

Information Film

Inddrag eleverne  
Ved at øge elevernes medbestemmelse og inddrage dem yderligere 
i tilrettelæggelsen af undervisningen understøtter du som lærer, 
at eleverne aktiveres og engageres yderligere. Samtdig styrkes ele-
vernes motivation for at lære ved at øge deres medbestemmelse og 
inddrage deres perspektiv. 
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Dialogværktøj Information

Styrk sociale og emotionelle kompetencer
Styrk elevernes sociale og emotionelle kompetencer ved at arbejde 
med elevernes trivsel og skabe stærke fællesskaber. Når eleverne ar-
bejder målrettet med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om 
forskelligheder og relationer, kan det styrke deres sociale og emotio-
nelle kompetencer. 
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Information Film

Fysisk 
eksem-
plar kan 
bestilles

Fysisk 
eksem-
plar kan 
bestilles
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Indskoling: kapitel 5, 7 og 11

Mellemtrin: kapitel 2, 3 og 4

Udskoling: kapitel 5, 6, 10 og 11

Evt. disse

https://perspekt2.dk/#
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-2-nyt-vaerktoej-til-staerke-og-inkluderende-faellesskaber-i-skolen
https://youtu.be/rUSlT7kpMRA
https://dcum.dk/media/3406/2021-09-09-ta-en-snak-om-undervisninsmiljoeet-grundskolen.pdf
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/inddrag-eleverne-udpeg-undervisningsmiljoerepraesentanter-umr
https://perspekt2.dk/#
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-2-nyt-vaerktoej-til-staerke-og-inkluderende-faellesskaber-i-skolen
https://youtu.be/rUSlT7kpMRA
https://dcum.dk/shop/materialer/perspekt-20-modul-i-indskoling
https://dcum.dk/shop/materialer/perspekt-20-modul-i-indskoling
https://dcum.dk/media/3405/2021-09-02-ta-en-snak-om-undervisninsmiljoeet-dialogkort-grundskole.pdf

