
 

 

 

Tema: Hvad er fællesskab? 

 

     

     

 



Fællesskab kan være meget forskelligt.  

En definition lydersådan: 

”I daglig tale henviser fællesskabsbegrebet til, at flere personer er fælles om noget bestemt. Det er netop den fælles genstand, der 

definerer fællesskabet, og ofte associeres fællesskab til fælles ståsted, enighed og indbyrdes solidaritet mellem deltagerne.” Kilde: 

www.Leksikon.org 

Det første fællesskab et menneske møder er familien. I dette fællesskab finder barnet kærlighed og tryghed. Det får betydning for resten 

af dets liv. I Danmark bliver helt små børn hurtigt medlemmer af et nyt fælleskab. Vuggestuen er et fællesskab, barnet bliver tvunget ind 

i. Det samme gælder børnehave og skole. Nogle børn oplever, at selv om de går i skole, er de ikke en del af fællesskabet mellem 

kammeraterne. Det bevirker, at de ”ikke falder til”, bliver ensomme og kede af at gå i skole. Når man er tvunget ind i et fællesskab, hvor 

man ikke føler sig tilpas, bliver man ulykkelig. 

Fra skolealderen får man mulighed for at søge sine egne fællesskaber. Det kan være i sportsklubben, musikskoler og mange andre 

fritidsbeskæftigelser. Mange børn og unge prøver sig frem i det store udbud af fritidstilbud, der findes i dag, indtil de finder det 

fællesskab, hvor de føler sig hjemme. 

Nogle fællesskaber er livslange, mens andre kun varer nogle dage. Her kan fx nævnes somrenes mange musikfestivaler, der tiltrækker 

tusinde hvert år.  

I voksenalderen tilhører danskerne mange forskellige fællesskaber. Det siges, at danskerne er et folk, hvor alle er medlem af en eller flere 

foreninger. 

Hvis vi går hundrede år tilbage fik danskerne noget nyt – de fik fritid. Med den fulgte en dannelse af sportsforeninger, musikforeninger, 

friluftsforeninger, folkeoplysende foreninger og politiske foreninger. Der blev dermed mulighed for at blive medlem af mange forskellige 

fællesskaber og at indgå i mange forskellige sociale relationer.  

I dag er der ikke mange, der melder sig ind i et politisk parti. Danskerne søger i stedet andre fællesskaber, som drejer sig om en specifik 

sag som fx Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Ældre-sagen, Røde Kors eller Dansk Naturfredningsforening. Nogle af disse 



interesseorganisationer har så mange medlemmer, at de kan få politisk indflydelse. I disse foreninger er mange frivillige beskæftiget. Det 

giver sociale relationer og et indhold i tilværelsen. 

Det danske arbejdsmarked er velorganiseret – så at sige alle danskere er i deres arbejdsliv medlem af en fagforening. At være medlem af 

en sådan forening betyder ikke kun, at foreningen sørger for et godt arbejdsmiljø, god løn og ferie. Her findes også bl.a. selskabeligt 

samvær og sportsklubber.  

Uddannelse og arbejde bliver derved den genstand, der definerer fællesskabet, og ofte associeres fællesskab til fælles stå-sted, enighed 

og indbyrdes solidaritet mellem deltagerne. 

Prøv at overveje: 

Mennesket har brug for at være en del af et fællesskab. Hvor mange fællesskaber er du med i? 

Har du været med til at skabe et fællesskab? 

Hvordan synes du fællesskabet fungerer i dagens Danmark? 

Hvad betyder begrebet solidaritet for dig? 

Litteratur: 

Ove Korsgaard: Tænkepauser – Folk, Danskernes Akademi 2013 

Kim Sundbøll: Findes der fælles danske værdier, Folkevirke 2003 nr. 3 

 

Få mere at vide ved henvendelse til Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K. 

E-mail folkevirke@folkevirke.dk 
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