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Europakommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en tilslutning til
innholdet, som reflekterer synspunktene kun til forfatterne, og Europakommisjonen kan ikke holdes
ansvarlig for eventuell bruk av innholdet i den.
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FORORD

CVS-opplæringskurset for lærere består av en rekke aktiviteter (som inneholder standardisert
og tilpassbart læringsmateriell) som er brakt sammen for å øke lærernes kunnskap om de teoretiske
og praktiske funksjonene som ligger til grunn for Education for Democratic Citizenship (EDC,
opplæring for demokratisk borgerskap), Human Rights Education (HRE, opplæring i
menneskerettigheter) og Intercultural Education (IE, interkulturell opplæring), så vel som deres
demokratiske og interkulturelle (DI) kompetanser. Det implementerer Europarådets (CoE) Reference
Framework of Competences for Democratic Culture (Referanserammeverk for kompetanser for
demokratisk kultur, RFCDC; Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c) – en begrepsmodell
av de demokratiske og interkulturelle kompetansene som borgere må ha for å delta effektivt i en
demokratisk kultur – i forbindelse med barneskoleopplæring. Se «Introduksjon til CVS-utdata» for
en kort beskrivelse av RFCDC, CVS-prosjektet og CVS-læreplanen for barn.
Selv om CVS-opplæringskurset er utformet som et program rettet primært mot lærere som er
interesserte i å implementere CVS-læreplanen i undervisningen sin, kan det også brukes som et
opplæringsverktøy isolert sett.
CVS-opplæringskurset er utviklet gjennom en firetrinns prosess. Først har vi valgt ut noen av
de beste opplæringsressursene og -materiellet som allerede eksisterer på feltene EDC, HRE og IE.
Deretter har vi organisert læringsressursene og -materiellet (og lagt til noe som er utviklet av vår egen
arbeidsgruppe) for å lage en opplæringsplan inndelt i fem moduler (se introduksjonen for mer
informasjon om kursets struktur). For det tredje felttestet vi CVS-opplæringskurset i alle landene i
samarbeidet, der vi involverte barneskolelærere. Til slutt endret vi noen aktiviteter basert på
tilbakemeldingen fra felttestingen, og vi publiserte disse i håndboken for CVS-opplæringskurset (som
også er tilgjengelig for gratis nedlasting via CVS-nettstedet, https://www.cvs-project.eu/).
Muligheten til å jobbe med disse temaene ble ønsket velkommen av alle samarbeidspartnerne,
ettersom samarbeidet vårt hadde vært en interkulturell prosess i seg selv. Vi har prøvd å bringe
sammen våre egne opplevelser, bakgrunner og idéer for å produsere denne håndboken som skal hjelpe
dere i opplæringen av lærere involvert i feltene EDC, HRE og IE. Denne håndboken fokuserer
hovedsaklig på den praktiske dimensjonen, og derfor har vi satt av begrenset med plass til de
teoretiske begrepene og refleksjonene, slik at vi har bedre plass til å ta opp de praktiske og operative
aspektene ved EDC, HRE og IE, representert av de detaljerte beskrivelsene i opplæringsmoduler og
aktiviteter.
Bindet er delt inn i tre kapitler. Kapittel 1 går med til å beskrive strukturen på
opplæringsprogrammet. Kapittel 2 går med til den bestemte beskrivelsen av hver aktivitet i
opplæringsprogrammet når det gjelder målsetting og kilde, målkompetansene i RFCDC, materiellet
som trengs, gruppestørrelsen samt forberedelse. I tillegg kan leseren finne trinnvise instruksjoner, tips
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til kurslederen og, til slutt, oppgaveark. Til slutt kommer kapittel 3, som omhandler evaluerings- og
vurderingssystemet.
CVS-opplæringskurset er integrert med CVS-appen, som er et IT-verktøy satt sammen for å
muliggjøre nettbasert metodologisk tilsyn med kursledere og lærere under implementeringen av
programmet. All informasjon om strukturen, aktivitetene, evalueringen og vurderingsprosessene for
CVS-opplæringskurset i denne håndboken kan også finnes på nettet. CVS-appen fungerer på
stasjonære og bærbare datamaskiner, nettbrett og mobil og er tilgjengelig med påloggingsinformasjon
via CVS-nettstedet: https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.

5

FORKORTELSER

CoE
CVS
DI
EDC
EU
HRE
IE
RFCDC

Europarådet
Children’s Voices for a New Human Space (Barnas stemmer for
et nytt menneskelig rom)
Demokratisk og interkulturell
Education for Democratic Citizenship (opplæring for
demokratisk borgerskap)
Den europeiske union
Human Rights Education (opplæring i menneskerettigheter)
Intercultural Education (interkulturell opplæring)
Reference Framework of Competences for Democratic Culture
(Referanserammeverk for kompetanser for demokratisk kultur)
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KAPITTEL 1 CVS-OPPLÆRINGSKURSET FOR LÆRERE: STRUKTUR

CVS-opplæringskurset for lærere er utviklet for å implementeres under en full fordypningsøkt
som varer i fem dager. Strukturen for hver av disse dagene kan imidlertid deles inn i ni separate
opplæringsøkter der hver økt varer i 2–3 timer.
Den første opplæringsdagen har som mål å introdusere opplæringskurset og promotere
gjensidig kunnskap og samarbeid blant deltakerne. Den er også rettet mot å introdusere RFCDC, med
vekt på en kompetansebasert tilnærming til utdanning og oppfordre lærerne til å reflektere rundt sine
egne undervisningspraksiser med en kompetansebasert tilnærming. Et annet mål er å hjelpe
deltakerne til å oppdage ulike meninger og perspektiver som omhandler kultur, identitet, respekt og
andre grunnleggende begreper, og å oppleve ekskludering gjennom rollespill for å fremme diskusjon
om positive og negative følelser og utvikle empati og flere perspektiver. I begynnelsen av økten bes
deltakerne fylle ut skjemaet «Spørreskjema om forventninger».
Den andre opplæringsdagen har som mål å hjelpe lærerne med å bryte ned stereotypier og
øke bevisstheten rundt det at alle enkeltpersoner er bærere av kulturelt mangfold. Den har også som
mål å analysere teori som omhandler fordommer, fremmedfrykt og diskriminering, og å reflektere
rundt mulige handlinger for å fremme forståelse og hindre diskriminering samt reflektere rundt
betydningen av effektiv mellommenneskelig kommunikasjon i forbindelse med demokratisk og
interkulturell (DI) opplæring.
Den tredje opplæringsdagen er utformet for å belyse temaene stereotypier, forskjeller og like
muligheter, å utforske deltakernes stereotypier og fordommer og å øke bevisstheten deres om egne
pedagogiske praksiser for å bygge et repertoar av tiltaksforslag, slik at det banes vei mot en
interkulturell pedagogikk. Deltakerne identifiserer muligheter for interkulturell læring fra de
mangfoldige og dynamiske dimensjonene av ulike identiteter og kulturer etter hvert som de lærer av
hverandre.
Den fjerde opplæringsdagen er ment å utvide lærernes kapasitet til å håndtere samarbeid og
konkurranse, å oppmuntre dem til å reflektere rundt idealskolen de forestiller seg for seg selv og sine
elever, og bidra til å øke bevisstheten rundt hva som trengs for at alle elever skal få likt utbytte fra
skolen. Den har også som mål å reflektere rundt hvor forenlig RFCDC er med de ulike nasjonale
utdanningssystemene.
Og til slutt: Den femte opplæringsdagen har som mål å la deltakerne praktisere metakognitive
ferdigheter i tillegg til å fremkalle gode følelser og utvikle selvtillit og positive holdninger til en selv
og andre. På slutten av økten bes deltakerne fylle ut skjemaet «Sluttevaluering – spørreskjema».

7

CVS-opplæringskurset for lærere: Struktur

Dag 1

Aktivitete
r
9.30–9.45
Introduksjon av kursledere
Administrering av «Spørreskjema
om forventninger»
9.45–10.15
Icebreaker: 1 Menneskelig bingo

RFCDC-kompetanser i fokus

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Samarbeidsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur)

10.15–10.45
Introduksjon av kurset og RFCDC
10.45–12.30
2 Gruppeaktivitet angående RFCDC
14.00–15.00
3 Utforske en tegneserie
15.00–16.30
4 Å være i en annens mokasiner
16.30–17.00
5 Telegrafen

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Empati
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur)
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Dag 2

Aktiviteter

9.30–10.30
6 Identitetskort
10.30–12.30
7 Fremme forståelse og respekt

RFCDC-kompetanser i fokus

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden
(menneskerettigheter, kultur, kulturer)
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14.00–16.00
8 Kommunikasjonssammenbrudd
16.00–17.00
5 Telegrafen

Empati
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur, religion)
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
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Dag 3

Aktiviteter
9.30–10.00
9 Sitroner (eller poteter)
10.00–12.30
10 Nedbryting av stereotypier

14.00–16.00
11 Inkluderende skole
16.00–17.00
5 Telegrafen

RFCDC-kompetanser i fokus
Verdsettelse av kulturelt
mangfold
Verdsettelse av
demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur, religion)
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Verdsettelse
av
menneskeverd
og
menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Empati
Lytte- og observasjonsferdigheter
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk
tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (kultur, kulturer,
religion)
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Dag 4

Aktiviteter

RFCDC-kompetanser i fokus

9.30–10.00
12 Speil, snakk til meg

Respekt
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
10.00–11.00
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
13 Fangens dilemma
Empati
Samarbeidsferdigheter
11.00–12.30
Konfliktløsningsferdigheter
Gruppediskusjon: Hvordan håndterer Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
man konflikt i klasserommet, og
Ansvar
hvordan fremmer man samarbeid? Selvstendige læringsferdigheter
14.00–16.00
14 Drømmeskole

Verdsettelse av demokrati, justis,
rettferdighet ...
Åpenhet for kulturell annenhet
16.00–17.00
Borgerlighet
15 Forenlighet og nytte av RFCDC for Språklige og kommunikative ferdigheter
deltakernes egne nasjonale
Ferdigheter innen analytisk og kritisk
utdanningssystemer
tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Empati
Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur, religion)
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Dag 5

Aktiviteter
9.30–10.00
16 Lære av ubehagelige opplevelser
10.00–11.00
17 Brev til neste generasjon

RFCDC-kompetanser i fokus
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Samarbeidsferdigheter
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Åpenhet for kulturell annenhet

11.00–11.30
Administrering av «Sluttevaluering –
spørreskjema»
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KAPITTEL 2 CVS-OPPLÆRINGSKURSET FOR LÆRERE: AKTIVITETER
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CVS-opplæringskurset for lærere – aktiviteter

1 Menneskelig bingo
Målsetting

Å fremme gjensidig kunnskap og samarbeid blant deltakerne

Kilde for aktiviteten

Avledet av Tra.C.I.E.

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse
av
menneskeverd
og
menneskerettigheter Verdsettelse av kulturelt
mangfold
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter

Materiell

Én kopi av testarket og blyant per person Papir til
papirtavle og tusjer

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

20 minutter

Forberedelse

Ta kopi av testarket på papirtavlepapir.

Trinnvise instruksjoner
 Del ut testarkene og blyantene.
 Forklar at folk må gå sammen med en annen person og stille vedkommende et av spørsmålene på
arket. Hvis svaret er positivt, bør de notere navnet på vedkommende i den relevante boksen.
 De to deler seg deretter og finner noen andre å jobbe sammen med.
 Husk at formålet med leken er å få så mange forskjellige navn som mulig i hver boks.
 Den som får et navn i alle boksene først, roper «Bingo!» Han/hun vinner.
Tips til kurslederen
Hvis du vil ha en kort diskusjon om hva folk fant ut, kan du starte med å spørre om de likte leken.
Deretter kan du snakke om mangfoldet av ferdigheter og interesser i gruppen og hvilke kulturelle
påvirkninger de kan gjenkjenne i måten folk svarte på. For eksempel: Er det like mange menn og
kvinner som lager mat og syr klær? Men ikke gjør det for alvorlig.
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OPPGAVEARK
Finn noen i gruppen som du kan spørre «Er du noen som ...?» Prøv å få ulikt navn i hver boks:
NAVN
Har nylig malt eller pusset opp hjemme _____________________________________________
Liker å lage mat __________________________________________________________________
Har vært i et annet europeisk land _______________________________________________
Bor med andre familiemedlemmer _________________________________________
Leser en avis regelmessig _________________________________________________________
Lager sine egne klær ____________________________________________________________
Liker fotball _____________________________________________________________________
Har dyr ____________________________________________________________________
Kan spille et musikkinstrument _____________________________________________________
Har foreldre eller besteforeldre som er født i et annet land _______________________________
Kan snakke et fremmedspråk utenom engelsk __________________________________________
Har vært utenfor Europa _________________________________________________________
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2 Gruppeaktivitet angående RFCDC
Målsetting

Å rette deltakernes søkelys mot en kompetansebasert tilnærming til
utdanning og oppfordre dem til å reflektere rundt sine egne
undervisningspraksiser med en kompetansebasert tilnærming

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Martyn Barrett og basert på en aktivitet tidligere utviklet av
Luisa Black

Kompetansemål
aktiviteten

for

Språklige
og
kommunikative
ferdigheter Samarbeidsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

Materiell

Papir og penner for å ta notater
Papirtavlepapir og tusjer

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Gi deltakerne følgende spørsmål på et ark du deler ut:
► Er du kjent med bruken av kompetanser i ditt daglige arbeid?
► Kan du gi eksempler på de ulike kompetansene du har som mål for øyeblikket i
undervisningen din?
► Hva tror du er merverdien av å undervise en kompetansebasert læreplan (i motsetning til for
eksempel en kunnskapsbasert læreplan)?
► Sammenlign de ulike typene undervisningsaktiviteter som du vil bruke med en
kompetansebasert tilnærming (i motsetning til en kunnskapsbasert tilnærming).
 Hver deltaker noterer først enkeltvis sine egne svar på de fire spørsmålene (10 minutter).
 Deltakerne former deretter små grupper og sammenligner og diskuterer svarene sine på de fire
spørsmålene (20 minutter).
 Alle deltakerne kommer deretter sammen, og hver undergruppe rapporterer til hele gruppen om
hva svarene og konklusjonene deres var. Disse rapportene skal deretter diskuteres av hele gruppen
(10 minutter).
 Deretter identifiserer gruppen som helhet de generelle konklusjonene som kan trekkes fra
diskusjonen. Kurslederen eller en frivillig bør notere disse generelle konklusjonene på papirtavlen
(5 minutter).
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3 Utforske en tegneserie

Målsetting

Hjelpe deltakerne til å oppdage ulike meninger og perspektiver som
omhandler kultur, identitet, respekt og andre grunnleggende begreper

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse
av
menneskeverd
og
menneskerettigheter Verdsettelse av kulturelt
mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

En kopi av tegneserien til hver
gruppe Oppgaveark (2)
En utskrift av tegneserieprosjektet

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Ha nok kopier av tegneserien til hver deltaker/gruppe.
Bordene må ordnes slik at både gruppearbeid og diskusjon i plenum kan
håndteres enkelt.

Trinnvise instruksjoner
 Vis tegneserien og be grupper på fem lærere «lese» den og lage diskusjonspørsmål basert på
tegneserien eller ut fra hovedtemaene i den.
 Be deretter hver gruppe om å skrive sine beste spørsmål på tavlen.
 Noter likhetene og forskjellene i spørsmålene fra de forskjellige gruppene.
 Lærerne svarer på spørsmålene på oppgavearket enkeltvis.
 Når de er ferdige, kan de diskutere svarene sine med en partner.
 Be lærerne forme nye grupper og diskutere de spørsmålene de synes er mest interessante blant
sine egne spørsmål på tavlen og de på oppgavearket.
 Be mikrogruppene rapportere til hele klassen. Hold en debriefing-økt basert på gruppens valg av
spørsmål.
 På slutten skriver lærerne ned tre innsikter de fikk ut av denne utvekslingen.
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Tips til kurslederen
 Bruken av tegneserier og prosessen med å fullføre spørreskjemaet kan generere en livlig
diskusjon. Det er fantastisk hvor godt deltakerne frivillig uttrykker seg om tegneserier.
Mangfoldet av reaksjoner og følelser de utløser i lærerne våre, er stimulerende. Fordelen med
grafisk materiell er at det er så lett tilgjengelig for læreren og så umiddelbart motiverende på de
fleste elevene.
 Vær oppmerksom på at en tegneserie bare er et «øyeblikksbilde», og at vi må plassere den i en
sammenheng når vi diskuterer den.
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OPPGAVEARK 1:

20
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OPPGAVEARK 2:
Svar på følgende spørsmål enkeltvis.
► Hvilke tre esker ville du gjort krav på? Du kan gi dem en farge.
► Hvilken eske ville vært din favoritt? Du kan gi denne rød farge.
► Hvorfor mistet du den?
► Hvorfor er disse eskene så verdifulle og uerstattelige?
► Hva ville innholdet vært i dine tre esker?
► Hva slags gjenstander ville du lagt i disse eskene?
► Hvilken eske ville du ignorert? Hvorfor?
► Tror du det er en grunn til at noen esker ble satt sammen? Hva slags forhold er det mellom dem?
► Tror du det er en grunn til at noen esker står alene?
► Hva tror du noen som kan ha mistet en av disse eskene, kan spørre medarbeideren på
hittegodskontoret om? Hva tror du svaret kan være?
► Hva ville historien bak tapet vært?
► Hvilken eske ville du tatt med til hittegodskontoret?
► Viser disse etikettene til «gods»? Hvorfor? Hvorfor ikke?
► Hvordan ville du beskrive holdningen eller oppførselen til medarbeideren på hittegodskontoret?
► Hvilke hendelser, ord eller historier kunne vært i eskene for kultur, ære, sunn fornuft og respekt?
Diskuter dine preferanser og svar med naboen. Hva var noen likheter eller forskjeller i valgene og
svarene deres?
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4 Å være i en annens mokasiner
Målsetting

Å hjelpe deltakerne til å oppleve ekskludering gjennom rollespill for å
fremme diskusjon om positive og negative følelser og utvikle empati og
flere perspektiver. Rollespillet kan enkelt tilpasses bruk i klasserommet.

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

Én kopi av testarket og blyant per person Papirslipper

Gruppestørrelse

Tre grupper med lærere

Tid som kreves

80 minutter

Forberedelse

Ta kopi og klipp ut riktig nummer på rollekortene. Ordne klasserommet
slik at det er nok plass til å spille ut roller (det er nødvendig å bruke to
klasserom hvis ett er for lite).

Trinnvise instruksjoner
 Fortell lærerne kort at de i den neste økten vil lage rollespill av og diskutere
hverdagssituasjoner.
 Del lærerne inn i tre grupper etter rollene i situasjonen i oppgaven.
 Før du deler ut rollekortene, forteller du deltakerne at de må lage rollespill og løse situasjonene
på rollekortene, og at alle i gruppen bør få mulighet til å spille.
 Deltakerne får omtrent 30 minutter til å diskutere situasjonen, finne en løsning og allokere en
rolle til alle i gruppen.
 Dere kan gjøre opptak av rollespillet eller ta bilder, som dere kan bruke til videre aktiviteter
eller debriefing og refleksjon.
 Etter å ha fullført trinn 1 og 2 kan dere begynne å reflektere ved at du ber deltakerne fortelle hele
klassen om sine tanker og følelser om situasjonene. Du vil kanskje bruke noen av følgende
spørsmål:
► Hva var vanskelig å spille ut, hvilken rolle var irriterende, morsom osv.?
► Er det noen lignende situasjoner i ditt samfunn / dine omgivelser / på din skole?
► Spør deltakerne om de kan bruke disse rollespillene i timen i et språkfag, i et fag om
demokratisk borgerskap osv. Hva ville de endret for å tilpasse det bedre til elevenes behov og
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interesser?
► Be deltakerne fullføre følgende setninger (test) enkeltvis, og forsikre dem om at arkene deres
vil bli behandlet konfidensielt.
 Før vi snakket om mangfold i dag, var jeg ikke klar over følgende …………..
……………………………….…………….……………………………………………….
……………………………….…………….………………………………………….….…
 Under opplæringen husket jeg på en hendelse der jeg følte meg
annerledes/ekskludert ……….…...…
……………………………….…………….……………………………………..…………
……………………………….…………….………………………………………..………
 Etter å ha deltatt i denne økten føler jeg at det er behov for å ta tak i temaet mangfold på
skolen / ingen behov for å ta tak i temaet mangfold
fordi ……………………………………………………….
……………………………….………….…………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
 Videre kommentarer du vil legge til …………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
Tips til kurslederen
 I trinn 3 gir du lærerne tid til å huske og reflektere, ettersom det tar tid å hente frem minner
og snakke om tidligere erfaringer, men ikke tving dem til å dele muligens ubehagelige
opplevelser.
 Ikke begrens deg til det materiellet vi foreslår her for implementering i klasserommet. Dere
kan utforske samme tema ved hjelp av andre relevante situasjoner, sketsjer osv.

23

CVS-opplæringskurset for lærere: Aktiviteter

SITUASJON
Instruksjoner og materiell
Det eneste du trenger, er et papirark til lærerne med rolle C, som indikerer at han/hun er
politimannen/-kvinnen.
1. Velg lærere til rolle A, og send dem ut av klasserommet.
2. Les opp situasjonen til klassen. Alle kan dikte opp språket som skal brukes til å representere
lokalsamfunnet som rolle A-elevene møter på i byen.
3. Velg en lærer til å være politimannen/-kvinnen, og gi ham/henne rollekortet.
4. Inviter rolle A-lærerne tilbake i klasserommet.
5. Hele klassen prøver å unngå kontakt med innvandrerfamilien representert av rolle A.
6. Klimaksrollen går inn i klassen der han/hun kan gi sin endelige forklaring på det egentlige
klasseromsspråket.
7. Se hvordan de løser situasjonen.
Situasjon
Det er plutselig kommet en ny familie til den idylliske, ryddige og vennlige byen, og de snakker et
språk du ikke forstår. Hele byen avviser kontakt med familien som snakker et språk de ikke kan forstå.
Rolle A (3 til 4 lærere)
Det er krig i hjemlandet ditt, og du må flykte sammen med familien til et annet land. Du går langs
gater og i parker og prøver å snakke med folk for å forklare situasjonen din. Du er trøtt og sulten.
Men ingen snakker språket ditt. Prøv å forklare for dem at du er klar til å jobbe for å få
mat og et varmt sted å sove.
Rolle B (hele klassen)
Hele klassen må snakke et tullespråk og late som om de ikke forstår norsk (eller det språket som
vanligvis snakkes i timen). Prøv å unngå kontakt med familien. Til slutt går to av dere til
politimannen/-kvinnen og klager på familien. Dere sier at de ikke er ønsket i
byen.
Rolle C (klimaksrolle)
Du er politibetjent. Beboere kommer til deg og klager om en ny familie som vandrer rundt i parker
og gater i byen din. Du liker dem ikke heller. Men du prøver å forstå dem, siden du kan litt av
språket deres. Du forstår at de flyktet fra krig i hjemlandet, og at faren var en berømt
vitenskapsmann i dette landet. Du forklarer denne situasjonen til
hele gruppen og observerer reaksjonen deres. (Gi forklaringen på klasserommets egentlige språk.)
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5 Telegrafen
Målsetting

Oppmuntre til evaluering av kurset

Kilde for aktiviteten

Avledet av Tra.C.I.E.

Kompetansemål
aktiviteten

for Empati
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter

Materiell

Ingen

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

10 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Inviter deltakerne til å bruke noen minutter på å tenke på kurset og deretter dele meningen sin
med gruppen i tre ord: et positivt ord – et negativt ord – et konkluderende ord. For eksempel:
intensivt – hodepine – utslitt
 Pass på at du skriver ned det deltakerne sier, på en papirtavle, og det kan være nyttig å kort
oppsummere den generelle gruppefølelsen til slutt.
Tips til kurslederen
Hvis tiden er begrenset, kan denne øvelsen konkluderes ved å be deltakerne lese hverandres
telegrammer. En annen måte å dele utfallet på er å invitere deltakerne til å skrive telegrammene på
klistreark og deretter klistre dem på veggen slik at alle kan lese dem.
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6 Identitetskort
Målsetting

Å hjelpe lærerne med å bli kjent med hverandre, å bidra til å bryte ned
stereotypier og øke bevisstheten rundt det at alle enkeltpersoner er
bærere av kulturelt mangfold

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet

Materiell

Kopier av blanke identitetskort til alle

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

25 minutter

Forberedelse

Rommet kan ordnes som en kafé, det vil si med fire bord og fire eller
seks stoler rundt hvert bord. Dette vil legge til rette for par- og
gruppearbeid.

Trinnvise instruksjoner
 Fortell deltakerne at de må skrive nye identitetskort til seg selv.
 Deltakerne får nye identitetskort å fylle ut (se oppgavearket).
 Når de er ferdige, ber du dem stå og forme to sirkler (en indre og en ytre sirkel) der de står vendt
mot hverandre. Be dem dele og sammenligne informasjonen de har skrevet på identitetskortene,
med personen de er vendt mot.
 Deltakerne på utsiden beveger seg med klokken til den neste personen og gjentar aktiviteten.
 Etter noen runder blir deltakerne bedt om å gå tilbake til plassene sine.
 Be deltakerne reflektere enkeltvis rundt hvordan de definerte seg selv for 5 eller 10 år siden, og
sammenligne dette med hvordan de definerer seg selv nå.
 Del kommentarer om denne aktiviteten i mikrogrupper.
► Var det mange endringer?
 En frivillig fra hver gruppe rapporterer til hele gruppen om diskusjonspunktene om endringene i
hvordan de definerte seg selv.
 Be deltakerne diskutere hva de har funnet ut gjennom denne aktiviteten, og eventuelle
implikasjoner for klasserommet.
► Ville de brukt dette i klasserommet sitt?
► Hva slags læringsutbytte håper de å oppnå for elevene sine?
Tips til kurslederen
 Tiden må styres nøye slik at deltakerne bare snakker til hverandre i maks to minutter i
begynnelsen av aktiviteten.
 Du vil kanskje kunne la deltakerne gå gjennom hele runden med identitetskort, avhengig av
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antallet deltakere, slik at alle får snakke med alle.
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OPPGAVEARK
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7 Fremme forståelse og respekt
Målsetting

Å analysere teori som omhandler fordommer, fremmedfrykt og
diskriminering og reflektere rundt mulige handlinger for å fremme
forståelse og hindre diskriminering

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

Ett oppgaveark med tegneserie per deltakerpar

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

120 minutter

Forberedelse

Ta deg tid til å velge en tegneserie som passer til deltakernes behov når
det gjelder alder, fokus og den diskriminerende aktiviteten du ønsker å
henvise til.

Trinnvise instruksjoner
 Del hele gruppen inn i grupper på fem lærere. Del ut to tegneserier til hver gruppe.
 Hvis du bruker den vedlagte tegneserien, kan du introdusere følgende situasjon.
 «Anja vil gjerne introdusere kjæresten sin til foreldrene. Den første delen av tegneserien viser
foreldrene hjemme med en kalender på veggen der det står «alle er likeverdige», osv. Foreldrene
snakker på telefonen med datteren, som forklarer at hun skal ta med hjem den nye kjæresten sin
for å treffe dem. Foreldrene er overlykkelige. Den neste dagen kommer Anja sammen med
kjæresten sin. Foreldrene har et sjokkert ansiktsuttrykk idet de åpner døren og ser at Anjas nye
kjæreste er fra en etnisk minoritetsgruppe.» (10 minutter)
 Gruppene bør tenke på hva de tror tegneserien handler om. Gi dem tre minutter til å ha en
innledende diskusjon.
 Be deltakerne dele kort sin diskusjon med hele gruppen.
 Introduser følgende utsagn: «Jeg tror på likeverd, men jeg vil at datteren min skal gifte seg med
noen fra sin egen rase.»
 Be hver gruppe diskutere dette utsagnet ved bruk av følgende spørsmål. Skriv spørsmålene på
tavlen.
► Hvilke verdier ligger bak dette utsagnet?
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► Hvilke mulige forslag kan vi gi for å hjelpe familien i denne situasjonen akkurat nå (kortsiktig
hjelp)?
► Hva er de mulige langsiktige forslagene for denne familien?
► Eksisterer rase? Er det en kulturell, politisk, økonomisk og sosial konstruksjon? Et biologisk,
genetisk faktum?
Ta imot tilbakemelding fra hver gruppe.
Be lærerne å vurdere tankene og følelsene etter tur for hver av rollefigurene i tegneserien. Hva
tenker og føler hver person idet dørene åpnes?
Forbered et rollespill om kvelden etter at de to rollefigurene ankommer. Rollespillet skal
involvere Anja, kjæresten hennes og foreldrene hennes, slik at hver person i gruppen har en rolle
å spille.
Rollespillet bør være kort (maks fem minutter) og bør vise hvordan konflikten kan lettes.
Hver gruppe presenterer sitt rollespill.
Led en diskusjon i grupper om de ulike løsningene som tilbys. Be gruppene komme med resultater
på et A4-ark.
Skriv løsningene på tavlen, og oppsummer.
Deltakerne blir bedt om å reflektere på sin opplevelse, både enkeltvis og sammen med én annen.
Her er noen spørsmål som kan være nyttige.
► Hva har vi lært fra denne tegneserien om menneskers følelser og handlinger?
► Hva lærte vi om begrepene som ligger bak situasjonen?
► Hva lærte vi om rollespillet om hvordan konflikter kan løses?
► Hva lærte vi om respekt og forståelse?
► Mener du at vi trenger noen endringer i lokalsamfunnet vårt? I vårt land?
► Hva er implikasjonene for deg som person og hvordan du behandler andre?
Samle parene fra trinn 5 for å lage undergrupper.
Få gruppene til å diskutere følgende spørsmål.
► Hva vil være utfordringene ved å bruke dette i timen?
► Hva vil elevene få i utbytte av en slik øvelse?
► Hva slags oppfølgingsarbeid vil du kunne gjøre?

Tips til kurslederen
Temaet i tegneserien kan tilpasses for å gjenspeile andre diskriminerende situasjoner, ekte situasjoner
eller noe som skjer på skolen for øyeblikket, f.eks. noe som har med seksuell legning, politiske
meninger, funksjonshemming eller religiøs tro å gjøre.

30

CVS-opplæringskurset for lærere: Aktiviteter

OPPGAVEARK

Pappa, i dag tar jeg med meg den
nye kjæresten hjem
kjæreste (gutt)

Det vil være en fornøyelse, Anja.
Vi er glade for å møte ham

Alle
mennesker
er
likeverdige!

Jeg har ingenting imot den svarte rase, men generelt er jeg for
å la være å blande raser.
Selv dyr holder seg innenfor sin egen rase!
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8 Kommunikasjonssammenbrudd
Målsetting

Å reflektere rundt betydningen av effektiv mellommenneskelig
kommunikasjon i forbindelse med demokratisk og interkulturell (DI)
opplæring

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

Oppgaveark 1: Instruksjoner til tre grupper
Oppgaveark 2: Kommunikasjonsprosessen – en kort beskrivelse
Oppgaveark 3: Barrierer som hindrer kommunikasjon i DI Education –
oppgaveark 4: Utdelingsark til tre grupper – «Barrierer som hindrer
kommunikasjon – beskrivelse»
Oppgaveark 5: Diagram for diskusjon i grupper Papirtavler og tusjer til
tre grupper

Gruppestørrelse

Grupper på minst fire lærere, avhengig av det totale antallet

Tid som kreves

120 minutter

Forberedelse

Sett opp stolene i en ring nær veggene. Det bør være mulighet for å sette
opp rommet for arbeid i smågrupper også.

Trinnvise instruksjoner
 Be innledningsvis deltakerne om å dele seg i tre grupper. Én gruppe står på én side av rommet,
en annen på motsatt side og den tredje i midten av rommet.
 Gi oppgaver til hver gruppe (oppgaveark 1), og understrek at det er viktig at de ikke vet hva
oppgavene til de andre gruppene er, og at de følger instruksjonene nøye.
 Be gruppene lese oppgaven sin og bli enige om hvordan de skal løse den (2 minutter).
 Informer gruppene om at de har tre minutter på seg til å gjøre oppgaven, og signaliser når de skal
starte.
 Sjekk resultatene. Diskuter opplevelsen med deltakerne. Still spørsmål som:
► Hva var vanskelig? Hvordan kunne dette bli gjort på en bedre måte?
 Fortell deltakerne at det de nettopp har opplevd, kan brukes som en grov (og selvsagt overdreven)
illustrasjon av en kommunikasjonsprosess, der gruppe A er sender av informasjon, gruppe B er
mottaker, og gruppe C representerer ulike barrierer i veien for kommunikasjon. Gi en kort
beskrivelse av kommunikasjonsprosessen (oppgaveark 2).
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Be hele gruppen gi eksempler på kommunikasjonsbarrierer i en kort, åpen diskusjon.
Skriv ned eksempler på en papirtavle. Målet med økten er å vurdere hva slags barrierer er mest
forstyrrende når det gjelder å bygge en positiv kultur på skolen. Forklar hvorfor.
Følgende trinn vil følge en «puslespillstruktur» for samarbeidende læring. Del deltakerne inn i
fire grupper (gruppe A, B, C og D). Del ut oppgaveark 3 med beskrivelsen av én type barriere
(medlemmene i samme gruppe får alle det samme arket). Deltakerne leser enkeltvis først og
reflekterer deretter over og uttrykker meninger om teksten i grupper. De noterer punkter de er
enige om, og noen de er uenige om.
Del inn i nye grupper på tre eller fire ved å samle ett medlem fra de første gruppene A, B, C og D
på følgende måte:
► A1, B1, C1, D1
► A2, B2, C2, D2
► A3, B3, C3, D3
Deretter ber du en spesialist (et gruppemedlem som har jobbet med en bestemt barriere) om å
presentere sine funn til de andre i gruppen. På denne måten får alle i gruppen kunnskap om ulike
typer barrierer (10 minutter).
Oppgaven for denne gruppen er å finne ut hvilke typer barrierer som er mest forstyrrende i
forbindelse med å utvikle en demokratisk kultur på skolen. De skal gi forslag til hvordan man kan
overvinne disse barrierene. Gi hver gruppe en papirtavle, tusjer og kopier av oppgaveark 5.
Informer gruppene om at de vil få 25 minutter til å diskutere, gi forslag og forberede
tilbakemelding (5 minutter).
Hver gruppe gir sin tilbakemelding. Her kan gruppene velge å delegere én representant, eller de
kan gjøre det sammen (20 minutter).
For å oppsummere aktiviteten ber du deltakerne om å reflektere over sin opplevelse på skolen og
gi ekte eksempler på kommunikasjonsbarrierer som ble diskutert under denne aktiviteten.
Be dem skrive ned sine refleksjoner og holde dem for seg selv.

Tips til kurslederen
 Rollespillet vil fungere hvis du passer på at gruppen i midten har noen flere deltakere enn de andre
to gruppene.
 Når du beskriver kommunikasjonsprosessen (oppgaveark 1), bør det poengteres at ord ikke utgjør
mer enn 7 % av kommunikasjon, slik at man bør være like oppmerksom på andre komponenter
som kroppsspråk, følelsesuttrykk osv. Man bør også poengtere at ved å være oppmerksom på
barrierer er man allerede på vei til å overvinne dem.
 Det kan være nyttig å bruke lysbilder til å introdusere kommunikasjonsprosessen (oppgaveark 2)
og barrierer som hindrer kommunikasjon (oppgaveark 3).
 Teknikken med fire innledende grupper og fire ekspertgrupper kalles et «puslespill». Når man
bruker denne teknikken, er det svært viktig at man forklarer hele oppgaven i starten.
 Øverst til høyre på hver side av oppgaveark 4 finner man et rektangel. Det vil være nyttig for å
unngå forvirring mens de innledende gruppene omgrupperes inn i de blandede gruppene. Til dette
formålet kan du merke rektanglene med ulike farger når du forbereder kopier til alle i de tre
innledende gruppene. Dermed får alle i én gruppe den samme teksten, men rektanglene er ulike:
rød, gul og blå. Ved omgrupperingen trenger du bare å gi én instruksjon: «Nå danner dere grupper
etter hvilken farge dere har øverst til høyre på arket dere fikk.»
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Det ideelle antallet deltakere i opplæringsgruppen for «puslespill»-aktiviteten er 16. Bruk
kreativiteten din hvis nummeret er noe annet (dvs. at flere deltakere kan dele én rolle).
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OPPGAVEARK 1:
Instruksjoner til tre grupper
Gruppe
A
I pausen i dag vil det være mulig å velge mellom to alternativer: kaffe og kaker
eller vann og frukt. Sammen med gruppe B kan du bestille et av disse
alternativene. Men det er én betingelse: Både gruppe A og gruppe B må bli
enige om det. Avtal med gruppe B. Husk at du ikke må forlate plassen der du
står.
Gruppe
B
Lytt til hva gruppe A vil fortelle dere, og svar. Husk at du ikke må forlate plassen
der du står.

Gruppe
C
Din oppgave er å ikke la gruppe A og gruppe B kommunisere med hverandre.
Dere kan bruke alt dere vil til dette formålet: stemmene deres, kroppene deres,
tilleggsmateriell dere finner i rommet. Husk at du ikke må forlate plassen der
du står.
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OPPGAVEARK 2:

Kommunikasjonsprosessen
Den forenklede versjonen av en kompleks prosess kan være et kraftig virkemiddel for å tenke på ens
kommunikasjonsferdigheter, diagnostisere kommunikasjonsproblemer og utvikle planer for å
forbedre kommunikasjonen.
En person (SENDER) formidler et BUDSKAP til en person eller en gruppe personer
(MOTTAKER). Hver SENDER KODER BUDSKAPET i form av ord, lyder, bevegelser, oppførsel
osv. Det beveger seg til MOTTAKEREN via én eller flere kanaler som velges av SENDEREN.
Kanalene kan være verbale eller ikke-verbale. De kan involvere bare én av sansene – hørsel, for
eksempel – eller de kan involvere alle fem sansene: hørsel, syn, berøring, lukt og smak. Ikke-verbal
kommunikasjon, populært kalt kroppsspråk, avhenger primært av syn og ikke av hørsel.
Det KODEDE BUDSKAPET når MOTTAKEREN, som prøver å AVKODE det – med andre ord
forstå hva SENDEREN mener, og hva intensjonene til SENDEREN er.
Dette aktiverer tenkning på hva man skal svare / hvordan man skal oppføre seg
(TILBAKEMELDING) i den gitte situasjonen. Etter å ha sendt budskapet blir SENDEREN en
MOTTAKER, og MOTTAKEREN blir en SENDER gjennom prosessen med
TILBAKEMELDING. TILBAKEMELDING er MOTTAKERENs svar på SENDERENs forsøk
på å sende BUDSKAPET. Effekten på MOTTAKEREN fullfører kommunikasjonsprosessen.
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►

Hvis budskapet formidles klart og tydelig, kalles dette effektiv kommunikasjon. I effektiv
kommunikasjon vil BUDSKAPET som SENDEREN har sendt, nå MOTTAKEREN med minimal
forvrengning. Kommunikasjon blir imidlertid bare vellykket dersom MOTTAKEREN forstår hva
SENDEREN prøver å formidle. Effektiv kommunikasjon vil si at den opprinnelige SENDEREN har
den ønskede effekten på MOTTAKEREN.
► Når du sender et BUDSKAP, har du en intensjon om å kommunisere mening, men BUDSKAPET i
seg selv inneholder ikke mening. Meningen eksisterer i sinnet ditt og i sinnet til MOTTAKEREN.
For å forstå hverandre må du og MOTTAKEREN dele lignende meninger for ord, kroppsspråk,
stemmeleie og andre symboler.
► Kommunikasjon på sitt beste minimerer misforståelse mellom SENDEREN og MOTTAKEREN.
SENDEREN kan ikke transplantere et BUDSKAP eller en idé. Ineffektiv kommunikasjon vil si at
det var ingen effekt på MOTTAKEREN, eller at effekten var uventet, uønsket og/eller ukjent for
SENDEREN.
► TILBAKEMELDING er SENDERENS nøkkel for å fastslå hvorvidt BUDSKAPET har blitt mottatt
i den tiltenkte formen. TILBAKEMELDING innebærer MOTTAKERENs valg av kanal for det
opprinnelige BUDSKAPET. Kanalen for TILBAKEMELDING kan være svært forskjellig fra den
opprinnelige kanalen som SENDEREN valgte. Et forvirret blikk kan være en TILBAKEMELDING
på noe SENDEREN tenkte var en helt klar muntlig instruksjon.
► Når BUDSKAPET ikke blir forstått skikkelig, har man BARRIERER SOM HINDRER
KOMMUNIKASJON. Problemer med noen av komponentene i kommunikasjonsmodellen kan bli
til BARRIERER SOM HINDRER KOMMUNIKASJON. Disse BARRIERENE antyder
muligheter for forbedret kommunikasjon.
De gode nyhetene om kommunikasjon er at forbedring vanligvis er mulig. De dårlige nyhetene er at
i kommunikasjonen er det perfekte umulig for alle.
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OPPGAVEARK 3
Barrierer som hindrer kommunikasjon i DI Education
Det er mange ulike barrierer som hindrer kommunikasjon, og ulike tilnærminger til å klassifisere
dem. Dette er et forslag til hvilke kommunikasjonsbarrierer som er særlig forstyrrende i forbindelse
med implementering av demokratisk og interkulturell (DI) opplæring og det å bygge en positiv kultur
på skolen.
Kommunikasjonsbarrierer som er særlig forstyrrende når det gjelder å bygge en positiv kultur
på skolen
Bedømmelser
Kontroll
Unngåelse
Annet
som betyr:

som betyr:

som betyr:

►kritikk
►fornærmelser
►sårende utsagn
►merkelapper
►diagnoser
►stigmatisering
►ros med bedømmelse
►skyldfordeling

►ordre
►krav
►trusler
►moralisering
►å trenge seg på
►å prakke på med
råd

►å lede
►stereotypier
oppmerksomheten ►mangel på
bort fra problemet
tilbakemelding
►logisk
►dårlige lytteferdigheter
argumentasjon til ►ironi og sarkasme
situasjonen
►uklare budskap
►å skifte tema og ta ►språk
en munter tone i ►fysiske distraksjoner
stedet for å
fokusere på
problemet
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OPPGAVEARK 4
Barrierer som hindrer kommunikasjon – beskrivelse
Gruppe A
Dømming
Når «dømmer» vi?

Når vi kritiserer, fornærmer, sårer, setter merkelapper på, diagnostiserer,
stigmatiserer, roser på en dømmende måte, legger skylden på
Refleksjoner
Når vi snakker på denne måten, tenker og kommuniserer vi i henhold til hva som er galt med andre
som gjør at de oppfører seg på bestemte måter. Oppmerksomheten vår er rettet mot å klassifisere,
analysere og fastslå nivåene av feil heller enn hva vi og andre trenger, men ikke får. Eksempel: Hvis
kollegaen min er mer opptatt av detaljer enn meg, er han/hun «pirkete og har tvangshandlinger». På
den annen side: Hvis jeg er mer bekymret for detaljene enn han/hun, er han/hun «slurvete og rotete».
Bedømmelser er ikke den riktige måten å uttrykke verdiene og behovene våre på, fordi de øker
forsvarsposisjonen og motstanden mot dem blant de personene hvis oppførsel betyr noe for oss. Eller
hvis de går med på å handle i harmoni med verdiene våre, vil de sannsynligvis gjøre det ut av frykt,
skyldfølelse eller skam.
Det å klassifisere og dømme mennesker fremmer vold. Forholdet mellom språk og vold er temaet i
professor O. J. Harveys forskning ved University of Colorado. Han tok tilfeldige prøver av
litteraturstykker fra mange ulike land og tabulerte hyppigheten av ord som klassifiserer og dømmer
mennesker. Studien hans viser en høy korrelasjon mellom hyppig bruk av slike ord og forekomster
av vold. Det er mindre vold i kulturer der folk tenker i henhold til menneskelige behov, enn i kulturer
der folk setter merkelapper på andre som «gode» eller «onde» og tror at de «onde» fortjener å straffes.
Hvor mange TV-programmer og filmer for barn og unge finnes det der helten enten dreper eller
straffer folk – filmer der det er vold som utgjør «klimakset»? Seerne, som har blitt fortalt at de onde
fortjener å bli straffet, koser seg med å se på denne volden.
I stedet for «vold er feil» sier vi gjerne: «Jeg er redd for bruken av vold til å løse konflikter, jeg
verdsetter konfliktløsning via andre virkemidler.»
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Gruppe B
Kontroll
Når «kontrollerer» vi?
Når vi gir ordre, forlanger, truer, moraliserer, er innpåslitne, prakker på med råd
Refleksjoner
Ved å kommunisere behovene våre eksplisitt eller implisitt som krav, truer vi lytterne med straff hvis
de ikke innfrir kravene. Noen mennesker tror at fordi de er foreldre, lærere eller ledere, er det deres
jobb å forandre mennesker og få dem til å oppføre seg skikkelig. Denne tenkningen er forbundet med
tanken om at enkelte handlinger fortjener belønning mens andre fortjener straff. Ordet «fortjene»
antar at personer som oppfører seg på bestemte måter, er «onde», og krever straff for å få dem til å
vende om og endre oppførselen sin. Men vi kan aldri tvinge folk til å gjøre noe som helst. Vi kan få
dem til å ønske at de hadde samarbeidet, kun ved å straffe dem. Det er i alles interesse at folk ikke
forandrer seg for å unngå straff, men fordi de ser at forandringen vil være til fordel for dem selv.
Kontroll er forankret i syn på menneskets natur som har påvirket oss i flere århundrer. Disse synene
understreker vår medfødte ondskap og mangler samt behovet for opplæring for å kontrollere den
iboende uønskede naturen vår. Slik opplæring gjør ofte at vi stiller spørsmål om det er noe galt med
de følelsene og behovene vi til enhver tid opplever. Vi lærer tidlig å avskjære oss fra det som foregår
inni oss selv. Slik kommunikasjon både stammer fra og støtter samfunn som er hierarkiske eller basert
på dominering, der store folkegrupper blir kontrollert av et lite antall individer til sistnevntes egen
fordel. Språket man bruker til å snakke om det som er galt, om det man «bør» og «må», er egnet
perfekt til dette formålet: Jo mer folk blir opplært til å tenke på en slik måte, desto mer blir de forberedt
på å se utenfor seg selv – til eksterne autoriteter – etter definisjonen på hva som utgjør rett, galt,
godhet og ondskap.
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Gruppe C
Unngåelse
Når «unngår» vi?
Når vi leder oppmerksomhet bort fra problemet, gir logisk argumentasjon for
situasjonen, skifter tema eller tar en munter tone i stedet for å fokusere på problemet
Refleksjoner
Hva ligger bak unngåelse? Likegyldighet? Frykt for avvisning? Frykt for tap av kontroll? Er dette en
måte å skifte oppmerksomheten bort fra oss selv og gå inn i en komfortsone på? Hva gjør en gruppe
for å unngå å gjøre det som trengs? Gjør gruppenormer det enkelt å unngå?
Unngåelse er ofte til stede når en person føler seg utrygg eller ønsker å fraskrive seg ansvar for egne
følelser, tanker og handlinger. Bruk av det vanlige ordet «må» som i «det finnes noen ting du må
gjøre enten du vil eller ikke», illustrerer hvordan personlig ansvar for våre handlinger blir skjult i
slike formuleringer. Vi kan bytte ut språk som antyder at man ikke har noe valg, med språk som
erkjenner at man velger noe. Hvis en lærer sier «Jeg hater å sette karakterer. Jeg synes ikke de har
noe for seg, og de skaper mye angst for elevene. Men jeg må sette karakterer. Det er skolens policy»,
avviser læreren sitt ansvar i dette. Men hvis læreren omformulerer dette budskapet til «Jeg velger å
sette karakterer fordi jeg gjerne vil beholde jobben min», påtar han/hun seg ansvaret for handlingene
sine.
Vi kan bli farlige når vi ikke er oppmerksomme på vårt ansvar for hvordan vi opptrer, tenker og føler.
Den franske forfatteren og journalisten George Bernandos har sagt: «Grusomhetene vi har sett, de
enda større grusomhetene vi skal se, er ikke syner som viser at opprørere, stolte og utemmelige menn
øker i antall i verden, men heller at det er en stadig økning i antallet lydige, likegyldige menn.»
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Gruppe D
Andre barrierer som hindrer kommunikasjon
Stereotypier
Stereotypier gjør at vi typifiserer en person, en gruppe, en hendelse eller en ting etter overforenklede
begreper, oppfatninger eller meninger. Stereotypier blir en barriere for kommunikasjon når det gjør
at folk oppfører seg som om de allerede vet hva senderens budskap er, eller enda verre, som om det
ikke er nødvendig å gi noe budskap fordi «alle vet det fra før.» Både sendere og mottakere av
informasjon bør stadig vær på vakt for og ta tak i tankegang, konklusjoner og handlinger som baserer
seg på stereotypier.
Mangel på tilbakemelding
Tilbakemelding er et speilbilde på kommunikasjon. Tilbakemelding er når mottakeren av
kommunikasjon bekrefter for senderen at budskapet er oppfattet. Uten tilbakemelding blir
kommunikasjonen bare énveis. Både senderen og mottakeren kan spille en aktiv rolle i å bruke
tilbakemelding til å gjøre kommunikasjonen ekte gjensidig.
Tilbakemelding bør være nyttig og ikke sårende. Rask tilbakemelding er nyttigere enn tilbakemelding
som samles opp til det «riktige» tidspunktet. Tilbakemelding bør handle om det spesielle heller enn
det generelle.
Dårlige lytteferdigheter
Det er vanskelig å lytte. De fleste sier rundt 125 ord i minuttet når de snakker. De fleste som lytter,
kan få med seg 400 til 600 ord per minutt. Dermed blir rundt 75 % av lyttetiden fritid. Denne fritiden
gjør ofte at lytteren sporer av. Løsningen er å være en aktiv heller enn en passiv lytter.
Vær forberedt på å lytte. Få tankene vekk fra andre mennesker og andre problemer. Unngå å avbryte
den som snakker. Hvis lytteren gjør en mine, rister på hodet eller ser ut til å kjede seg tidlig i samtalen,
kan dette bidra til at den som snakker, mister mot. Still spørsmål. Nikk for å vise at du er enig. Se
personen rett i øynene. Len deg forover. Konsentrer deg om hva den andre personen sier. Gjenta
viktige punkter.
Ironi og sarkasme
Dette handler om når det er forskjell på hva som uttrykkes, og hva som er intensjonen: når noen sier
én ting, men mener noe annet, eller når den bokstavelige meningen ved noe er annerledes enn den
tiltenkte effekten.
I mange situasjoner fører dette til misforståelse, siden noen mennesker gjerne ikke avkoder dette i
budskapet, mens andre kan føle seg såret eller bli defensive.
Uklare budskap
Effektiv kommunikasjon starter med et klart budskap. Sammenlign disse to meldingene: «Du må
være her rundt klokken 09.00 i morgen tidlig» og «Du må være her klokken 09.00 i morgen tidlig».
Det ene ordet i forskjell gjør den første meldingen uklar og den andre meldingen klar. Uklare budskap
blir en barriere for kommunikasjon, fordi senderen ikke gjør det tydelig for mottakeren hva
intensjonen er med det som sies. Det er senderens ansvar å klargjøre uklare budskap. Senderen som
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håper på at mottakeren vil finne ut av hva det egentlige budskapet er, gjør lite for å fjerne denne
kommunikasjonsbarrieren.
Språk
Dette kan beskrives med et ekte eksempel fra et klasserom. En ung og ambisiøs lærer planla en leksjon
om prosessen med å ta en beslutning fra hennes hjemland. Da hun var ferdig å presentere dette, spurte
hun elevene om alt var klart og tydelig. Svaret var positivt. Likevel var hun bekymret. For å sjekke
mistanken hun hadde, delte hun ut arkene som tilhørte presentasjonen, til alle elevene og ba dem
utheve ordene de ikke forstod, i rødt. Da hun samlet inn tilbakemeldingene, ble hun overrasket, for
nesten halve teksten var merket i rødt.
Fysiske distraksjoner
Fysiske distraksjoner er fysiske ting som kommer i veien for kommunikasjon. Eksempler på slike
ting er telefonen, et skrivebord, en ubehagelig møteplass, støy, et møterom med ubehagelige stoler
som gjør at folk heller vil stå og gå, selv om det betyr at man må avkorte samtalen.
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OPPGAVEARK 5
Diagram for diskusjon i grupper
Barrierer som hindrer kommunikasjon
Det er mange ulike barrierer som hindrer kommunikasjon, og ulike tilnærminger for å klassifisere
dem.
Dette er MIN GRUPPEs mening om kommunikasjonsbarrierer som er særlig forstyrrende i
forbindelse med implementering av DI Education og det å bygge en positiv kultur på skolen.
Aspekter av skolens kultur
som kommer i veien for
implementering av
demokratisk og
interkulturell opplæring

Slik overvinner du barrierer
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9 Sitroner (eller poteter)
Målsetting

Å ta opp temaene stereotypier, forskjeller og likhet

Kilde for aktiviteten

Avledet av Tra.C.I.E.

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse av kulturelt mangfold
Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Empati

Materiell

Nok sitroner/poteter til alle i gruppen
En bærepose

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

20 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Gi alle i gruppen en sitron.
 Be alle om å studere sitronen, se etter kjennetegn og hvordan skallet føles.
 Be folk gjøre sitronen personlig ved å gi den et navn.
 Gi dem fem minutter til å gjøre dette, og samle så inn alle sitronene i bæreposen. Rist posen for
å blande fruktene.
 Spre alle sitronene ut på gulvet foran gruppen.
 Be hver person komme frem i tur og orden og hente sin sitron.
 Hvis det er uenighet om hvem sin sitron det er, prøver du å finne ut av det, men hvis de fortsatt
ikke blir enige, setter du sitronen til sides som uidentifiserbar. Hvis dette skjer, bør det være to
sitroner igjen til slutt som du må gjenforene med eierne, men det viser seg at de fleste klarer å
finne frem til sin egen sitron.
Refleksjon og evaluering
Når alle er gjenforent med sine sitroner, kan du sette i gang en diskusjon. Hvor sikre er de på at de
har identifisert riktig frukt? Hvordan kan de vite det? Be dem se på parallellene mellom denne
oppgaven og det å differensiere mellom mennesker. Undersøk følgende stereotypier: Har alle sitroner
samme farge? Er alle samme fasong? Sammenlign dette med stereotypier som eksisterer mellom folk
fra ulike kulturer, raser og kjønn. Hva betyr dette for gruppen?
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10 Nedbryting av stereotypier
Målsetting

Å engasjere seg i en «tankedusj» etterfulgt av et rollespill for å utforske
egne stereotypier og fordommer og i en samarbeidsaktivitet for å
undersøke

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Empati

politikk,

Materiell

Store papirark
Tykke tusjer i forskjellige farger

Gruppestørrelse

3 grupper (minst 4 lærere, avhengig av antallet deltakere)

Tid som kreves

80 minutter

Forberedelse

Plakatene i ekte størrelse tar stor plass – forbered rommet med
tilstrekkelig med gulvplass. Undersøk selv de ulike stereotypiene som er
«på mote» for øyeblikket.

Trinnvise instruksjoner
 Led gruppen gjennom en tankedusj: Deltakerne skal beskrive fire stereotypier som er typiske for
ungdomsskoleelever (for eksempel: skoleslutter, mobber, isolert, offer, bokorm, uregjerlig osv.).










Kurslederen skriver informasjonen på en papirtavle eller whiteboard.
Be gruppen om å gi en beskrivelse av de personlige og sosiale kjennetegnene, livsstilen,
personlighetstrekk, utseende, klesstil osv. som hører til de valgte stereotypiene, og skrive disse
«klisjeene» på tavlen.
Hjelp deltakerne med å være nøye og kreative.
Del hele gruppen inn i tre grupper.
Hver gruppe tegner et bilde i naturlig størrelse som illustrerer en av stereotypiene som diskuteres,
på et stort papirark. Tegningene bør illustrere alle elementene i stereotypiene som ble notert på
tavlen i det forrige trinnet.
Lag en utstilling med «bildemenneskene». Hver gruppe bør snakke om bildene i maks tre
minutter.
Stå sammen med gruppen foran «bildemenneskene» og finn så mange argumenter som mulig for
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å «bryte ned» denne klassifiseringen. For eksempel: «Noen bokormer er gode lekekamerater»,
«Noen uregjerlige er kreative.»
Engasjer elevene i en diskusjon, med spørsmål som:
► Kan vi klassifisere enkeltpersoner i stereotypier?
► Er en slik klassifisering fornuftig og rettferdig?
Diskuter følgende spørsmål:
► Hva er implikasjonene for undervisningen din?
► Hva vil utfordringene være for klasserommet ditt?
► Hvordan kan du følge opp disse temaene i undervisningen din?

Tips til kurslederen
 Når du diskuterer med deltakerne, oppmuntre til bruk av ord som «noen», «mange», «noen få»
(f.eks. «Noen nerder ...», «Noen gother ...»). Dette er nyttig for å unngå generalisering og
stereotypier.
 Inviter lærerne til å reflektere om hvordan de ville taklet en situasjon der én eller flere deltakere i
klasserommet ser ut til å tilsvare en av typene som beskrives.
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11 Inkluderende skoler
Målsetting

Øking av bevisstheten til lærere om deres egne pedagogiske praksiser for
å bygge et repertoar av tiltaksforslag, slik at det banes vei mot en
interkulturell pedagogikk. Deltakerne identifiserer muligheter for
interkulturell læring fra de mangfoldige og dynamiske dimensjonene av
ulike identiteter og kulturer etter hvert som de lærer av hverandre.

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

Oppgaveark 1: Sammendrag av artikkelen/inndataene Oppgaveark 2:
Oppgaveark
Oppgaveark 3: Interkulturell skoleguide

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Ta kopier av oppgavearkene.

Trinnvise instruksjoner
 Introduksjon av begrepet interkulturell opplæring. Se beskrivelsen på oppgaveark 1 for å se et
eksempel, og presenter aktiviteten som deltakerne vil være engasjerte i.
 Deltakerne leser den interkulturelle skoleguiden (oppgaveark 3).
 Be dem notere på diagrammet det de allerede gjør i sin daglige undervisning.
 Deltakerne danner mikrogrupper på tre eller fire og deler og diskuterer tiltak som fører mot
interkulturelle og mer inklusive praksiser (dvs. modellen fremmet av James Banks).
 Be dem skrive ned resultatene på en plakat og henge den på veggen.
 Alle deltakerne går rundt i rommet og ser på hverandres plakater.
 Deltakerne går tilbake til sine mikrogrupper og ser om det er noe de vil legge til eller endre på
plakatene de har laget.
 Deltakerne ser nok en gang på hele oppgaven og prøver å oppklare noen viktige spørsmål:
► Hvordan kan vi bidra til å forbedre like muligheter og interkulturell kommunikasjon i
klasserommene våre?
► Hva kan jeg gjøre for å åpne veier til et interkulturelt miljø?
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Tips til kurslederen
 Det er viktig at disse gruppene er mangfoldige når det gjelder alder, kjønn, geografisk/etnisk
opprinnelse, profesjonelle roller osv. slik at man kan få et bredt spekter med opplevelser, og
deltakerne kan dra fordel av hverandres idéer. Det kan være nyttig å allokere roller i gruppen slik
at alle er ansvarlige for én eller to aspekter ved diskusjonsprosessen og resultatene.
 Avhengig av gruppestørrelsen er det mulig å oppfylle mer enn én funksjon. På denne måten kan
alle delta aktivt i gruppen, og man unngår at én person dominerer kommunikasjonen. Dessuten
fremmer det deltakernes bevissthet på egne og andres ressurser, og det fremmer også bruken av
disse ressursene til kunnskapsbygging for alle.
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OPPGAVEARK 1:
Tilnærminger til interkulturell opplæring
Ifølge professor Banks’ syn kan man tilnærme seg interkulturell opplæring på fire måter:
► episodisk (feire spesielle datoer, helter, noen kulturelle elementer);
► ved tillegg (legge til informasjon og innhold uten å endre læreplanens struktur);
► transformativ (dvs. stille spørsmål ved læreplanens struktur og de grunnleggende antakelsene i
den, konfrontrere andre synspunkter, innføre et kritisk perspektiv);
► sosial handling (elevene deltar i beslutningstaking og handler deretter etter å ha utviklet en kritisk
bevissthet som reflekterer over handlinger).
Dermed kan interkulturell opplæring implementeres på en progressiv måte som samsvarer med en
dypere og kritisk innsikt i læreplanen og kunnskapskonstruksjon i tillegg til skolestruktur og sosial
struktur, likhetspedagogikk, lærernes roller og produksjon av materiell.
Denne modellen gjelder også når man skal finne en personlig vei, en transformerende prosess, der
man prøver å avdekke egne antakelser og perspektiver, stille spørsmål med virkeligheten og finne en
«logisk grunn» for å se på tiltaket vårt og handle på en ny og mer vedvarende måte.
Oppsummert kan man si at interkulturell opplæring handler om
► å forvandle seg selv
► å forvandle skoleprosjektet
► å forvandle samhandlingen med lokalsamfunnet
I denne prosessen må vi understreke tre dimensjoner som ligger til grunn for enhver effektiv
forvandling. Disse er å vite, å bry seg og å handle. Dette betyr at kunnskap ikke er nok – man må også
«føle», ha empati med den andre og deretter handle på det som er innenfor vårt handlingsrom.
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OPPGAVEARK 2:
Etter presentasjonen og/eller den forberedende lesningen inviteres du til å reflektere rundt følgende
spørsmål.
► Hva mener professor Banks med at interkulturell opplæring er for alle? Er du enig? Hvorfor?
► Kommenter følgende utsagn: «Interkulturell opplæring bør gjennomsyre hele læreplanen til
skolen.»
► På hvilke måter bør lærerne «konseptualisere rollene sine på nytt»?
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OPPGAVEARK 3
Interkulturell skoleguide
Les listen nedenfor. Sjekk hvilke av disse praksisene du gjennomfører.

Prinsipper
Å kjenne elevene
1.1 Jeg vet hvor elevene mine kommer fra
1.2 Jeg overvåker elevenes fremgang
1.3 Jeg kjenner til elevenes læringsstiler
Utvikling av en atmosfære for å fremme kommunikasjon
2.1 Jeg prøver å fremme en følelse av tilhørighet
2.2 Jeg kan identifisere og ta tak i diskriminerende atferd i klasserommet
Oppmerksomhet rundt at det er elever til stede med ulike opprinnelser
3.1 Jeg prøver å anerkjenne bidragene til ulike elever
3.2 Jeg er klar over at kultur/identitet er dynamisk, og ser på det som en pågående
endringsprosess
3.3 Jeg handler på vegne av hele elevgruppen for å anerkjenne kulturelt mangfold
3.4 Jeg prøver å mobilisere måter å fremme integrering av alle elever i skolelivet
og samfunnet på
Klasseromsstyring
4.1 Jeg prøver å svare på ulike behov som elevene uttrykker, uten risiko for deres
autonomi
4.2 Jeg prøver å sørge for språkstøtte til elever med et annet morsmål
4.3 Jeg prøver å garantere rettferdig deltakelse for alle elever (diskusjoner,
utvekslinger, spørsmål)
4.4 Jeg prøver å sørge for et godt miljø for samarbeid og solidaritet i stedet for
individualisme og konkurranse
4.5 Jeg kan og bruker teknikker for samarbeidende læring
4.6 Jeg er oppmerksom på samhandlingen mellom elever, og jeg griper inn for å
gi og opprettholde likeverdig status
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Prinsipper
Pedagogiske grep angående kulturelt mangfold
5.1 Jeg evaluerer mine pedagogiske praksiser
5.2 Jeg prøver å ha en tilnærming til temaer og innhold som gjenspeiler
mangfoldet i samfunnet (dvs. geografisk, kulturelt, sosialt)
5.3 Jeg prøver å hjelpe elevene til å være oppmerksomme på at kunnskap er
sosialt konstruert og gjenspeiler personlige erfaringer og sosiale kontekster
5.4 Jeg prøver å skape muligheter for elevene til å lære om stereotypier,
fordommer og diskriminering ved å delta i direkte aktiviteter
5.5 Jeg studerer det pedagogiske materiellet jeg bruker, for å identifisere og
avslå/fordømme innebygde kulturelle fordommer
5.6 Jeg skriver klare instruksjoner om foreslåtte aktiviteter osv.
5.7 Elevene kjenner til mine vurderingskriterier
5.8 Elevene kjenner til mine kriterier for retting
5.9 Kravene mine når det gjelder arbeidet jeg foreslår, er klare, forståtte og
aksepterte av elevene
5.10 Jeg sjekker regelmessig elevenes fremgang og prestasjoner
5.11 Jeg prøver å diversifisere mine pedagogiske praksiser og arbeidsforslag
5.12 Jeg prøver å involvere elevene i klasseromsstyringen
Skoleorganisasjon
6.1 Skolen unngår sporing og rigide former for elevtilordning
6.2 Skolen tar inn alle elevene i nærområdet uten diskriminering
6.3 Skolen bekrefter verdier som rettferdighet, likeverd, frihet, fred, solidaritet og
samarbeid og fremmer disse aktivt
6.4 Skoleorganisasjonen tilbyr ekstra tjenester og utfyllende aktiviteter til
elevene som trenger dette
6.5 Skolens ansatte organiserer prosjekter eller aktiviteter som tilbyr
samarbeidende arbeid og bidrar til å utvikle en positiv gruppeidentitet
6.6 Skoleorganisasjonen sørger for at beslutningstakingen deles bredt
6.7 Skolefellesskapet prøver å lære og utvikle samarbeidsferdigheter
6.8 Foreldre er involvert på meningsfulle måter i skolepolitikk og
beslutningstaking
6.9 Opplæringsprogrammer for ansatte på skolen forberedes i forbindelse med
skoleprosjekter, og diskusjoner har bred deltakelse
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12 Speil, snakk til meg
Målsetting

Gi energi til og bidra til å utvikle selvsikkerhet og empati samt en god
tone blant deltakerne. På lang sikt kan slike aktiviteter også bidra til
konflikthåndtering.

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Åpenhet for kulturell annenhet
Respekt
Empati
Konfliktløsningsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

Materiell

Papirark med tegning av et speil

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

20 minutter

Forberedelse

Ideelt sett bør rommet settes opp slik at gruppen kan sitte i en ring.

Trinnvise instruksjoner
 Få hele gruppen til å sitte i en ring. Del ut et ark med tegning av et speil til alle deltakerne. Be
deltakerne skrive navnet sitt på rammen eller håndtaket på speilet.
 Alle i gruppen sender sitt speil videre til personen som sitter til høyre i ringen, og tar imot et speil
fra naboen til venstre.
 Alle skriver én eller to positive kommentarer om personen hvis speil er på arket de har fått (f.eks.
prestasjoner, positivt arbeid og andre hyggelige og interessante ting om denne personen, med ord,
uttrykk, setninger osv.)
 Deltakerne sender speilet de har kommentert på, videre til personen til høyre.
 Fortsett i så mange runder du har tid til, men minst lenge nok til at halve gruppen har skrevet
kommentarer på hvert speil.
 Når alle (eller mange nok) har kommentert, kan du be deltakerne stoppe og hente sine egne speil
igjen.
 Gi dem nok tid til å lese gjennom kommentarene, og hold en kort debriefing-økt basert på noen
av følgende spørsmål:
► Hvordan følte du deg under aktiviteten?
► Hva var lett og vanskelig ved denne aktiviteten? Hvorfor?
► Hva følte du da du skrev noe positivt om en annen person?
► Hva følte du da du leste positive ting om deg selv?
► Hvor nyttig er denne aktiviteten i undervisningen din?
► Når tror du at du vil bruke den i klasserommet?
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Tips til kurslederen
 Gjør tegningen av speilet stor nok til at flere deltakere kan skrive kommentarer.
 Vær klar til å gi eksempler på hva slags positive kommentarer deltakerne kan gi.
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13 Fangens dilemma
Målsetting

Håndtere samarbeid og konkurranse

Kilde for aktiviteten

Avledet av Tra.C.I.E.

Kompetansemål
aktiviteten

for Ansvar
Selvstendige læringsferdigheter
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Samarbeidsferdigheter
Konfliktløsningsferdigheter

Materiell

Papirark og penner/blyanter

Gruppestørrelse

Del hele gruppen inn i to grupper

Tid som kreves

40 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Del deltakerne inn i to lag: det blå laget og det røde laget.
 Forklar for deltakerne at det eneste målet med spillet er å tjene så mange poeng som mulig for sitt
lag uten å ta i betraktning poengsummen til det andre laget. De må verken hjelpe eller hindre det
andre laget.
 Forklar at hvert lag må velge mellom to ulike alternativer: det røde laget mellom X og Y og det
blå laget mellom A og B. Det er ifølge de to alternativene ulike poengsummer som gis til de to
lagene ifølge poengsystemet som presenteres nedenfor:

Valg
for det røde
laget
X
Y
X
Y



POENGSYSTEM
Valg
Poengsummer
for det blå
for det røde
laget
laget
A
+3
A
+6
B
−6
B
−3

Poengsummer
for det blå laget
+3
−6
+6
−3

Etter denne forklaringen ber du hvert lag velge en talsperson.
Hver gruppe diskuterer valgmulighetene de har. Etterpå må de bestemme seg for hva de vil by på,
og skrive det på et papirark. Arkene gis til talspersonene, som må informere kurslederen om sitt
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lags valg. Kurslederen skriver poengsummene på en tavle og kommuniserer den delvise
rangeringen til lagene.
Andre regler
 Hele spillet består av 10 runder.
 Lagene har ti minutter på seg til første runde og tre minutter til de etterfølgende rundene.
 Poengsummene er doble i den tredje runden.
 Poengsummene er i kvadrat i den åttende og tiende runden.
 Forhandlinger/samtaler mellom talspersonene for lagene er tillatt etter den tredje og den åttende
runden (maks varighet på fem minutter for hver forhandling).
Refleksjon og evaluering
Deltakerne inviteres til å uttrykke sine synspunkter og diskutere gruppeprosessene.
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14 Drømmeskole
Målsetting

Oppmuntre til å reflektere rundt idealskolen deltakerne forestiller seg
for seg selv og sine elever, og bidra til å øke bevisstheten rundt hva som
trengs for at alle elever skal få likt utbytte fra skolen. Fremme
utviklingen av empati, aksept, respekt og handlingsvilje.

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Lytte- og observasjonsferdigheter
Empati
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden:
menneskerettigheter, kultur, kulturer og religioner

politikk,

Materiell

Nok plakater i A3-størrelse eller større og tusjpenner Klistrelapper

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

90 minutter

Forberedelse

Bordene må ordnes slik at både arbeid i små grupper og presentasjoner
i plenum kan håndteres enkelt. Hvis du vil at gruppene skal lese
fortellingene i puslespillstil, trenger du nok kopier av fortellingen i hver
mikrogruppe.

Trinnvise instruksjoner
 Fortell deltakerne at de i den neste aktiviteten vil bli bedt om å se for seg drømmeskolen sin som
de gjerne ville gått på.
 Be deltakerne se for seg sin drømmeskole. De vil kanskje lukke øynene og tenke over disse
spørsmålene.
► Hvordan er drømmeskolen din?
► Hvordan ser den ut? Hva er ditt favorittrom/-område i den?
► Hvilke tradisjoner vil du gjerne etablere på skolen din?
► Hvilke regler vil du at folk skal følge?
► Hvordan ville du ønsket nye elever velkommen på skolen din?
 Be gruppen skrive ned sine egne idéer enkeltvis og deretter sette ring rundt to eller tre av de
viktigste på sine egne lister.
 Be deltakerne danne mikrogrupper på rundt fire eller fem (du kan bestemme hvem som jobber
med hvem, eller du kan gruppere dem tilfeldig ved hjelp av fargekort, penner osv.)
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Deltakerne setter sammen og diskuterer kjennetegnene de samlet individuelt, og tegner en
drømmeskole de alle ville vært fornøyd med. De presenterer etter tur de viktigste idéene sine i
mikrogruppen, én idé per person, og disse må tegnes på plakaten av personen som sitter til høyre
for den som snakker. De kan ta to eller tre runder, slik at de viktigste idéene til alle medlemmene
blir diskutert og godtatt av de andre i mikrogruppen. Hvis noens idé ikke godtas av mikrogruppen,
har denne personen rett til å presentere en annen idé. Når en idé er akseptert av alle medlemmene
som viktig, må personen til høyre for den som snakker, tegne denne idéen på plakaten. Det skal
ikke skrives noen ord på plakaten i dette stadiet.
Mikrogruppene presenterer sine plakater for drømmeskolen de har skapt.
Når alle drømmeskolene er presentert, kan du fortelle gruppene at dessverre mistrives noen elever
på disse drømmeskolene, slik at plakatene må endres for å sørge for at alle elevene liker å gå på
disse skolene.
Del ut historier om en konflikt (se oppgavearket), og forklar at dette er sanne historier samlet inn
fra hele Europa. Avhengig av hvor mye tid man har, kan historiene leses i puslespillstil i de samme
mikrogruppene: Alle får i oppgave å lese en ulik historie, og deretter gjenforteller alle sin egen
konflikthistorie til mikrogruppen sin. Eventuelt, hvis dere har dårlig tid, kan du bare gi hver
gruppe én historie å lese og diskutere.
Be deltakerne gjøre ferdig plakatene (med flere tegninger eller tekst på klistrelapper) for å passe
på at skolen er en drømmeskole for alle.
Be mikrogruppene rapportere hvilke endringer de har gjort på plakatene.
Hold en debriefing-økt basert på noen av følgende spørsmål.
► Er skolen din en drømmeskole for deg? Er det en drømmeskole for alle?
► Hva følte du da du måtte tegne de andre deltakernes idéer på plakaten?
► Hva følte du da du leste om de ulykkelige barna?
► Tenker du annerledes nå på noen måte etter å ha lest om dem?
► Ser du noe likhet til livet på skolen din?
► Er det noe du kunne gjort for å bidra til å løse lignende problemer?
► Tror du denne aktiviteten kan brukes på skolen din?
Deltakerne skriver ned (for eksempel i læringsdagbøkene sine) om de ville bruke denne
aktiviteten, og hvordan de kan tilpasse den til klasseromsbruk med sine egne elever. De kan
vurdere følgende spørsmål.
► Kan du bruke denne aktiviteten eller deler av den med elevene dine? Hvordan ville du tilpasset
den? Hva ville du endret ved den?
► Hvilke læringsutbytter ville du forventet (språklig, pedagogisk, gruppedynamikk)?

Tips til kurslederen
Insister på reglene under arbeid i mikrogrupper. Medlemmene deler idéene sine etter tur, og det er
alltid personen til høyre for den som snakker, som tegner på plakaten hvis gruppen aksepterer idéen
som presenteres, som viktig for drømmeskolen deres.
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OPPGAVEARK
Historier om konflikter på skoler


Adam (13) har alltid vært ganske åpen med klassen om sin blandede kristen-jødiske
bakgrunn. Han har alltid mottatt noen rasistiske bemerkninger fra noen av klassekameratene,
men én dag begynte en gutt i klassen å mobbe ham ved å vise ham hakekors på telefonen og
spille av en av Hitlers taler i øret hans i pausen. Etter cirka 10 minutter med dette var Adam,
som aldri har vært i slåsskamp med noen før, så sint at han prøvde å slå gutten to eller tre
ganger med knyttneven. Gutten begynte å le, og Adam skjønte at han ikke var i stand til å
sloss, og satte seg ned ved pulten og begynte å gråte. Det var på dette tidspunktet læreren
kom inn i klasserommet og spurte de andre elevene hva som hadde skjedd.
Da hun hadde hørt historien, tok læreren med seg Adam og mobberen til rektors kontor uten å si
noe til klassen. På rektors kontor måtte guttene sette seg ned og høre på rektorens leksjon om alle
de gode jødene hun kjenner. Mobberen måtte si unnskyld. Til slutt fikk mobberen som straff en
oppgave om å finne ut om jødedommen og holde en presentasjon for klassen. Presentasjonen ble
aldri holdt, og konflikten ble aldri diskutert ordentlig i klassen.


Fabiana har alltid følt seg «annerledes» enn venninnene. Hun er nå snart i pubertetsalder og
har gradvis skjønt at hun er seksuelt tiltrukket av jenter, ikke gutter. Hun har snakket med
vennene om dette, men ikke med familien.
En gruppe veldig populære jenter i klassen hennes har nylig hørt om Fabiana og legningen hennes.
De erter henne, har startet en kampanje mot henne og sprer pinlige rykter. Selv om det ser ut til at
de voksne skjønner at det er spenninger, har det vært en god del negativt prat om homofile i
skolegården uten at de har grepet inn.
En ny person har nylig blitt ansatt på skolen. Han gjorde et godt intervju, men etter noen dager
begynte han å vise sterk homofobisk oppførsel. Han kommer stadig tilbake til homofobiske temaer
og kommenterer nedsettende om Fabiana. Mobbingen er konstant, og Fabiana virker veldig trist
og ensom. Hun er noen ganger redd på skolen. Karakterene hennes blir dårligere ... og hun isolerer
seg mer og mer.
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15 Forenlighet og nytte av RFCDC for deltakernes egne nasjonale utdanningssystemer
Målsetting

Kilde for aktiviteten

Kompetansemål
aktiviteten

Reflektere rundt hvor forenlig RFCDC er med de ulike nasjonale
utdanningssystemene. Reflektere rundt nytten av RFCDC for lærere i
disse sammenhengene. Dele idéer om problemstillingene ovenfor.
Bidrag av Martyn Barrett basert på en aktivitet tidligere utviklet av
Claudia Lenz
for Språklige og kommunikative ferdigheter
Samarbeidsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

Materiell

Papir og blyanter for å ta notater Plakater og penner

Gruppestørrelse

to grupper på fem lærere eller par med lærere

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Samsvarer RFCDC-kompetansemodellen med eksisterende kompetanseorienterte tilnærminger i
utdanningssystemet i ditt land?
 Hvis ja: På hvilke måter kan RFCDC kobles til disse eksisterende tilnærmingene, og hvordan kan
det støtte lærernes arbeid?
 Hvis nei: På hvilke måter kan lærere i landet ditt bruke RFCDC? Hvordan kan RFCDC bidra til
å forbedre opplæringspraksisen i ditt land?
 Deltakerne utveksler deretter idéene sine i to grupper på fem.
 Hver gruppe lager så en plakat med to inndelinger:
 bruk av RFCDC i land med en eksisterende kompetanseorientering i sitt nasjonale
utdanningssystem
 bruk av RFCDC i land uten en eksisterende kompetanseorientering i sitt nasjonale
utdanningssystem
 En representant for hver gruppe presenterer plakaten, og det gis tilbakemelding om disse to
tingene muntlig av små grupper i plenum.
 Lederen spør om deltakerne føler seg bedre forberedt til å jobbe med RFCDC i sitt nasjonale
system, og hvis ikke, hva annen informasjon trenger de for å kunne klare dette?
Tips til kurslederen
Noen deltakere kan være usikre på hvor anvendbar RFCDC er med sine nasjonale
utdanningssammenhenger. I slike tilfeller kan de diskutere med andre deltakere fra samme land.
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16 Lære av ubehagelige opplevelser
Målsetting

Å praktisere metakognitive ferdigheter i tillegg til å fremkalle gode
følelser og utvikle selvtillit og positive holdninger til seg selv og andre

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Samarbeidsferdigheter
Empati
Samarbeid
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

Materiell

Tusjer til A2- eller A3-plakater

Gruppestørrelse

Grupper på fem lærere

Tid som kreves

20 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner
 Hvert gruppemedlem blir bedt om å tenke på en ubehagelig opplevelse de har hatt nylig, og
skrive en kort beskrivelse av denne opplevelsen.
 Be deltakerne identifisere selv små positive aspekter av denne opplevelsen og skrive dem ned.
 Pararbeid: Deltakerne diskuterer disse positive aspektene med hverandre og utforsker fordelene
ved disse.
 Gruppearbeid (to grupper på fem): Deltakerne diskuterer partnernes typiske oppførsel med
gruppen og tar notater.
 Deltakerne gjør notatene om til plakater og går deretter rundt og besøker alle de andre gruppene.
 Hold en kort debriefing-økt for å utforske følgende spørsmål:
► Hva lærte du av denne aktiviteten?
► Hva slags forhold er det mellom de ubehagelige hendelsene og de nyttige opplevelsene?
Er det et vanlig mønster?
► Hvordan kan denne aktiviteten gjøres nyttig for deg i klasserommet ditt?
► Hvilke læringsutbytter vil du forvente å oppnå med elevene dine?
Tips til kurslederen
Pass på å ikke la deltakerne bli deprimert over alle de ubehagelige hendelsene de kan komme til å
tenke på i det første trinnet av denne aktiviteten.
Hold deg til tidsbegrensningene!
62

CVS-opplæringskurset for lærere – aktiviteter

17 Brev til neste generasjon
Målsetting

Å få deltakerne til å evaluere et opplæringskurs, en økt eller en
aktivitetsserie de har vært involvert i. Deltakerne vil bedre kunne
internalisere innholdet og metodologien i aktivitetene eller
opplæringskurset hvis de må diskutere og skrive ned hva de har lært, og
hva de tror de kan bruke i sin egen undervisning.

Kilde for aktiviteten

Avledet fra TASKs for democracy

Kompetansemål
aktiviteten

for Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati

Materiell

Et blankt A4-ark for hvert deltakerpar
Bilder eller kort klippet i to for å settes sammen

Gruppestørrelse

Arbeid i par eller små grupper

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Tenk på hvilke evalueringskriterier du vil at deltakerne skal tenke på når
de skriver brevene sine.

Trinnvise instruksjoner
 Forklar hvorfor det er viktig å se gjennom hva som er blitt gjort og diskutert i de tidligere
aktivitetene eller øktene. Fortell deltakerne at evalueringen deres vil være i form at et brev til
neste deltakergruppe.
 Deltakerne går sammen to og to eller danner små grupper.
 Du kan gi dem noen idéer om hva de kan skrive om, og hvordan de kan organisere det å skrive et
brev. Få opp de relevante punktene på projektoren, eller skriv dem på tavlen. Eksempel:
► mål for aktiviteten/økten/kurset
► atmosfære
► innhold
► forståelse av terminologi
► aktiviteter og oppgaver
► timing og tempo
► oppnådde læringsutbytter
► deltakernes evaluering av egen fremgang, innsats og eget engasjement
► deltakernes planer for å bruke kunnskapen, ferdighetene og holdningene de har utviklet
► deltakernes planer for å bruke konkrete aktiviteter eller materiell
► problemer, risikoer, farer
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► generelle råd for fremtidens deltakere
Deltakerne diskuterer idéene sine parvis og skriver brevene sammen til den neste gruppen med
deltakere, slik at de vet hva de skal forvente.
Når tiden er ute, sender de brevene rundt. Alle leser alle andres brev, dersom det er mulig.
Alle bør ta notater for å kunne sitere ett eller to interessante punkter fra noen av brevene.
Det følger en diskusjon med oppklaringsspørsmål og forslag til handlinger og/eller forbedringer
basert på punktene på tavlen og sitatene du og deltakerne vil lese ut fra noen av brevene.
Gjør evalueringskriteriene dine for kommentarene deres klare og tydelige.
Bokstaver skal festes på en tavle slik at fremtidige deltakere kan lese dem, og senere kan de faktisk
brukes som en innledende aktivitet med den neste gruppen deltakere.

Tips til kurslederen
 Advar deltakerne om at selv om de kan bruke humor, bør de skrive brev som gir et ekte bilde av
deres evaluering av økten og av sin egen læring.
 I tillegg er det kanskje nyttig å minne dem på at det ikke er meningen at dette skal bli til en runde
med komplimenter, men den typen brev vi alle forventer å motta fra en kritisk, men støttende
venn eller kollega.
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KAPITTEL 3 CVS-OPPLÆRINGSKURSET FOR LÆRERE: VURDERING
OG EVALUERING

CVS-opplæringskurset for lærere inneholder tre spørreskjemaer: (a) «Spørreskjema om
forventninger», som skal gjennomføres i begynnelsen av opplæringen, (b) «Sluttevaluering –
spørreskjema» som skal gjennomføres på slutten av kurset, og (c) «Skalaen for vurdering av læreres
demokratiske og interkulturelle kompetanser», som gjennomføres før opplæringen starter, og to
måneder etter slutten av kurset.
Den siste skalaen består av 75 elementer og vurderer RFCDC-kompetansene. Se Introduksjon
til CVS-utdataene for å få en beskrivelse av kompetansene i begrepsmodellen. Elementer vurderes på
en Likert-skala med fem punkter, fra 1 (= sterkt uenig) til 5 (= sterkt enig). For hver kompetanse gis
en total poengsum som en gjennomsnittlig poengsum.
Makroområde
Verdier

Holdninger

Ferdigheter

Kunnskap og kritisk forståelse

Kompetanse
Menneskerettigheter
Kulturelt mangfold
Justis
Åpenhet for annenhet
Respekt
Borgerlighet
Ansvar
Egne
mestringsforventninger
(selfefficacy)
Toleranse for tvetydighet
Selvstendig læring
Kritisk tenkning
Lytting og observasjon
Empati
Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
Språklig
Samarbeid
Konfliktløsning
Selvet
Kommunikasjon
Verdenspolitikk
Verdenskultur
Verdensmedia
Verdenshistorie
Verdensøkonomi
Verdensmiljø
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Elementer
1–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45
46–48
49–51
52–54
55–57
58–60
61–63
64–66
67–69
70–72
73–75
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SPØRRESKJEMA OM FORVENTNINGER
Vi ber deg fullføre alle delene av skjemaet og returnere det. På forhånd takk.
Navn (valgfritt): ……………..………………………………….........................................
Sted og dato for opplæringskurset …………………………………………………………..
1 Hva håper du på å lære av opplæringskurset?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
2 Hva er du nervøs om?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
3 Hvilke forventninger har du når det gjelder innholdet i opplæringskurset?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
4 Hvilke forventninger har du når det gjelder metoden i opplæringskurset?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
5 Hvordan tror du at du kan bidra til opplæringskurset?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
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SLUTTEVALUERING – SPØRRESKJEMA
Vi ber deg fullføre alle delene av skjemaet og returnere det. På forhånd takk.
Navn (valgfritt) ……………..………………………………….........................................
Sted og dato for opplæringskurset …………………………………………………………..

1.

Tenk på kurset som helhet. Hva er din grad av tilfredshet med aktiviteten? (Skriv en
poengsum fra 0 % til 100 %).
0%

50 %
100 %
Forklar poengsummen du har gitt (og legg eventuelt til andre kommentarer):

...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
2.

Ble forventningene dine innfridd, etter din mening?
++

+

0

-

--

Faglige
Private

Hvilke av forventningene ble innfridd i størst grad? Forklar svarene dine.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
Hvilke av forventningene ble innfridd i minst grad? Forklar svarene dine.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….………………………………………………………………………
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Hva er de viktigste tingene du har lært i opplæringskurset?
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
3.

Hvor passende synes du metodene var som ble brukt i kurset?
5

4

Veldig
passende

4.

3

2

Passende til en
viss grad

1
Ikke
passende i
det
hele
tatt

Er du fornøyd med den generelle flyten i kurset?
5

4

Svært
fornøyd

3

2

Fornøyd til en
viss grad

1
Svært
misfornøyd

5. Er du fornøyd med gruppens rolle i læringen din?
5

4

Svært
fornøyd

3

2

Fornøyd til en
viss grad

1
Svært
misfornøyd

6. Er du fornøyd med dynamikken i deltakergruppen?
5

4

Svært
fornøyd

3

2

Fornøyd til en
viss grad

1
Svært
misfornøyd

7. Er du fornøyd med kursledernes arbeid?
5

4

Svært
fornøyd

3

2

Fornøyd til en
viss grad

1
Svært
misfornøyd

8. Er du fornøyd med ditt eget bidrag til opplæringskurset?
5
Svært
fornøyd

4

3
Fornøyd til en
viss grad

2

1
Svært
misfornøyd

9. Hvordan har du tenkt å bruke denne erfaringen i ditt fremtidige arbeid?
På individuelt nivå
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
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……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
...………………………….……………………………………………….…………………………………...…...
I klasserommet
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
10. Kan du se noe som hindrer deg i å implementere det du vil lære?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
11. Del eventuelle andre kommentarer du vil legge til.
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
12. Har du noen forslag for å forbedre kvaliteten på opplæringen?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
MANGE TAKK FOR SAMARBEIDET!
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SKALA FOR VURDERING AV LÆRERES DEMOKRATISKE OG INTERKULTURELLE KOMPETANSER
I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn? Husk at det er ingen rette eller feil svar – vi
er interesserte i å finne ut hva du tenker om disse ulike utsagnene. Sett ring rundt ett svar under
utsagnet.
1
Sterkt uenig

2
Uenig

3
Verken enig eller uenig

1.
2.
3.
4.

4
Enig

Menneskerettigheter må alltid vernes og respekteres.
Alle enkeltmennesker skal kunne utøve sine menneskerettigheter.
Menneskerettigheter skal gjelde for alle mennesker uansett bakgrunn.
Vi skal vise toleranse for de ulike oppfatningene som andre i samfunnet
har.
5. Man bør alltid strebe etter felles forståelse og meningsfull dialog mellom
mennesker og grupper som anses for å være «forskjellige» fra hverandre.
6. Kulturelt mangfold i et samfunn bør verdsettes positivt og settes pris på.
7. Domstolene skal være tilgjengelige for alle, slik at mennesker ikke nektes
muligheten til å prøve en sak for retten fordi det for dyrt, brysomt eller
komplisert å gjøre det.
8. De som er betrodd lovgivningsmakten, skal være underlagt loven og riktig
konstitusjonelt tilsyn.
9. Avgjørelser skal tas demokratisk ved flertall blant borgerne.
10. Jeg er interessert i å lære om menneskers tro, verdier, tradisjoner og
verdensbilder.
11. Jeg oppsøker og omfavner muligheter til å møte mennesker med ulike
verdier, skikker og væremåter.
12. Jeg søker kontakt med andre mennesker for å lære om deres kulturer.
13. Jeg behandler alle mennesker med respekt, uavhengig av kulturell
bakgrunn.
14. Jeg respekterer mennesker med en annen sosioøkonomisk status enn meg
selv.
15. Jeg respekterer mennesker som følger andre religiøse praksiser enn min
egen.
16. Jeg er forpliktet til ikke å være en tilskuer ved brudd på verdigheten og
rettighetene til andre.
17. Jeg diskuterer hva som kan gjøres for at samfunnet skal bli et bedre sted.
18. Jeg handler for å holde meg informert om borgerlige problemstillinger.
19. Jeg aksepterer ansvar for mine handlinger.
20. Jeg tar ansvar for mine egne feil.
21. Jeg holder meg ansvarlig for min egen oppførsel.
22. Jeg tror på mine egne evner til å forstå problemstillinger.
23. Jeg tror på mine egne evner til å navigere hindre når jeg jobber mot et mål.
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24. Jeg er trygg på at jeg vet hvordan jeg skal håndtere uforutsette situasjoner
ved hjelp av egne ressurser.
25. Ulike mennesker kan tolke den samme situasjonen ulikt.
26. Jeg godtar at livet er fylt av kompleksitet.
27. Jeg godtar at livet er fylt av selvmotsigelser.
28. Jeg kan lære om nye emner med minimalt tilsyn.
29. Jeg kan vurdere kvaliteten på mitt eget arbeid.
30. Jeg viser evne til å overvåke, definere, prioritere og fullføre oppgaver uten
direkte tilsyn.
31. Jeg bruker bevis til å støtte meningene mine.
32. Jeg tenker på om informasjonen jeg bruker, er riktig.
33. Jeg kan bruke eksplisitte og spesifiserbare kriterier, prinsipper eller
verdier for å gjøre vurderinger.
34. Jeg lytter interessert til andre mennesker.
35. Jeg kan lytte effektivt for å tyde en annen persons betydninger og
intensjoner.
36. Jeg er oppmerksom på hva andre antyder, men ikke sier.
37. Jeg kan gjenkjenne når en kompanjong trenger min hjelp.
38. Jeg merker når andre blir irriterte.
39. Jeg er oppmerksom på hva andre føler.
40. Jeg modifiserer meningene mine hvis det blir vist for meg gjennom
rasjonelle argumenter at det er nødvendig.
41. Jeg kan endre avgjørelser som jeg har tatt, hvis konsekvensene for disse
avgjørelsene viser at det er nødvendig.
42. Jeg kan modifisere min egen atferd slik at den passer inn i andre kulturer.
43. Jeg anerkjenner at folk fra ulike bakgrunner har ulike måter å uttrykke seg
på.
44. Jeg kan uttrykke meg klart og tydelig for andre.
45. Jeg kan håndtere sammenbrudd i kommunikasjon.
46. Jeg bygger positive relasjoner med andre mennesker i en gruppe.
47. Jeg arbeider for å bygge enighet og oppnå gruppens mål.
48. Jeg holder andre informert om eventuell relevant eller nyttig informasjon
når jeg arbeider som en del av en gruppe.
49. Jeg kan identifisere alternativer for å løse konflikter.
50. Jeg kan assistere andre i å løse konflikter ved å øke forståelsen deres av
de tilgjengelige alternativene.
51. Jeg kan oppmuntre partene i konflikter til å lytte aktivt til hverandre og
dele problemstillinger og bekymringer.
52. Jeg kan beskrive hvordan egne tanker og følelser påvirker egen atferd.
53. Jeg kan reflektere kritisk om egne verdier og oppfatninger.
54. Jeg kan reflektere kritisk rundt meg selv fra flere ulike perspektiver.
55. Jeg kan forklare hvordan toneleie, øyekontakt og kroppsspråk kan bistå i
kommunikasjon.
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56. Jeg kan forklare hvordan sosiale relasjoner noen ganger er kodet i
språklige former som brukes i samtaler (f.eks. i hilsener, tiltaler, bruk av
banneord osv.).
57. Jeg kan reflektere kritisk rundt de ulike kommunikative konvensjonene
som brukes av minst én annen sosial gruppe eller kultur.
58. Jeg kan forklare meningen bak grunnleggende politiske begreper, blant
annet demokrati, frihet, borgerskap, rettigheter og plikter.
59. Jeg kan reflektere kritisk rundt hendelser der menneskerettighetene blir
utfordret, som skjer i mitt fellesskap og samfunn.
60. Jeg kan reflektere kritisk rundt lovers karakter og formål.
61. Jeg kan forklare hvorfor alle kulturer stadig utvikler seg og forandrer seg.
62. Jeg kan beskrive likheter mellom kulturer.
63. Jeg kan forklare hvorfor kultur påvirker hvordan mennesker tenker.
64. Jeg kan beskrive effektene av propaganda på den moderne verden.
65. Jeg kan forklare hvordan personer kan beskytte seg mot propaganda.
66. Jeg kan forklare hva propaganda er.
67. Jeg kan reflektere kritisk rundt hvordan historier ofte presenteres og
undervises i fra et etnosentrisk synspunkt.
68. Jeg kan reflektere kritisk rundt historiens flytende natur og hvordan
tolkninger av fortiden varierer over tid og på tvers av kulturer.
69. Jeg kan reflektere kritisk rundt ulike beretninger fra forskjellige
perspektiver om de historiske kreftene og faktorene som har formet den
moderne verden.
70. Jeg kan forklare nasjonale økonomier og hvordan økonomiske og
finansielle prosesser påvirker samfunnets funksjon.
71. Jeg kan reflektere kritisk den gjensidige økonomiske avhengigheten i det
globale samfunnet.
72. Jeg kan reflektere kritisk rundt forbindelsene mellom økonomiske faktorer
og sosiale og politiske prosesser.
73. Jeg kan vurdere samfunnets innvirkning på den naturlige verdenen, for
eksempel når det gjelder befolkningsvekst, befolkningsutvikling og
ressursforbruk osv.
74. Jeg kan reflektere kritisk rundt risikoene som skade på miljøet medfører.
75. Jeg kan reflektere kritisk rundt de verdiene, atferden og livsstilene som
kreves for en bærekraftig fremtid.
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