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FORORD 

 

 

 

CVS-utdataene er utviklet i sammenheng med Erasmus+-prosjektet Children’s Voices for 

a New Human Space (CVS)1 (Barnas stemmer for et nytt menneskelig rom), med varighet fra 1. 

september 2018 til 31. august 2021. Utdataene består av: CVS Training Course for Teachers (CVS-

opplæringskurs for lærere), CVS Curriculum for Children (CVS-pensum for barn), CVS App 

(CVS-appen) og CVS Study (CVS-studien)2.  

CVS-utdataene 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.3 

Det nåværende bindet er ment som en generell introduksjon til alle CVS-utdata og 

bakgrunnen for disse. Det er inndelt i tre kapitler: Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av RFCDC, 

kapittel 2 beskriver CVS-prosjektet, og kapittel 3 gir en generell beskrivelse av CVS-utdataene. 

 

 

                                                 
1 2018-1-IT02-KA201-048371, https://www.cvs-project.eu/ 
2 https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/ 
3https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-

democratic-culture 

https://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
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CoE Europarådet 

CVS Children’s Voices for a New Human Space (Barnas stemmer for 

et nytt menneskelig rom) 

CT Core Teachers (hovedlærere) 

DI Demokratisk og interkulturell 

EDC Education for Democratic Citizenship (opplæring for 
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RFCDC Reference Framework of Competences for Democratic Culture 

(Referanserammeverk for kompetanser for demokratisk kultur) 
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KAPITTEL 1 «REFERENCE FRAMEWORK OF COMPETENCES FOR 

DEMOCRATIC CULTURE» («REFERANSERAMMEVERK FOR 

KOMPETANSER FOR DEMOKRATISK KULTUR») 

 

 

 

1 Forord 

Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC; Barrett et al., 

2018a, 2018b, 2018c) er utviklet av Europarådet for å gi et omfattende rammeverk som dekker 

Education for Democratic Citizenship (EDC), Human Rights Education (HRE) og Intercultural 

Education (IE) i hele den formelle skolegangen – det vil si hele det formelle utdanningssystemet 

fra førskole gjennom grunnskole, videregående og til utdanning på universitetsnivå. Det gir en 

rekke detaljerte forslag til hvordan formell utdanning kan brukes til å utstyre unge mennesker med 

den kompetansen de trenger for å delta aktivt i demokratisk kultur, for å kunne respektere, fremme 

og forsvare menneskerettigheter og for å delta i effektiv og passende interkulturell dialog. 

RFCDC er basert på to viktige antakelser. Den første gjelder begrepet «demokratisk 

kultur», som forekommer i tittelen på rammeverket. Dette begrepet brukes til å fremheve det 

faktumet at samtidig som demokrati ikke kan eksistere uten demokratiske institusjoner, kan ikke 

disse institusjonene i seg selv fungere i praksis med mindre borgerne innehar demokratiske verdier 

og holdninger og er villige til å engasjere seg i demokratiske praksiser. Et fungerende demokrati 

krever med andre ord at borgerne har 

– en forpliktelse til demokratiske prosesser 

– en villighet til å uttrykke egne meninger 

– en villighet til å lytte til andres meninger 

– en forpliktelse til avgjørelser som tas av flertall 

– en forpliktelse til å beskytte minoriteter og deres rettigheter 

– en overbevisning om at konflikter må løses fredelig 

Den andre viktige antakelsen handler om viktigheten av «interkulturell dialog» i en 

demokratisk kultur som kjennetegner kulturelt mangfoldige samfunn. Dette er fordi et 

grunnprinsipp i demokrati er at de menneskene som påvirkes av politiske beslutninger, skal ha 

mulighet til å uttrykke synspunktene sine når disse beslutningene tas, og at beslutningstakerne skal 

være oppmerksomme på disse synspunktene når de tar beslutninger. Interkulturell dialog er 

middelet som borgere kan kommunisere sine synspunkter, behov, bekymringer og ambisjoner 

gjennom til andre mennesker som har ulike kulturelle tilknytninger enn de selv. Interkulturell 

dialog er livsviktig for demokratisk diskusjon og debatt i samfunn med kulturelt mangfold og for 

å gjøre det mulig for alle borgere å bidra i politisk beslutningstaking på likt grunnlag, uavhengig 

av deres bestemte kulturelle tilhørighet. RFCDC anser derfor interkulturell dialog for å være 

avgjørende for demokratisk kultur og for å gjøre det mulig for demokratiet å fungere riktig.  
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RFCDC ble publisert i 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-

learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture, se figur 1). Det består av tre 

komponenter, hver beskrevet i et eget bind:  

 begrepsmodellen av kompetansene som unge mennesker må skaffe seg for å delta effektivt i 

demokratisk kultur og interkulturell dialog (beskrevet i bind 1) 

 de skalerte beskrivelsene for alle kompetansene som modellen inneholder (beskrevet i bind 2) 

 veiledningen for lærere og skolerektorer og for utdanningsdepartementer om hvordan modellen 

og beskrivelsene kan brukes i borgerskapsopplæring i skoler (beskrevet i bind 3) 

 

Figur 1 De tre bindene av RFCDC publisert i april 2018 

 
 

 

 

2 Begrepsmodellen for RFCDC 

Begrepsmodellen for RFCDC gir en detaljert beskrivelse av hvilke kompetanser som 

kreves for å delta effektivt i demokratisk kultur og interkulturell dialog (Barrett et al., 2018a). Det 

er derfor disse kompetansene unge mennesker må få hjelp til å tilegne seg i opplæringen hvis de 

skal kunne fungere som effektive demokratiske borgere og delta i respektfull interkulturell dialog. 

Modellen inneholder 20 kompetanser til sammen, som inngår i fire brede kategorier: verdier, 

holdninger, ferdigheter og kunnskap og kritisk forståelse (se figur 2). 

I ekte situasjoner er det sjelden disse kompetansene mobiliseres og brukes enkeltvis, men 

det er mye mer sannsynlig at de anvendes i klynger. Ulike undersett av kompetanser aktiveres og 

tas i bruk avhengig av situasjonen og de bestemte kravene, utfordringene og mulighetene, samt de 

bestemte behovene til individene i situasjonen. Videre forandrer alle situasjoner seg også over tid, 

og derfor krever en effektiv og tilpasningsdyktig respons at man stadig overvåker situasjonen og 

på riktig måte justerer de kompetansene som tas i bruk. Med andre ord vil en kompetent person 

mobilisere og ta i bruk klynger av kompetanser på en flytende, dynamisk og tilpasningsdyktig 

måte for å møte de stadig skiftende kravene, utfordringene og mulighetene som oppstår i 

demokratiske og interkulturelle situasjoner.  

 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
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Figur 2 Sommerfuglmodellen av RFCDC (Barrett et al., 2018a) 

 
 

 

2.1 Verdier 

Verdier er generelle oppfatninger som enkeltpersoner har om ønskede mål som man bør 

strebe etter i livet. De kan anvendes bredt i mange ulike situasjoner – de kan for eksempel brukes 

til å motivere handlinger, veilede beslutninger, gi evalueringskriterier, rettferdiggjøre og planlegge 

atferd og meninger. De har også en normativ-forskrivende kvalitet som angir hva som bør gjøres 

eller tenkes i alle disse situasjonene. Det finnes tre sett med verdier i RFCDC: (a) verdsettelse av 

menneskeverd og menneskerettigheter, (b) verdsettelse av kulturelt mangfold og (c) verdsettelse 

av demokrati, justis, rettferdighet, likhet og rettssikkerhet. 

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter. Det første settet med verdier er 

basert på den generelle oppfatningen om at alle mennesker har lik verdi, likeverd, har krav på lik 

respekt og samme settet med menneskerettigheter og fundamentale friheter, og bør behandles 

deretter. Det omfatter 

 anerkjennelse av alle menneskers likeverd 

 anerkjennelse av menneskerettighetenes umistelige natur 

 anerkjennelse av at menneskerettigheter skal beskyttes og respekteres 

 anerkjennelse av at friheter skal forsvares med mindre de undergraver andre menneskers 

menneskerettigheter 

 anerkjennelse av at menneskerettigheter er nyttige for å kunne leve som likeverdige og for 

rettferdighet og fred 

Verdsettelse av kulturelt mangfold. Det andre settet med verdier er basert på den 

generelle oppfatningen om at andre kulturelle tilhørigheter, kulturell variasjon og mangfold og en 

pluralisme av perspektiver, synspunkter og praksiser bør anses positivt, settes pris på og verdsettes, 
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og at kulturelt mangfold alltid bør verdsettes med mindre det undergraver andres 

menneskerettigheter og friheter. Det omfatter 

 anerkjennelse av at kulturelt mangfold er en gode for samfunnet og en berikelse for alle 

 anerkjennelse av at alle mennesker har rett til å være forskjellige 

 anerkjennelse av at alle mennesker bør respektere andre perspektiver med mindre disse 

undergraver rettighetene til andre 

 anerkjennelse av at mennesker bør respektere livsstilene og praksisene til andre mennesker, 

med mindre disse undergraver rettighetene til andre 

 anerkjennelse av at mennesker bør delta i dialog med de som anses som annerledes 

Verdsettelse av demokrati, justis, rettferdighet, likhet og rettssikkerhet. Det tredje 

settet med verdier er basert på en klynge med oppfatninger om hvordan samfunn bør fungere og 

styres, for eksempel: at alle borgere bør kunne delta likt i rettsprosedyrer og delta aktivt i 

demokratiske prosesser. Sosial justis, rettferd og likhet bør fungere på alle nivåer av samfunnet 

både for flertalls- og mindretallsgrupper, og alle i samfunnet bør behandles rettferdig og upartisk 

i henhold til loven. Det omfatter 

 støtte for demokratiske prosesser og prosedyrer 

 anerkjennelse av viktigheten av aktivt borgerskap 

 anerkjennelse av viktigheten av borgeres deltakelse i politisk beslutningstaking 

 anerkjennelse av behovet for å beskytte borgerrettigheter 

 støtte for fredelig løsning av konflikter og uenigheter 

 en sans for sosialt rettferd og sosialt ansvar for rettferdig behandling av alle medlemmer av 

samfunnet 

 støtte for rettssikkerhet og likhet og upartisk behandling av alle borgere 

 

2.2 Holdninger 

Holdninger er de helhetlige mentale orienteringene som et individ tar i bruk mot noen eller 

noe, og som består av oppfatningene om et objekt, følelsene mot objektet, evalueringen av objektet 

og tendensen til å oppføre seg på en bestemt måte overfor objektet. Det finnes seks holdninger i 

RFCDC: (a) åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre oppfatninger, verdensbilder og 

praksiser, (b) respekt, (c) borgerlighet, (d) ansvar, (e) egne mestringsforventninger (self-efficacy) 

og (f) toleranse for tvetydighet.  

Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre oppfatninger, verdensbilder og 

praksiser. Denne holdningen er rettet enten mot andre mennesker som anses for å ha ulike 

kulturelle tilhørigheter enn en selv, eller mot verdensbilder, tro, verdier og skikker som er 

forskjellige fra ens egne. Det omfatter 

 varhet for kulturelt mangfold 

 interesse i å oppdage og lære om andre kulturelle orienteringer og tilhørigheter 

 villighet til å avstå fra å dømme eller ikke tro på andre menneskers verdensbilder 

 å være emosjonelt klar for å relatere seg til andre som anses som annerledes 

 villighet til å omgås, samarbeide med og samhandle med mennesker med ulike kulturelle 

tilhørigheter 

Respekt. Denne holdningen vises for noen eller noe som anses å ha viktighet eller verdi. 

Én type respekt er mot andre mangfoldige mennesker, og den innebærer en positiv anerkjennelse 

av det andre menneskets verdighet og rettigheter. Det omfatter 
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 positiv aktelse for noen eller noe basert på den iboende viktigheten eller verdien av denne 

personen eller tingen 

 positiv aktelse for andre mennesker som likeverdige mennesker med samme verdighet 

 positiv aktelse for troen, meningene, livsstilene og skikkene som andre mennesker praktiserer, 

med mindre de undergraver rettighetene til andre 

Borgerlighet. Denne holdningen er rettet mot et samfunn eller en sosial gruppe (for 

eksempel et nabolag, en bygd eller by, et land, en gruppe land eller en etnisk gruppe, trosgruppe, 

eller gruppe av seksuell orientering). Fordi en enkeltperson hører til i flere grupper, kan 

borgerligheten deres være rettet mot hvilket som helst antall av disse. Den omfatter 

 en følelse av tilhørighet til eller identifikasjon med fellesskapet 

 bevissthet rundt forbindelsen mellom menneskene i fellesskapet 

 solidaritet med andre mennesker i fellesskapet 

 en interesse i fellesskapets foretakende og bekymringer 

 en følelse av borgerplikt, en villighet til å bidra aktivt til fellesskapets liv og til å delta i dialog 

med andre medlemmer i fellesskapet 

 en forpliktelse til å oppfylle pliktene i ens egne roller og posisjoner i fellesskapet 

 ansvarlighet overfor andre mennesker i fellesskapet angående ens handlinger 

Ansvar. Denne holdningen er rettet mot ens egne handlinger og består av evnen til å 

reflektere over ens handlinger, å forme intensjoner om hvordan man skal handle, og å bedømme 

om ens handlinger har fulgt den valgte standarden. Noen ganger kan ansvar omfatte beslutninger 

eller handlinger som går mot fellesskapets normer, eller som utfordrer en felles beslutning som er 

bedømt til å være feil. Den omfatter 

 å innta en reflekterende tilnærming til ens handlinger og konsekvensene av disse 

 identifikasjon av ens plikter og obligasjoner i en bestemt situasjon 

 å ta beslutninger om hvilke handlinger en skal foreta, i de gitte, gjeldende omstendighetene 

 handling som en autonom agent 

 villighet til å holde en selv ansvarlig for arten eller konsekvensene av ens beslutninger og 

handlinger 

 villighet til å vurdere og bedømme selvet 

 villighet til å handle modig når det vurderes som nødvendig 

Egne mestringsforventninger (self-efficacy). Denne holdningen er rettet mot selvet. Den 

omfatter en positiv tro på egne evner til å foreta handlingene som kreves for å oppnå bestemte mål. 

En optimal holdning er relativt høye mestringsforventninger kombinert med et realistisk anslått 

høyt nivå av evne, som oppmuntrer enkeltpersoner til å takle nye utfordringer og gjør dem i stand 

til å handle når det gjelder saker de bryr seg om. Den omfatter 

 tro på ens evne til å forstå problemstillinger, foreta vurderinger og velge passende metoder for 

å gjennomføre oppgaver 

 tro på ens evne til å gjennomføre handlingene som kreves for å oppnå mål 

 en følelse av selvsikkerhet når det gjelder å takle nye utfordringer 

 en følelse av selvsikkerhet når det gjelder demokratisk deltakelse og å handle for å oppnå 

demokratiske mål 

 en følelse av selvsikkerhet når det gjelder å delta i interkulturell dialog 
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Toleranse for tvetydighet. Denne holdningen er rettet mot objekter, hendelser og 

situasjoner som oppfattes som usikre og underlagt flere tolkninger som er i strid med hverandre 

eller uforenlige. Det å ha høy toleranse for tvetydighet vil si å evaluere tvetydige omstendigheter 

på en positiv måte, selv om de ikke er klare eller kjente. Den omfatter 

 anerkjennelse av at det kan finnes flere perspektiver på situasjoner 

 aksept av kompleksitet, motsigelser og manglende klarhet 

 villighet til å foreta handlinger når det bare er delvis eller ufullstendig informasjon tilgjengelig 

 villighet til å tolerere usikkerhet og takle det konstruktivt 

 

2.3 Ferdigheter 

En ferdighet er en kapasitet til å utføre komplekse, velorganiserte mønstre av enten 

tenkning eller atferd på en tilpasningsdyktig måte for å oppnå et bestemt mål. Det finnes åtte sett 

med ferdigheter i RFCDC: (a) selvstendige læringsferdigheter, (b) ferdigheter innen analytisk og 

kritisk tenkning, (c) lytte- og observasjonsferdigheter, (d) empati, (e) fleksibilitet og 

tilpasningsdyktighet, (g) språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter, (h) 

samarbeidsferdigheter og (i) konfliktløsningsferdigheter.  

Selvstendige læringsferdigheter. Dette settet med ferdigheter kreves for å forfølge, 

organisere og evaluere sin egen læring, i henhold til sine behov, på en selvledet og selvregulert 

måte, uten at andre ber om det. De omfatter evnene til å 

 identifisere egne læringsbehov 

 identifisere og hente mulige kilder til den informasjonen som kreves for å imøtekomme disse 

behovene 

 bedømme påliteligheten til ulike informasjonskilder 

 bearbeide og lære informasjonen ved hjelp av de best egnede læringsstrategiene og -teknikkene 

 tenke på læringsprosessene som brukes 

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning. Dette ferdighetssettet er inndelt i to 

grupper. Ferdigheter innen analytisk tenkning er de ferdighetene som kreves for å analysere alle 

typer stoff (for eksempel tekster, argumenter, tolkninger, problemstillinger, hendelser, 

opplevelser) på en systematisk og logisk måte. De omfatter evnene til å 

 bryte ned stoffet som analyseres, i elementene det består av, og organisere det på en logisk 

måte 

 identifisere og tolke meningen(e) med hvert element 

 identifisere forbindelsen mellom elementer 

 identifisere eventuelle avvik, uoverensstemmelser eller differanser mellom elementer 

 se for seg og utforske nyskapende muligheter og alternativer for hvert enkelt element 

 trekke sammen resultatene av analysen på en sammenhengende og organisert måte 

Ferdigheter innen kritisk tenkning består av de ferdighetene som kreves for å evaluere og 

gjøre vurderinger av alle typer stoff. De omfatter evnene til å 

 gjøre evalueringer basert på intern konsekvens 

 gjøre vurderinger av om stoffet som analyseres, er gyldige, pålitelige og nyttige eller ikke 

 forstå antakelsene som stoffet er basert på 

 engasjere seg i den bredere retoriske hensikten til stoffet og motivene, intensjonene og 

agendaen til de som produserer det 

 plassere stoffet innenfor en historisk kontekst 
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 utdype ulike alternativer, muligheter og løsninger i stoffet som er under betraktning, for de 

som er til stede 

 veie opp fordeler og ulemper ved de ulike alternativene 

 trekke sammen resultatene av evalueringsprosessen på en sammenhengende måte for å 

konstruere et logisk og forsvarlig argument 

 erkjenne at ens egen tro og dømmekraft er betinget og avhengig av ens egne kulturelle 

tilhørigheter, som derfor kan ha medført skjevhet i evalueringsprosessen 

Lytte- og observasjonsferdigheter. Dette ferdighetssettet er nødvendig for å kunne forstå 

hva andre mennesker sier, og for å lære fra andre menneskers atferd, med oppmerksomhet på 

tonen, tonehøyden, lydstyrken, hastigheten, flyten i stemmen og personens kroppsspråk, 

øyebevegelser, ansiktsuttrykk og håndbevegelser. Disse ferdighetene er nyttige for å kunne 

innhente informasjon om den atferden som er mest passende og effektiv i ulike sosiale 

sammenhenger og kulturelle kontekster. De omfatter evnene til å 

 ta høyde for hva og hvordan noe er blitt sagt 

 ta høyde for mulige uoverensstemmelser mellom verbale og ikke-verbale budskap 

 ta høyde for subtile meningsforskjeller og hva som er sagt kanskje bare delvis eller implisitt 

 ta høyde for forholdet mellom hva som blir sagt, og den sosiale konteksten som det sies i 

 være svært oppmerksom på andre menneskers atferd 

 være svært oppmerksom på likhetene og forskjellene i hvordan mennesker reagerer på samme 

situasjon 

Empati. Dette ferdighetssettet kreves for å kunne forstå og relatere seg til andre 

menneskers tanker, tro og følelser og for å kunne se verden fra andre menneskers perspektiver. 

Det omfatter evnene til å 

 begripe og forstå persepsjonene, tankene og troen til andre mennesker 

 begripe og forstå emosjonene, følelsene og behovene til andre mennesker 

 oppleve medfølelse med og bekymring for andre mennesker basert på at man forstår deres 

kognitive, affektive eller materielle tilstander 

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Dette ferdighetssettet kreves for å kunne justere ens 

tanker, følelser eller atferd på en prinsippfast måte til nye kontekster og situasjoner slik at en kan 

respondere effektivt og passende på utfordringene, kravene og mulighetene i disse. Det omfatter 

evnene til å 

 justere ens vanemessige tenkemåte på grunn av endrende omstendigheter 

 revurdere ens egne meninger i lys av nytt bevis 

 regulere ens egne følelser for å kunne kommunisere og samarbeide bedre med andre 

 overvinne engstelser rundt interkulturelle møter 

 redusere negative følelser rundt historiske kulturelle fiender 

 justere ens atferd på en sosialt passende måte 

 tilpasse seg ulike kommunikasjonsstiler og atferden til ulike mennesker 

Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter. Dette ferdighetssettet kreves 

for å kunne kommunisere effektivt og på en passende måte med andre mennesker. Det omfatter 

evnene til å 

 kommunisere tydelig i en rekke ulike situasjoner 
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 bruke mer enn ett språk eller én språkvariant eller ved å bruke et delt språk til å forstå et annet 

språk 

 uttrykke seg selvsikkert uten aggresjon 

 gjenkjenne ulike former for uttrykk og konvensjoner 

 justere ens kommunikative atferd med respekt for partene i samtalen 

 stille oppklaringsspørsmål på en varsom måte 

 håndtere sammenbrudd i kommunikasjon 

 fungere som en språklig eller interkulturell megler ved å assistere andre 

Samarbeidsferdigheter. Dette ferdighetssettet kreves for å kunne delta med andre i felles 

aktiviteter, oppgaver og prosjekter. Det omfatter evnene til å 

 uttrykke og oppmuntre andre til å uttrykke sine meninger og synspunkter 

 bygge enighet og kompromiss innad i en gruppe 

 handle sammen med andre på en gjensidig og koordinert måte 

 identifisere og sette mål for en gruppe 

 forfølge målene til en gruppe 

 verdsette alle gruppemedlemmenes talenter og styrker og hjelpe andre med svakheter 

 motivere andre gruppemedlemmer til å samarbeide for å oppnå gruppens mål 

 hjelpe andre med sine mål der dette passer seg 

 dele relevant og nyttig kunnskap, erfaring eller ekspertise med gruppen 

 gjenkjenne konflikt i gruppesammenhenger og reagere riktig 

Konfliktløsningsferdigheter. Dette ferdighetssettet kreves for å kunne ta tak i, håndtere 

og løse konflikter på en fredelig måte. Det omfatter evnene til å 

 redusere eller forhindre aggresjon og negativitet og la mennesker uttrykke seg fritt 

 øke felles forståelse og tillit mellom partene som er i konflikt med hverandre 

 redusere virkningen av forskjeller i makt eller status 

 styre og regulere ens egne og andre mennesker følelser 

 forstå de ulike perspektivene i en konflikt 

 oppsummere de ulike synspunktene til partene i en konflikt 

 motvirke eller redusere vrangforestillinger hos partene i en konflikt 

 anerkjenne at noen ganger kan det være behov for en periode av stillhet eller en våpenhvile 

 identifisere og kontekstualisere årsakene til og aspektene i en konflikt 

 identifisere felles ståsted som en enighet mellom partene i en konflikt kan bygges på 

 assistere andre i å løse konflikter 

 assistere og veilede partene i en konflikt til å bli enige om akseptable løsninger 

 

2.4 Kunnskap og kritisk forståelse 

Kunnskap er den totale mengden informasjon en person innehar, mens forståelse er 

begripelsen og innsikten i mening. Betegnelsen «kritisk» brukes til å understreke behovet for aktiv 

refleksjon rundt og kritisk evaluering av interkulturelle og demokratiske problemstillinger. Det 

finnes tre hovedsett med kunnskap og kritisk forståelse i RFCDC: (a) kunnskap om og kritisk 

forståelse av selvet, (b) kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon, og (c) 

kunnskap om og kritisk forståelse av verden (inkludert politikk, justis, menneskerettigheter, kultur, 

kulturer, religioner, historie, media, økonomier, miljøet og bærekraft). 
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Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet. Dette settet med kunnskap og kritisk 

forståelse omfatter følgende: 

 kunnskap om og forståelse av ens egne kulturelle tilhørigheter 

 kunnskap om og forståelse av ens egne perspektiver på verden og skjevhetene ved disse 

 kunnskap om og forståelse av antakelsene og de forutfattede meningene i ulike perspektiver 

 forståelse av at ens perspektiver på verden er tilfeldige og underlagt ens kulturelle tilhørigheter 

og opplevelser 

 bevissthet rundt ens egne emosjoner, følelser og motivasjoner 

 kunnskap om og forståelse av begrensningene ved ens egen kompetanse 

Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon. Dette settet med 

kunnskap og kritisk forståelse omfatter følgende: 

 kunnskap om sosialt passende verbale og ikke-verbale kommunikative konvensjoner 

 forståelse av at mennesker med andre kulturelle tilhørigheter kan følge ulike verbale og ikke-

verbale kommunikative konvensjoner 

 forståelse av at mennesker med ulike kulturelle tilhørigheter kan oppfatte meningene i 

kommunikasjon på ulike måter 

 forståelse av at det finnes flere måter å bruke det samme språket på 

 forståelse av hvordan språkbruk er en kulturell praksis 

 forståelse for at ulike språk kan uttrykke idéer som deles i en kultur, på unike måter 

 forståelse av den sosiale virkningen og de sosiale effektene av ulike kommunikasjonsstiler 

 forståelse av hvordan ens egne antakelser, forutfattede meninger, oppfatninger, tro og 

vurderinger er relatert til de(t) bestemte språket/språkene en snakker 

Kunnskap om og kritisk forståelse av verden. Dette settet med kunnskap og kritisk 

forståelse er uttrykt i sju klynger, på følgende måte.   

Kunnskap om og kritisk forståelse av politikk og jus. Denne klyngen omfatter kunnskap om 

og forståelse av 

– politiske og juridiske begreper (som demokrati, frihet, rettferdighet, borgerskap) 

– demokratiske og deltakende prosesser 

– maktforhold 

– meningskonflikter og moderne sosiale problemer 

Kunnskap om og kritisk forståelse av menneskerettigheter. Denne klyngen omfatter 

kunnskap og forståelse av 

– at menneskerettigheter er for alle mennesker og er universelle og umistelige 

– at alle må respektere andres rettigheter 

– pliktene som myndigheter har når det gjelder menneskerettigheter 

– menneskerettighetenes historie og de mest kjente frihetsbrevene, konvensjonene og 

erklæringene 

– forholdet mellom menneskerettigheter og demokrati, frihet, rettferdighet og sikkerhet 

– at hver kulturell kontekst har en ulik måte å tolke disse rettighetene på i henhold til den 

internasjonale juridiske minimumsstandarden 

– hvordan menneskerettighetene anvendes, brytes og håndteres når de er i konflikt 

Kunnskap om og kritisk forståelse av kultur og kulturer. Denne klyngen omfatter kunnskap 

om og forståelse av 

– hvordan menneskers kulturelle tilhørigheter former verdensbildet deres 
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– mangfoldet og heterogeniteten innenfor hver kulturelle gruppe 

– hvordan diskriminerende praksiser og maktstrukturer er barrierer mot individer 

– de bestemte oppfatningene, verdiene, normene, praksisene, diskursene og produktene som kan 

brukes av personer som har visse kulturelle tilhørigheter 

Kunnskap om og kritisk forståelse av religioner. Denne klyngen omfatter kunnskap om og 

forståelse av 

– historien, viktige begreper og fellesnevnere for de store verdensreligionene 

– religiøse symboler, ritualer og språk 

– viktige kjennetegn på verdiene, praksisene og opplevelsene av religiøse personer, særlig at 

disse er subjektive og mangfoldige 

– det faktumet at ikke alle religiøse mennesker har faste iboende trekk, og at de kan bestride og 

utfordre tradisjonelle religiøse betydninger 

Kunnskap om og kritisk forståelse av historie. Denne klyngen omfatter kunnskap om og 

forståelse av 

– historiens flytende natur 

– bestemte fortellinger fra ulike perspektiver 

– prosesser rundt historiske undersøkelser 

– hvordan en kan få tilgang til flere og alternative kilder 

– at historie ofte presenteres fra et etnosentrisk synspunkt 

– den ulike utviklingen over tid i ulike kulturer 

– hvordan stereotypier er en form for diskriminering 

– å se fortiden i lys av nåtiden, med blikk på fremtiden 

Kunnskap om og kritisk forståelse av media. Denne klyngen omfatter kunnskap om og 

forståelse av 

– medias informasjonsstyringsprosesser 

– massemedia som handelsvarer med produsenter og forbrukere 

– digitale medieprosesser 

– virkningen og effektene av media på enkeltpersoners vurderinger og atferd 

– propaganda og politiske budskap, for å kunne identifisere disse og beskytte en selv fra dem 

Kunnskap om og kritisk forståelse av økonomier, miljø og bærekraft. Denne klyngen 

omfatter kunnskap om og forståelse av  

– økonomiske og finansielle prosesser 

– forholdet mellom inntekt og utgifter 

– hva gjeld er, og risikoene ved lån 

– den gjensidige avhengigheten i det globale samfunnet 

– risikoene forbundet med skade på miljøet 

– behovet for ansvarlig forbruk, miljøvern og bærekraft 

– koblingen mellom økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige prosesser 

– etiske problemstillinger rundt globalisering 

 

 

 

3 Betegnelsene i RFCDC 

RFCDC gir skalerte betegnelser for hver kompetanse i modellen (Barrett et al., 2018b). De 

er formulert som læringsutbytter, dvs. at hver av dem beskriver en konkret, observerbar atferd som 
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en person vil vise hvis han eller hun har oppnådd et visst nivå av en gitt kompetanse. Fordi dette 

er læringsutbytter, kan betegnelsene brukes til pensumutvikling, pedagogisk planlegging og 

vurderingsformål. Betegnelsene er validert og skalert til tre ferdighetsnivåer (grunnleggende, 

mellomnivå og avansert) ved hjelp av data som er samlet inn fra 3 094 europeiske lærere. 

Nøkkelbetegnelsene for de 20 kompetansene er rapportert nedenfor. 
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VERDIER 

 

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter 

1  Argumenterer med at menneskerettigheter alltid må vernes og respekteres Grunnleggende 

2 Argumenterer med at bestemte rettigheter for barn må respekteres og vernes av samfunnet  

3 Forsvarer oppfatningen om at ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff 

Mellomnivå  

4 Argumenterer med at alle offentlige institusjoner må respektere, beskytte og implementere 

menneskerettigheter 

 

5 Forsvarer oppfatningen om at når mennesker settes i fengsel, betyr ikke dette at de fortjener 

mindre respekt og verdighet enn noen andre, selv om de er underlagt restriksjoner 

Avansert 

6 Uttrykker oppfatningen om at alle lover bør være i overensstemmelse med internasjonale 

normer og standarder for menneskerettigheter 

 

 

Verdsettelse av kulturelt mangfold  

7  Fremmer en oppfatning om at man skal vise toleranse for de ulike synsmåtene som andre i 

samfunnet har 

Grunnleggende 

8 Fremmer oppfatningen om at en alltid bør strebe etter felles forståelse og meningsfull dialog 

mellom mennesker og grupper som anses for å være «forskjellige» fra hverandre 

 

9 Uttrykker oppfatningen om at kulturelt mangfold bør verdsettes som et gode for samfunnet Mellomnivå  

10 Argumenterer med at interkulturell dialog bør brukes til å hjelpe oss gjenkjenne de ulike 

identitetene og kulturelle tilhørighetene våre 

Avansert 

11 Argumenterer med at interkulturell dialog bør brukes til å utvikle respekt og en kultur 

kjennetegnet av å «leve sammen» 

 

 

Verdsettelse av demokrati, justis, rettferdighet, likhet og rettssikkerhet 

12  Argumenterer med at skoler bør undervise elever om demokrati og hvordan en demokratisk 

borger skal oppføre seg 

Grunnleggende 

13 Uttrykker oppfatningen om at alle borgere skal behandles likt og upartisk under loven  

14 Argumenterer med at lover alltid bør gjelde og håndheves rettferdig  

15 Argumenterer med at demokratiske valg alltid skal gjennomføres fritt og rettferdig, i 

henhold til internasjonale standarder og nasjonal lovgivning, uten fusk 

Mellomnivå 

16 Uttrykker oppfatningen om at når en offentlig tjenesteperson utøver makt, skal han eller hun 

ikke misbruke den makten eller krysse grensen for sin juridiske autoritet 

 

17 Uttrykker støtte for oppfatningen om at 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 

 

18 Uttrykker støtte for oppfatningen om at de som er betrodd lovgivningsmakten, skal være 

underlagt loven og riktig konstitusjonelt tilsyn 

Avansert 

19 Uttrykker en oppfatning om at informasjon om offentlig politikk og dens konsekvenser skal 

gjøres tilgjengelig for offentligheten 

 

20 Argumenterer med at det skal finnes effektive midler mot eventuelle handlinger fra 

offentlige autoriteter som overtrer borgerrettigheter 
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HOLDNINGER 

 

Åpenhet for kulturell annenhet 

21  Viser interesse for å lære om menneskers tro, verdier, tradisjoner og verdensbilder Grunnleggende 

22 Uttrykker interesse for å reise til andre land  

23 Uttrykker nysgjerrighet om andres oppfatninger og tolkninger og andre kulturelle 

orienteringer og tilhørigheter 

Mellomnivå  

24 Uttrykker at man setter pris på muligheten til å oppleve andre kulturer  

25 Oppsøker og omfavner muligheter til å møte mennesker med ulike verdier, skikker og 

væremåter 

Avansert 

26 Søker kontakt med andre mennesker for å lære om deres kulturer  

 

Respekt  

27 Gir rom for andre til å uttrykke seg Grunnleggende 

28 Uttrykker respekt for andre som likeverdige mennesker  

29 Behandler alle mennesker med respekt, uavhengig av kulturell bakgrunn  Mellomnivå  

30 Uttrykker respekt for mennesker med en annen sosioøkonomisk status enn seg selv  

31 Uttrykker respekt for religiøse forskjeller Avansert 

32 Uttrykker respekt for personer med andre politiske meninger  

 

Borgerlighet 

33 Uttrykker en villighet til å samhandle og jobbe sammen med andre Grunnleggende 

34 Jobber sammen med andre mennesker mot felles formål og interesser  

35 Uttrykker forpliktelse til ikke å være en tilskuer ved brudd på verdigheten og rettighetene 

til andre 

Mellomnivå  

36 Diskuterer hva som kan gjøres for at samfunnet skal bli et bedre sted  

37 Utøver pliktene og ansvaret ved aktivt borgerskap på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå Avansert 

38 Handler for å holde seg informert om borgerlige problemstillinger  

 

Ansvar 

39 Viser at en godtar ansvar for egne handlinger  Grunnleggende 

40 Hvis en sårer noen, beklager en   

41 Leverer inn arbeid til riktig tid Mellomnivå  

42 Viser at en tar ansvar for egne feil  

43 Oppfyller plikter overfor andre konsekvent Avansert 

 

Egne mestringsforventninger (self-efficacy) 

44 Uttrykker en tro på egne evner til å forstå problemstillinger  Grunnleggende 

45 Uttrykker en tro på at en kan gjennomføre aktiviteter en har planlagt   

46 Uttrykker en tro på egne evner til å navigere hindre når en jobber mot et mål  Mellomnivå  

47 Uttrykker selvsikkerhet om at en kan forandre seg hvis en vil   

48 Viser at en føler seg trygg på egne evner til å takle livets utfordringer   Avansert 

49 Viser selvsikkerhet om at en vet hvordan en skal håndtere uforutsette situasjoner ved hjelp 

av egne ressurser  

 

 

Toleranse for tvetydighet 

50 Engasjerer seg godt med andre mennesker som har ulike synspunkter Grunnleggende 

51 Viser at en kan unngå å trekke slutninger for tidlig  

52 Er komfortabel i ukjente situasjoner Mellomnivå  

53 Håndterer usikkerhet på en positiv og konstruktiv måte  

54 Arbeider godt i uforutsigbare omstendigheter  

55 Uttrykker et ønske om å få egne idéer og verdier utfordret Avansert 

56 Liker utfordringen ved å takle tvetydige problemer  

57 Uttrykker at en liker å takle komplekse situasjoner  
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FERDIGHETER 

 

Selvstendige læringsferdigheter 

58 Viser evnen til å identifisere læringsressurser (f.eks. personer, bøker, Internett osv.) Grunnleggende 

59 Søker oppklaring av ny informasjon fra andre personer når det er nødvendig  

60 Kan lære om nye emner med minimalt tilsyn Mellomnivå  

61 Kan vurdere kvaliteten på eget arbeid   

62 Kan velge de mest pålitelige kildene til informasjon eller råd fra det tilgjengelige utvalget  Avansert 

63 Viser evne til å overvåke, definere, prioritere og fullføre oppgaver uten direkte tilsyn   

 

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning 

64 Kan identifisere likheter og forskjeller mellom ny informasjon og det som allerede er kjent Grunnleggende 

65 Bruker bevis til å støtte synspunktene sine  

66 Kan vurdere risikoene forbundet med ulike alternativer Mellomnivå  

67 Viser at en tenker på om informasjonen en bruker, er riktig  

68 Kan identifisere eventuelle avvik, uoverensstemmelser eller differanser i materiellet som 

analyseres 

Avansert 

69 Kan bruke eksplisitte og spesifiserbare kriterier, prinsipper eller verdier for å gjøre 

vurderinger 

 

 

Lytte- og observasjonsferdigheter 

70 Lytter nøye til ulike meninger  Grunnleggende 

71 Lytter interessert til andre mennesker  

72 Følger med på håndbevegelsene og det generelle kroppsspråket til personer som snakker, 

for å finne ut meningen med det de sier 

Mellomnivå 

73 Kan lytte effektivt for å tyde en annen persons betydninger og intensjoner  

74 Er oppmerksom på hva andre antyder, men ikke sier Avansert 

75 Legger merke til hvordan mennesker med andre kulturelle tilhørigheter reagerer på ulike 

måter på samme situasjon 

 

 

Empati 

76 Kan gjenkjenne når en kompanjong trenger hjelp fra en Grunnleggende 

77 Uttrykker sympati for de negative tingene en har sett har hendt med andre mennesker  

78 Prøver å forstå vennene sine bedre ved å forestille seg hvordan ting ser ut fra deres 

perspektiv 

Mellomnivå  

79 Tar andre menneskers følelser med i betraktning når en tar avgjørelser  

80 Uttrykker synspunktet at når en tenker på andre mennesker i andre land, deler en sorgene 

og gledene deres 

Avansert 

81 Identifiserer følelsene til andre riktig, selv når de ikke ønsker å vise dem  

 

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet 

82 Modifiserer meningene sine hvis det blir vist for ham/henne gjennom rasjonelle argumenter 

at det er nødvendig 

Grunnleggende 

83 Kan endre avgjørelser som han/hun har tatt, hvis konsekvensene for disse avgjørelsene viser 

at det er nødvendig 

 

84 Tilpasser seg til nye situasjoner ved å bruke en ny ferdighet Mellomnivå  

85 Tilpasser seg til nye situasjoner ved å bruke kunnskap på en forskjellig måte  

86 Tar i bruk de sosiokulturelle konvensjonene til andre kulturelle målgrupper når en 

samhandler med medlemmer av disse gruppene 

Avansert 

87 Kan modifisere egen atferd slik at den passer inn i andre kulturer  

 

Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter 

88 Kan uttrykke egne tanker om et problem Grunnleggende 

89 Ber de som snakker, om å gjenta det de har sagt hvis det ikke var tydelig for ham/henne  
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90 Stiller spørsmål for å vise forståelse for andre menneskers ståsted Mellomnivå  

91 Kan ta i bruk ulike måter å uttrykke høflighet på et annet språk  

92 Kan være en språklig megler i interkulturelle kommunikasjonssituasjoner ved å oversette, 

tolke eller forklare 

Avansert 

93 Kan unngå interkulturelle misforståelser  

 

Samarbeidsferdigheter 

94 Bygger positive relasjoner med andre mennesker i en gruppe Grunnleggende 

95 Gjør sin andel av gruppens arbeid når han/hun arbeider som del av en gruppe  

96 Arbeider for å bygge enighet og oppnå gruppens mål Mellomnivå  

97 Holder andre informert om eventuell relevant eller nyttig informasjon når han/hun arbeider 

som del av en gruppe 

 

98 Skaper engasjement blant gruppemedlemmene for å oppnå felles mål Avansert 

99 Støtter andre på tross av ulike synspunkter i samarbeid med andre  

 

Konfliktløsningsferdigheter 

100  Kan kommunisere med parter i en konflikt på en respektfull måte Grunnleggende 

101 Kan identifisere alternativer for å løse konflikter  

102 Kan assistere andre i å løse konflikter ved å øke forståelsen deres av de tilgjengelige 

alternativene 

Mellomnivå  

103 Kan oppmuntre partene i konflikter til å lytte aktivt til hverandre og dele problemstillinger 

og bekymringer 

 

104 Tar regelmessig initiativ til kommunikasjon for å bidra til å løse mellommenneskelige 

konflikter 

Avansert 

105 Kan effektivt håndtere andre personers følelsesmessige stress, angst og usikkerhet i 

situasjoner som involverer konflikt 
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KUNNSKAP OG KRITISK FORSTÅELSE 

 

Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet 

106 Kan beskrive egen motivasjon Grunnleggende 

107 Kan beskrive hvordan egne tanker og følelser påvirker egen atferd  

108 Kan reflektere kritisk rundt egne verdier og oppfatninger Mellomnivå  

109 Kan reflektere kritisk rundt en selv fra flere ulike perspektiver  

110 Kan reflektere kritisk rundt egne fordommer og stereotypier og hva som ligger bak disse Avansert 

111 Kan reflektere kritisk rundt egne emosjoner og følelser i mange ulike situasjoner  

 

Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon 

112  Kan forklare hvordan toneleie, øyekontakt og kroppsspråk kan bistå i kommunikasjon Grunnleggende 

113 Kan beskrive den sosiale virkningen og de sosiale effektene av ulike kommunikasjonsstiler Mellomnivå  

114 Kan forklare hvordan sosiale relasjoner noen ganger er kodet i språklige former som 

brukes i samtaler (f.eks. i hilsener, tiltaler, bruk av banneord) 

 

115 Kan forklare hvorfor mennesker med andre kulturelle tilhørigheter kan følge ulike verbale 

og ikke-verbale kommunikative konvensjoner som er meningsfulle fra deres perspektiv 

Avansert 

116 Kan reflektere kritisk rundt de ulike kommunikative konvensjonene som brukes av minst 

én annen sosial gruppe eller kultur 

 

 

Kunnskap om og kritisk forståelse av verden 

117 Kan forklare meningen med grunnleggende politiske begreper, blant annet demokrati, 

frihet, borgerskap, rettigheter og plikter 

Grunnleggende 

118 Kan forklare hvorfor alle har et ansvar når det gjelder menneskerettighetene til andre 

mennesker 

 

119 Kan beskrive grunnleggende kulturelle praksiser (f.eks. spisevaner, hilsemåter, 

tiltalemåter, høflighet) i én annen kultur 

 

120 Kan reflektere kritisk rundt eget verdensbilde som bare ett av mange verdensbilder  

121 Kan vurdere samfunnets innvirkning på den naturlige verdenen, for eksempel når det 

gjelder befolkningsvekst, befolkningsutvikling og ressursforbruk 

 

122 Kan reflektere kritisk rundt risikoene som skade på miljøet medfører  

123 Kan gjøre rede for det universelle, umistelige og udelelige ved menneskerettighetenes 

natur 

Mellomnivå  

124 Kan reflektere kritisk rundt forholdet mellom menneskerettigheter, 

demokrati, fred og sikkerhet i en globalisert verden 

 

125 Kan reflektere kritisk rundt rotårsakene til brudd på menneskerettigheter, inkludert rollen 

som stereotypier og fordommer spiller i prosesser som fører til brudd på 

menneskerettigheter 

 

126 Kan forklare farene ved å generalisere atferd fra individer til en hel kultur  

127 Kan reflektere kritisk rundt religiøse symboler, religiøse ritualer og religiøs språkbruk  

128 Kan beskrive effektene av propaganda på den moderne verden  

129 Kan forklare hvordan personer kan beskytte seg mot propaganda  

130 Kan beskrive de ulike måtene som borgere kan påvirke politikk på Avansert 

131 Kan reflektere kritisk rundt utviklingen i menneskerettsrammeverket og den pågående 

utviklingen av menneskerettigheter i ulike områder i verden 

 

132 Kan forklare hvorfor det er ingen kulturelle grupper som har faste iboende kjennetegn   

133 Kan forklare hvorfor alle religiøse grupper er i stadig utvikling og endring  

134 Kan reflektere kritisk rundt hvordan historier ofte presenteres og undervises i fra et 

etnosentrisk synspunkt 

 

135 Kan forklare nasjonale økonomier og hvordan økonomiske og finansielle prosesser 

påvirker samfunnets funksjon 
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4 RFCDC-veiledningen til implementering 

RFCDC inneholder også en veiledning som forklarer hvordan begrepsmodellen og de 

skalerte betegnelsene kan implementeres i formell opplæring (Barrett et al., 2018c). Det har som 

mål å skissere de mange ulike alternativene og mulighetene som kan brukes til å implementere 

RFCDC, og oppgir fordelene og ulempene. Spesielt er veiledningen fokusert på følgende: 

– hvordan rammeverket kan brukes til gjennomgang og utvikling av læreplanen 

– de pedagogiske metodene som passer best for undervisning og læring av de 20 kompetansene 

– hvordan rammeverket kan brukes i elevvurdering 

– hvordan rammeverket kan brukes i en helhetlig tilnærming for hele skolen for å fremme 

utviklingen av de 20 kompetansene 

– hvordan lærerutdanningen må tilpasses for å støtte bruken av rammeverket i nasjonale 

utdanningssystemer 

– hvordan rammeverket kan brukes til å motvirke radikalisering som fører til voldelig 

ekstremisme og terrorisme 
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KAPITTEL 2 CVS-PROSJEKTET 

 

 

 

1 Kontekst og behov 

De siste tiårene har europeiske samfunn opplevd betydelige endringer (CoE, 2016):  

 nedgangen i borgeres deltakelse i formelle demokratiske prosesser og institusjoner 

 økningen i strømmen av internasjonale innvandrere og flyktninger 

 de høye nivåene av hatkriminalitet, intoleranse, fordommer og diskriminering mot etniske 

minoritetsgrupper og religiøse grupper i Europa 

 en markant økning i fremmedfiendtlige politiske grupper i store deler av Europa og verden 

 den pågående sikkerhetstrusselen som voldelig radikalisering, ekstremisme og terrorisme 

utgjør 

Disse omstendighetene og temaene blir stadig mer relevante i dagligtale i land som for 

tiden opplever å motta tusener av innvandrere, for eksempel Italia og Spania, og i andre europeiske 

land som Bulgaria og Romania der debatten synes å dreie seg om hvordan en kan begrense 

omplasseringen av innvandrere fra første ankomstland. Dette reduserer rommet for gjensidig 

solidaritet i hele Europa. Dermed utgjør disse utfordringene alvorlige trusler mot den politiske 

legitimiteten til demokratiske institusjoner, sammenhengskraft og fredelig sameksistens, med 

konsekvenser for vedlikehold og utvikling av europeiske verdier som demokrati, likhet og 

menneskerettigheter. Dette scenarioet ser ut til å gå imot visjonen om et europeisk samfunn preget 

av pluralisme, ikke-diskriminering, rettferdighet og solidaritet ved å påvirke negativt muligheten 

til å se kulturelt mangfold som en ressurs. Videre gjør det at det blir vanskeligere å identifisere 

daglige handlinger som kan være rettet mot konkret fremming av sosial inkludering av 

vanskeligstilte mennesker (slik som innvandrere eller etniske minoriteter).  

For å motvirke denne situasjonen er det behov for at de europeiske landene aktivt arbeider 

sammen mot mer sammenhengende samfunn, der mennesker og særlig ungdom – uavhengig av 

sosioøkonomisk, religiøs eller etnisk bakgrunn – får mulighet til å bli hørt og til å lykkes. 

Utdanning er et av de sterkeste virkemidlene for å fremme sosial integrering samtidig som det 

forbedrer felles demokratiske verdier. 

CoE har lenge kommentert viktigheten av interkulturell dialog for å bygge en felles fremtid 

basert på europeiske verdier (CoE, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016). En av de viktigste 

handlingene som kreves for å forbedre interkulturell dialog for å beskytte og utvikle 

menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet er interkulturell utdanning. Som forskningen har 

vist, kan riktige opplæringspraksiser øke demokratisk deltakelse, brukes til å motvirke fordommer 

og intoleranse mot andre grupper og redusere støtte til voldelig ekstremisme.  

I denne sammenhengen tar det uformelle møtet mellom Den europeiske unions (EU) 

utdanningsministre og kommissær Navracsics i bruk «Declaration on promoting citizenship and 



CVS-prosjektet 

 

24 

the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education» (Erklæring 

om å fremme borgerskap og de felles verdiene frihet, toleranse og ikke-diskriminering gjennom 

utdanning) (Paris, 17. mars 2015, heretter Paris-erklæringen), som definerer felles EU-mål som 

for eksempel å «sikre at barn og unge mennesker tilegner seg sosiale, borgerlige og interkulturelle 

kompetanser, ved å promotere demokratiske verdier og fundamentale rettigheter, sosial 

inkludering og ikke-diskriminering, så vel som aktivt borgerskap», «fremme utdanning av 

vanskeligstilte barn og unge mennesker, ved å sikre at våre utdannings- og opplæringssystemer 

imøtekommer deres behov» og «fremme interkulturell dialog gjennom alle former av læring i 

samarbeid med andre relevante policyer og interessenter». Paris-erklæringen maner til ny innsats 

for å styrke undervisningen og danne fundamentet for mer inkluderende samfunn gjennom 

utdanning. Vi må bygge på barnas positive bidrag som de gir gjennom sin deltakelse, samtidig 

som vi på nytt bekrefter de fundamentale verdiene som demokratiene våre er bygd på. Paris-

erklæringen definerer felles mål for medlemsstatene og oppfordrer EU til å sørge for at gode 

praksiser deles for å sikre at barn oppnår sosiale, borgerlige og interkulturelle kompetanser og å 

fremme utdanning av vanskeligstilte barn og interkulturell dialog.  

 

 

 

2 Målsettinger for CVS-prosjektet 

I lys av disse fenomenene kan oppstart av aktiviteter med mål om å øke kunnskap om 

europeiske verdier og interkulturell sameksistens være et verdifullt bidrag til å forbedre 

livskvaliteten i Europa. CVS-prosjektet er basert på tanken om at deltakelse i demokratiske 

samfunn er avgjørende for å kunne redusere den negative virkningen av disse tendensene, og at 

unge mennesker trenger å bli oppfordret til å tenke på miljømessige, sosiale og økonomiske 

problemer som påvirker livene deres. 

CVS-prosjektet implementerer CoEs RFCDC i barneskolen. Utdanning spiller en viktig 

rolle i å forberede enkeltpersoner til å bli aktive demokratiske borgere ved å gi dem evnen til å 

fungere som selvstendige agenter som er i stand til å velge og forfølge sine egne mål i livet. 

Det generelle målet med CVS-prosjektet er å bruke CoEs RFCDC til å fremme de 

demokratiske og interkulturelle kompetansene til både lærere og elever i barneskolesammenheng. 

Målene er 

 å øke lærernes tilgang til demokratiske og interkulturelle utdanningspraksiser 

 å øke læreres kunnskap om demokratisk og interkulturell opplæring 

 å gi lærerne verktøy, teknikker og metoder for å fremme og vurdere elevenes demokratiske og 

interkulturelle kompetanse 

 å fremme utviklingen av elevenes demokratiske og interkulturelle kompetanse 

 å styrke elevene ved å gi dem mulighet til å delta effektivt i det offentlige liv og i 

beslutningstakingsprosesser, slik at stemmene deres blir hørt 

 å oppfordre til å involvere elever med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn – å forbedre deres 

tilgang til og deltakelse i levende skolesammenhenger 
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3 Målgrupper for CVS-prosjektet 

Målgruppene er lærere og elever i fem europeiske barneskoler i Bulgaria (Mazdra), Italia 

(Bagheria), Norge (Bergen), Spania (Vinaròs) og Romania (Brașov).  

De direkte mottakerne er rundt 35 lærere og 200 elever på partnerskolene. Aktivitetene i 

CVS-prosjektet involverer direkte spesielt følgende:  

 ti Key Classes (KC, nøkkelklasser: to klasser for hver partnerskole) som i første året av 

prosjektet gikk i tredje klasse 

 omtrent tre lærere for hver KC, der én av disse fungerer som Core Teacher (CT, hovedlærer)  

 omtrent 25 elever for hver KC 

De indirekte mottakerne er andre lærere, elever og ansatte på partnerskolene, elevenes 

familier og lokalsamfunnene i byene der skolene befinner seg, samt CoE. 

 

 

 

4 Aktiviteter i CVS-prosjektet 

Det utføres et variert utvalg aktiviteter for å oppnå målene: 

 utviklingen, implementeringen og testingen av CVS-opplæringskurset for lærere 

 utviklingen, implementeringen og testingen av CVS-læreplanen for barn 

 utviklingen, implementeringen og testingen av CVS-appen 

 planleggingen og implementeringen av CVS-studien 

 to kortsiktige felles opplæringsarrangementer for ansatte, rettet mot lærere:  

 Det første opplæringsarrangementet hadde som mål å implementere CVS-

opplæringskurset, det fant sted i Mezdra (Bulgaria) i mars 2019 og involverte 10 CT-er.  

 Det andre opplæringsarrangementet hadde som mål å implementere et opplæringsprogram 

med søkelys på CVS-læreplanen for barn og bruken av CVS-appen, det fant sted i Bagheria 

(Italia) i september 2019 og involverte 10 CT-er. 

 en kort utveksling av elevgrupper med mål om å øke elevenes samarbeid med jevnaldrende på 

partnerskoler og la dem dele opplevelser, vil finne sted i Bergen (Norge) i mai 2021 

 en rekke multiplikatorarrangementer på lokalt og transnasjonalt nivå, med mål om å formidle 

de intellektuelle utdataene som forspeiles av prosjektet – de lokale arrangementene vil finne 

sted på partnerskoler våren 2021, og den internasjonale konferansen vil finne sted i Bergen 3.–

4. juni 2021 

 

 

 

5 Partnerorganisasjoner for CVS-prosjektet 

CVS-prosjektet er kjennetegnet av synergiene mellom utdanning, forskning og 

innovasjonsaktiviteter, med bruken av IT som pådriver for systematisk læringsforbedring og 

økning av kvaliteten av utdanningsaktiviteter på barneskolenivå. Partnerorganisasjonene er tre 

offentlige universiteter, fem offentlige barneskoler, én ikke-statlig organisasjon og et 

programvarehus (se figur 1). 
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Figur 1 Partnerorganisasjoner for CVS-prosjektet 
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Tabell 1 Partnerorganisasjoner – detaljer 

Organisasjon Land By Nettsted Kontaktpersoner 

Università degli Studi di 

Palermo 

Italia Palermo https://www.unipa.it/ Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it) 

Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it) 

Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it) 

 

Universitetet i Bergen Norge Bergen https://www.uib.no/ Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no) 

 

University of Surrey Storbritannia Guilford https://www.surrey.ac.uk/  Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk) 

Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk) 

 

Ungdomsskole og 

videregående skole «Ivan 

Vazov» 

Bulgaria Mezdra https://ivanvazov.com/  Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com) 

Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)  

Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg) 

 

Direzione D.S. «Giuseppe 

Cirincione» 

Italia Bagheria http://www.gcirincione.gov.it/  Maria Assunta D'Aleo (assia735@gmail.com) 

Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)  

Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it) 

 

Slettebakken skole Norge Bergen https://www.bergen.kommune.n

o/omkommunen/avdelinger/slett

ebakken-skole  

Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.kommune.no) 

Henrik Skjerlie Daae (Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no) 

Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no) 

Kristine Myklebust (kristine.myklebust@bergen.kommune.no) 

 

Scoala Gimnaziala Nr. 9 

«Nicolae Orghidan» 

Romania Brașov http://scoala9bv.ro/scoala9/  Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com) 

Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@yahoo.com)  

Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@yahoo.com) 

 

CEIP «Manuel Foguet» Spania Vinaròs https://mestreacasa.gva.es/web/

manuelfoguet  

Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.com) 

Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)  

Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com) 

 

Associazione ISI onlus Italia Palermo http://www.isionlus.org/  Francesca Liga (ligaf@unime.it) 

Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)  

Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it) 

Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it) 

 

Rodax  Romania București https://www.rodax.ro/  George Marina (george.marina@rodax.ro) 

https://www.unipa.it/
mailto:sonia.ingoglia@unipa.it
mailto:alida.lococo@unipa.it
mailto:cristiano.inguglia@unipa.it
https://www.uib.no/
mailto:Nora.Wiium@uib.no
https://www.surrey.ac.uk/
mailto:m.barrett@surrey.ac.uk
mailto:h.tenenbaum@surrey.ac.uk
https://ivanvazov.com/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=vikolovska%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:venirumenova@abv.bg
mailto:borislava.ivancheva@abv.bg
http://www.gcirincione.gov.it/
mailto:assia735@gmail.com
mailto:rosannabali@libero.it
mailto:giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/slettebakken-skole
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/slettebakken-skole
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mailto:Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no
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javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=kristine.myklebust%40bergen.kommune.no&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://scoala9bv.ro/scoala9/
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Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro) 
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KAPITTEL 3 CVS-UTDATAENE 

 

 

 

For å oppnå den helhetlige målsettingen om å fremme demokratiske og interkulturelle (DI) 

kompetanser hos barn og lærere i barneskolesammenheng ble det utviklet og benyttet fire 

beslektede intellektuelle utdata i CVS-prosjektet: (a) et opplæringskurs for lærere, (b) en læreplan 

for barn, (c) en app for kursledere og lærere og (d) en vitenskaplig studie.  

Styrkene som CVS-utdataene er basert på, omfatter følgende: 

 et sterkt teoretisk rammeverk: De implementerer CoEs RFCDC i forbindelse med 

barneskoleopplæring; 

 utviklingsteamets internasjonale og tverrfaglige karakter: Det omfatter den ledende forfatteren 

av RFCDC, Martyn Barrett, samt syv forskere, to kursledere, 15 barneskolelærere, én 

byplanlegger og to IT-teknikere, fra seks europeiske land; 

 læreres og barns involvering i revisjonen av CVS-utdataene; 

 et kraftig system av evaluering og vurdering (av undervisning og læring) basert på RCFDC; 

 integrering av IT i opplæringen, læreplanen og evaluerings- og vurderingssystemet for disse. 

 

CVS-opplæringskurset for lærere består av en rekke aktiviteter som er brakt sammen for 

å styrke lærerne som er ansvarlige for undervisning av CVS-læreplanen, ved å gi dem DI-

kompetanser. Det 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 økter der hver økt 

varer i 2–3 timer. Aktivitetene i opplæringsprogrammet fremmer kompetanser (for eksempel 

åpenhet for kulturell annenhet, ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning, empati, fleksibilitet 

og tilpasningsdyktighet) avledet av CoEs RFCDC. Universitetet i Palermo har koordinert 

utviklingen og implementeringen av dette i samarbeid med Associazione Identità, Sviluppo, 

Integrazione Onlus (ISI). 

 

CVS-læreplanen for barn gjenspeiler en rekke aktiviteter der ni og ti år gamle elever 

aktivt kan utøve sine DI-kompetanser på skolen og i lokalsamfunnet gjennom urbane 

regenereringsaktiviteter, slik at stemmene deres blir hørt angående behovene, synspunktene og 

drømmene deres som gjelder deres nærmeste «urbane» rom. Den er basert på hovedtanken om at 

barn tilhører ulike grupper og samfunn og må påta seg ansvar i hvert av disse, og voksne med 

omsorg for elever må hjelpe dem i dette. Voksne kan hjelpe elever til å håndtere dette ansvaret 

tilstrekkelig ved å starte med nære sammenhenger (for eksempel skolen) og deretter gå til større 

sammenhenger (for eksempel byen). Barn er ikke fremtidens borgere – de er allerede borgere, og 

stemmene deres må bli hørt av beslutningstakerne. De har behov for å være hovedfortellere i stand 

til å uttrykke sine behov, synspunkter og drømmer om urbane rom i dialog med lokale 
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administrasjoner. For å kunne gjøre dette forespeiler CVS-læreplanen involvering av lokale 

politikere som jobber med den urbane sektoren, slik at elevene kan diskutere sine forslag med dem.  

Læreplanen er et toårig kurs som undervises i to moduler: (a) modul 1 «Våre stemmer for 

våre skoler», (b) modul 2 «Våre stemmer for våre byer». Modul 1 er utviklet i henhold til en 

prosjektbasert læringstilnærming og modul 2 i henhold til en tjenestebasert læringstilnærming. 

Begge modulene uttrykkes i de fem trinnene erfaring, sammenligning, analyse, refleksjon og 

handling og undervises over et helt skoleår. 

CVS-læreplanen skisserer også et system bestående av 

- evaluering av undervisning og læring, det vil si observasjon og måling av effektiviteten av en 

bestemt aktivitet og hele studieprogrammet 

- vurdering av barns mestringsgrad i demokratiske og interkulturelle kompetanser 

Universitetet i Palermo har koordinert utviklingen og implementeringen av dette i 

samarbeid med ISI.  

 

CVS-appen er et IT-verktøy satt sammen for å muliggjøre nettbasert metodologisk tilsyn 

med kursledere og lærere under implementeringen av henholdsvis CVS-opplæring og CVS-

læreplanen.  

De to hovedfunksjonene for appen er å gi 

- en elektronisk brukermanual for bruken av CVS-opplæringskurset og CVS-læreplanen 

- et evaluerings- og vurderingsverktøy for kursledere og lærere samt evalueringsresultater for 

CVS-forskere 

CVS-appen fungerer på stasjonære og bærbare datamaskiner, nettbrett og mobil og er 

tilgjengelig med påloggingsinformasjon via CVS-nettstedet: www.cvs-project.eu.  

RODAX er ansvarlig for utviklingen og administrasjonen av CVS-appen. 

 

CVS-studiet omfavner alle forskningsaktiviteter for CVS-prosjektet og har som generelt 

mål å teste effektiviteten av CVS-opplæringskurset, CVS-læreplanen og CVS-appen. Studien har 

som mål å undersøke følgende spesielt:  

- lærernes DI-kompetanse før og etter opplæringskurset 

- barnas DI-kompetanse før og etter de har fått undervisning i CVS-læreplanen 

- lærernes tilfredshet med CVS-appen 

- foreldres kunnskap, ferdigheter og holdninger til DI-opplæring så vel som skolefellesskaps syn 

på DI-opplæring 

University of Surrey er koordinator for CVS-forskningsaktivitetene. 

 

CVS-utdataene kan lastes ned og konsulteres på følgende kobling: https://www.cvs-

project.eu/intellectual-output/ 

 

 

 

 

http://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
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