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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. desember 2021. Utdataene består av: CVS Training
Course for Teachers (CVS-opplæringskurs for lærere), CVS Curriculum for Children (CVSpensum 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 barneskoleopplæring3.
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.

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

FORKORTELSER

CoE
CVS
CT
DI
EDC
EU
HRE
IE
KC
RFCDC

Europarådet
Children’s Voices for a New Human Space (Barnas
stemmer for et nytt menneskelig rom)
Core Teachers (hovedlærere)
Demokratisk og interkulturell
Education for Democratic Citizenship (opplæring for
demokratisk borgerskap)
Den europeiske union
Human Rights Education (opplæring i
menneskerettigheter)
Intercultural Education (interkulturell opplæring)
Key Classes (nøkkelklasser)
Reference Framework of Competences for Democratic
Culture (Referanserammeverk for kompetanser for
demokratisk kultur)

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
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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.
RFCDC ble publisert i 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-tolearn/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
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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.
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
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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, 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
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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
− 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
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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
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
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− 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
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
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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
− 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
−
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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).
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 ikkeverbale 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
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− 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
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
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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 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

3

Forsvarer oppfatningen om at ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff

Mellomnivå

2
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Argumenterer med at bestemte rettigheter for barn må respekteres og vernes av samfunnet
Argumenterer med at alle offentlige institusjoner må respektere, beskytte og implementere
menneskerettigheter

Forsvarer oppfatningen om at når mennesker settes i fengsel, betyr ikke dette at de
Avansert
fortjener mindre respekt og verdighet enn noen andre, selv om de er underlagt restriksjoner
Uttrykker oppfatningen om at alle lover bør være i overensstemmelse med internasjonale
normer og standarder for menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold

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

Grunnleggende

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

Mellomnivå

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

Argumenterer med at interkulturell dialog bør brukes til å hjelpe oss gjenkjenne de ulike
identitetene og kulturelle tilhørighetene våre

Avansert

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

Argumenterer med at skoler bør undervise elever om demokrati og hvordan en
demokratisk borger skal oppføre seg

Grunnleggende

Uttrykker oppfatningen om at alle borgere skal behandles likt og upartisk under loven
Argumenterer med at lover alltid bør gjelde og håndheves rettferdig

Argumenterer med at demokratiske valg alltid skal gjennomføres fritt og rettferdig, i
henhold til internasjonale standarder og nasjonal lovgivning, uten fusk

Mellomnivå

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

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
Uttrykker støtte for oppfatningen om at de som er betrodd lovgivningsmakten, skal være
underlagt loven og riktig konstitusjonelt tilsyn
Uttrykker en oppfatning om at informasjon om offentlig politikk og dens konsekvenser
skal gjøres tilgjengelig for offentligheten
Argumenterer med at det skal finnes effektive midler mot eventuelle handlinger fra
offentlige autoriteter som overtrer borgerrettigheter

Avansert
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HOLDNINGER

Åpenhet for kulturell annenhet

21

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

Grunnleggende

23

Uttrykker nysgjerrighet om andres oppfatninger og tolkninger og andre kulturelle
orienteringer og tilhørigheter

Mellomnivå

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

Avansert

22
24
25
26

Uttrykker interesse for å reise til andre land

Uttrykker at man setter pris på muligheten til å oppleve andre kulturer
Søker kontakt med andre mennesker for å lære om deres kulturer
Respekt

27

Gir rom for andre til å uttrykke seg

29

Behandler alle mennesker med respekt, uavhengig av kulturell bakgrunn

Mellomnivå

Uttrykker respekt for religiøse forskjeller

Avansert

28
30
31
32

Uttrykker respekt for andre som likeverdige mennesker

Uttrykker respekt for mennesker med en annen sosioøkonomisk status enn seg selv
Uttrykker respekt for personer med andre politiske meninger
Borgerlighet

Grunnleggende

33

Uttrykker en villighet til å samhandle og jobbe sammen med andre

Grunnleggende

35

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

Mellomnivå

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

Avansert

34
36
37

38

Jobber sammen med andre mennesker mot felles formål og interesser
Diskuterer hva som kan gjøres for at samfunnet skal bli et bedre sted
Handler for å holde seg informert om borgerlige problemstillinger

39 Viser at en godtar ansvar for egne handlinger

Ansvar

40 Hvis en sårer noen, beklager en

Grunnleggende

41 Leverer inn arbeid til riktig tid

Mellomnivå

43 Oppfyller plikter overfor andre konsekvent

Avansert

42 Viser at en tar ansvar for egne feil

Egne mestringsforventninger (self-efficacy)

44

Uttrykker en tro på egne evner til å forstå problemstillinger

Grunnleggende

46

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

Mellomnivå

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

Avansert

45
47
48

Uttrykker en tro på at en kan gjennomføre aktiviteter en har planlagt
Uttrykker selvsikkerhet om at en kan forandre seg hvis en vil
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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

52 Er komfortabel i ukjente situasjoner

Mellomnivå

51 Viser at en kan unngå å trekke slutninger for tidlig

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
56 Liker utfordringen ved å takle tvetydige problemer

Avansert

57 Uttrykker at en liker å takle komplekse situasjoner

FERDIGHETER

Selvstendige læringsferdigheter

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

Grunnleggende

60 Kan lære om nye emner med minimalt tilsyn

Mellomnivå

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

Avansert

59 Søker oppklaring av ny informasjon fra andre personer når det er nødvendig
61 Kan vurdere kvaliteten på eget arbeid

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

66 Kan vurdere risikoene forbundet med ulike alternativer

Mellomnivå

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

Avansert

65 Bruker bevis til å støtte synspunktene sine

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

69 Kan bruke eksplisitte og spesifiserbare kriterier, prinsipper eller verdier for å gjøre
vurderinger
Lytte- og observasjonsferdigheter

70

Lytter nøye til ulike meninger

72

Følger med på håndbevegelsene og det generelle kroppsspråket til personer som snakker,
for å finne ut meningen med det de sier

Mellomnivå

Er oppmerksom på hva andre antyder, men ikke sier

Avansert

71
73
74

75

Lytter interessert til andre mennesker

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

Legger merke til hvordan mennesker med andre kulturelle tilhørigheter reagerer på ulike
måter på samme situasjon

Grunnleggende
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76

Kan gjenkjenne når en kompanjong trenger hjelp fra en

Grunnleggende

78

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

Mellomnivå

Uttrykker synspunktet at når en tenker på andre mennesker i andre land, deler en sorgene
og gledene deres

Avansert

77
79
80
81

82
83
84

85
86
87

Uttrykker sympati for de negative tingene en har sett har hendt med andre mennesker
Tar andre menneskers følelser med i betraktning når en tar avgjørelser

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

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

Modifiserer meningene sine hvis det blir vist for ham/henne gjennom rasjonelle argumenter Grunnleggende
at det er nødvendig
Kan endre avgjørelser som han/hun har tatt, hvis konsekvensene for disse avgjørelsene
viser at det er nødvendig
Tilpasser seg til nye situasjoner ved å bruke en ny ferdighet

Mellomnivå

Tar i bruk de sosiokulturelle konvensjonene til andre kulturelle målgrupper når en
samhandler med medlemmer av disse gruppene

Avansert

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

90

Stiller spørsmål for å vise forståelse for andre menneskers ståsted

Mellomnivå

Kan være en språklig megler i interkulturelle kommunikasjonssituasjoner ved å oversette,
tolke eller forklare

Avansert

89
91
92
93

Ber de som snakker, om å gjenta det de har sagt hvis det ikke var tydelig for ham/henne
Kan ta i bruk ulike måter å uttrykke høflighet på et annet språk
Kan unngå interkulturelle misforståelser

Samarbeidsferdigheter

94

Bygger positive relasjoner med andre mennesker i en gruppe

Grunnleggende

96

Arbeider for å bygge enighet og oppnå gruppens mål

Mellomnivå

Skaper engasjement blant gruppemedlemmene for å oppnå felles mål

Avansert

95
97
98

99

100

101
102

Gjør sin andel av gruppens arbeid når han/hun arbeider som del av en gruppe
Holder andre informert om eventuell relevant eller nyttig informasjon når han/hun arbeider
som del av en gruppe
Støtter andre på tross av ulike synspunkter i samarbeid med andre

Konfliktløsningsferdigheter

Kan kommunisere med parter i en konflikt på en respektfull måte

Grunnleggende

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

Mellomnivå

Kan identifisere alternativer for å løse konflikter

32

103
104
105

Barnas stemmer for et nytt menneskelig rom

Kan oppmuntre partene i konflikter til å lytte aktivt til hverandre og dele problemstillinger
og bekymringer
Tar regelmessig initiativ til kommunikasjon for å bidra til å løse mellommenneskelige
konflikter
Kan effektivt håndtere andre personers følelsesmessige stress, angst og usikkerhet i
situasjoner som involverer konflikt

Avansert
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KUNNSKAP OG KRITISK FORSTÅELSE

106

Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

Kan beskrive egen motivasjon

Grunnleggende

Kan reflektere kritisk rundt egne verdier og oppfatninger

Mellomnivå

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

Avansert

107

Kan beskrive hvordan egne tanker og følelser påvirker egen atferd

109

Kan reflektere kritisk rundt en selv fra flere ulike perspektiver

108
110
111

112

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

Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon

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

113

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

115

Kan forklare hvorfor mennesker med andre kulturelle tilhørigheter kan følge ulike verbale
og ikke-verbale kommunikative konvensjoner som er meningsfulle fra deres perspektiv

114

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Kan forklare hvordan sosiale relasjoner noen ganger er kodet i språklige former som brukes
i samtaler (f.eks. i hilsener, tiltaler, bruk av banneord)

Grunnleggende
Mellomnivå
Avansert

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

Kan forklare meningen med grunnleggende politiske begreper, blant annet demokrati,
frihet, borgerskap, rettigheter og plikter

Grunnleggende

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

Kan beskrive grunnleggende kulturelle praksiser (f.eks. spisevaner, hilsemåter, tiltalemåter,
høflighet) i én annen kultur
Kan reflektere kritisk rundt eget verdensbilde som bare ett av mange verdensbilder

Kan vurdere samfunnets innvirkning på den naturlige verdenen, for eksempel når det
gjelder befolkningsvekst, befolkningsutvikling og ressursforbruk
Kan reflektere kritisk rundt risikoene som skade på miljøet medfører

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

Kan reflektere kritisk rundt forholdet mellom menneskerettigheter,
demokrati, fred og sikkerhet i en globalisert verden

Kan reflektere kritisk rundt rotårsakene til brudd på menneskerettigheter, inkludert
rollen som stereotypier og fordommer spiller i prosesser som fører til brudd på
menneskerettigheter
Kan forklare farene ved å generalisere atferd fra individer til en hel kultur

Kan reflektere kritisk rundt religiøse symboler, religiøse ritualer og religiøs språkbruk
Kan beskrive effektene av propaganda på den moderne verden

Kan forklare hvordan personer kan beskytte seg mot propaganda

Mellomnivå
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130

Kan beskrive de ulike måtene som borgere kan påvirke politikk på

132

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

131
133
134
135

Kan reflektere kritisk rundt utviklingen i menneskerettsrammeverket og den pågående
utviklingen av menneskerettigheter i ulike områder i verden
Kan forklare hvorfor alle religiøse grupper er i stadig utvikling og endring

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

Kan forklare nasjonale økonomier og hvordan økonomiske og finansielle prosesser påvirker
samfunnets funksjon

Avansert
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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

KAPITTEL 2

CVS-PROSJEKTET

1 Kontekst og behov
2016):

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

− 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
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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
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. CVSprosjektet 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

Tabell 1 Partnerorganisasjoner – detaljer
Organisasjon
Università
degli Studi di
Palermo

Land
Italia

By

Palermo

Nettsted

https://www.unipa.it/

Kontaktpersoner

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)

Ungdomsskole
og
videregående
skole «Ivan
Vazov»

Bulgaria

https://ivanvazov.com/

Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com)

Mezdra

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

Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)
Borislava Ivancheva (borislava.
ivancheva@abv.bg)
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Direzione D.S.
«Giuseppe
Cirincione»

Italia

Bagheria

http://www.gcirincione.
gov.it/
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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.no/
omkommunen/
avdelinger/
slettebakken-skole

Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.
kommune.no)
Henrik Skjerlie Daae (Henrik.
SkjerlieDaae@bergen.kommune.no)
Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathekathrine.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. Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.
es/web/manuelfoguet
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)
Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro)

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
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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 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

CVS-UTDATAENE
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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/
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PREFACE

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
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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 til kurslederen og, til slutt, oppgaveark. Til slutt kommer kapittel 3, som omhandler evalueringsog 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/.

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)

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.
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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».
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Dag 1

Aktiviteter

RFCDC-kompetanser i fokus

9.30–9.45

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter

Introduksjon av kursledere

Verdsettelse av kulturelt mangfold

Administrering av «Spørreskjema om
forventninger»

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning

9.45–10.15
Icebreaker: 1 Menneskelig bingo

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

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter

3 Utforske en tegneserie

Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet

15.00–16.30

Toleranse for tvetydighet

4 Å være i en annens mokasiner

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Empati

16.30–17.00

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning

5 Telegrafen

Lytte- og observasjonsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (politikk,
menneskerettigheter, kultur)
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Dag 2

Aktiviteter

RFCDC-kompetanser i fokus

9.30–10.30

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter

6 Identitetskort

Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet

10.30–12.30

Toleranse for tvetydighet

7 Fremme forståelse og respekt

Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden (menneskerettigheter, kultur, kulturer)

14.00–16.00

Empati

8 Kommunikasjonssammenbrudd

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter

16.00–17.00

Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter

5 Telegrafen

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

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

14.00–16.00
11 Inkluderende skole
16.00–17.00
5 Telegrafen

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

Respekt

12 Speil, snakk til meg

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
man konflikt i klasserommet, og hvordan fremmer man samarbeid?

Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

14.00–16.00

Verdsettelse av demokrati, justis, rettferdighet ...

14 Drømmeskole

Åpenhet for kulturell annenhet

Ansvar
Selvstendige læringsferdigheter

Borgerlighet
16.00–17.00

Språklige og kommunikative ferdigheter

15 Forenlighet og nytte av RFCDC for
deltakernes egne nasjonale utdanningssystemer

Ferdigheter innen analytisk og kritisk 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

RFCDC-kompetanser i fokus

9.30–10.00

Toleranse for tvetydighet

16 Lære av ubehagelige opplevelser

Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Samarbeidsferdigheter

10.00–11.00

Empati

17 Brev til neste generasjon

Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Åpenhet for kulturell annenhet

11.00–11.30
Administrering av «Sluttevaluering – spørreskjema»
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1 Menneskelig bingo
Målsetting

Å fremme gjensidig kunnskap og samarbeid blant deltakerne

Kilde for aktiviteten

Avledet av Tra.C.I.E.

Kompetansemål for akti- Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
viteten
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 for aktiviteten

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

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:

CVS-OPPLÆRINGSKURSET FOR LÆRERE: AKTIVITETER

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 for akti- Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
viteten
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
kulturer og religioner
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
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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
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.
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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 fåmat 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 ibyen.
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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 tilhele
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 for akti- Empati
viteten
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 for akti- Verdsettelse av kulturelt mangfold
viteten
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
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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
antallet deltakere, slik at alle får snakke med alle.
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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 for akti- Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
viteten
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
kulturer og religioner
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.
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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?
► 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.
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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.
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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 for akti- Lytte- og observasjonsferdigheter
viteten
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
kulturer og religioner
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:
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► 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).



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.
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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.»



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)
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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.
► 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

Annet

Unngåelse

som betyr:

som betyr:

som betyr:

for eksempel:

► kritikk

► ordre

► stereotypier

► fornærmelser

► krav

► sårende utsagn

► trusler

► å lede oppmerksomheten bort fra
problemet

► merkelapper

► moralisering

► diagnoser

► å trenge seg på

► stigmatisering

► å prakke på med
råd

► ros med bedømmelse
► skyldfordeling

► logisk
argumentasjon til
situasjonen
► å skifte tema og ta
en munter tone i
stedet for å fokusere på problemet

► mangel på tilbakemelding
► dårlige lytteferdigheter
► ironi og sarkasme
► uklare budskap
► språk
► fysiske distraksjoner
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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.
Istedet 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
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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 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 for akti- Verdsettelse av kulturelt mangfold
viteten
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.
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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 for akti- Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
viteten
kulturer og religioner
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Empati
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.
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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 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 for akti- Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
viteten
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Toleranse for tvetydighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
kulturer og religioner
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.

104

Barnas stemmer for et nytt menneskelig rom



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?

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.

Å kjenne elevene
1.1
1.2
1.3

Prinsipper

Ja

Nei

Ja

Nei

Jeg vet hvor elevene mine kommer fra
Jeg overvåker elevenes fremgang
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

3.3

Jeg handler på vegne av hele elevgruppen for å anerkjenne kulturelt mangfold

3.2 Jeg er klar over at kultur/identitet er dynamisk, og ser på det som en pågående endringsprosess
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
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)
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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

6.8

Foreldre er involvert på meningsfulle måter i skolepolitikk og beslutningstaking

6.7

Skolefellesskapet prøver å lære og utvikle samarbeidsferdigheter

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 for akti- Åpenhet for kulturell annenhet
viteten
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.
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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?

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 for akti- Ansvar
viteten
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:
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POENGSYSTEM
Valg

Valg

Poengsummer

Poengsummer

for det røde
laget
X
Y
X
Y

for det blå
laget
A
A
B
B

for det røde laget
+3
+6
−6
−3

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 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 for akti- Verdsettelse av demokrati
viteten
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Lytte- og observasjonsferdigheter
Empati
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden: politikk, menneskerettigheter, kultur,
kulturer og religioner
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?
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► 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.)



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?
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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

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.

Kilde for aktiviteten

Kompetansemål
aktiviteten

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
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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.

CVS-OPPLÆRINGSKURSET FOR LÆRERE: AKTIVITETER
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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 for akti- Toleranse for tvetydighet
viteten
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?
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► 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!
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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 for akti- Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
viteten
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
► atmosfær
► innhold
► forståelse av terminologi
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► 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
► 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.

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.
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Makroområde

Verdier

Holdninger

Kompetanse

Menneskerettigheter
Kulturelt mangfold
Justis

4–6
7–9

10–12

Borgerlighet

16–18

Respekt

Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Toleranse for tvetydighet

Selvstendig læring
Kritisk tenkning

Lytting og observasjon
Empati

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
Språklig

Samarbeid
Kunnskap og kritisk forståelse

1–3

Åpenhet for annenhet

Ansvar

Ferdigheter

Elementer

Konfliktløsning

Selvet

Kommunikasjon
Verdenspolitikk
Verdenskultur

Verdensmedia

Verdenshistorie

Verdensøkonomi
Verdensmiljø

13–15
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

SPØRRESKJEMA OM FORVENTNINGER
Vi ber deg fullføre alle delene av skjemaet og returnere det. På forhånd takk.
Navn (valgfritt): ……………..…………………………………..........................................................................................................................................
Sted og dato for opplæringskurset ………………………………………………………...........................................................................................
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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%
100 %

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

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

Ble forventningene dine innfridd, etter din mening?
Faglige
Private

++

+

0

-

--

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

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

Ve l d i g
passende

4.

4

3

Passende til
en viss grad

2

1

Ikke passende
i
det hele
tatt

Er du fornøyd med den generelle flyten i kurset?
5

Svært
fornøyd

4

3

Fornøyd til
en
viss
grad

2

1

Svært misfornøyd

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

Svært
fornøyd

4

3

Fornøyd til en
viss grad

2

1

Svært misfornøyd
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6. Er du fornøyd med dynamikken i deltakergruppen?
5

Svært
fornøyd

4

3

2

3

2

Fornøyd til en
viss grad

1

Svært misfornøyd

7. Er du fornøyd med kursledernes arbeid?
5

Svært
fornøyd

4

Fornøyd til en
viss grad

1

Svært misfornøyd

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

Svært
fornøyd

9.

4

3

Fornøyd til en
viss grad

2

1

Svært misfornøyd

Hvordan har du tenkt å bruke denne erfaringen i ditt fremtidige arbeid?

På individuelt nivå
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……

I klasserommet
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
……………………………………………………………………….………………………………………...…...……………………...…...……
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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

2

3

4

5

Sterkt uenig

Uenig

Verken enig eller
uenig

Enig

Sterkt enig

1. Menneskerettigheter må alltid vernes og respekteres.

1 2 3 4 5

3. Menneskerettigheter skal gjelde for alle mennesker uansett bakgrunn.

1 2 3 4 5

2. Alle enkeltmennesker skal kunne utøve sine menneskerettigheter.

4. 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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

6. Kulturelt mangfold i et samfunn bør verdsettes positivt og settes pris på.

1 2 3 4 5

8. De som er betrodd lovgivningsmakten, skal være underlagt loven og riktig konstitusjonelt
tilsyn.

1 2 3 4 5

10. Jeg er interessert i å lære om menneskers tro, verdier, tradisjoner og verdensbilder.

1 2 3 4 5

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.

1 2 3 4 5

9. Avgjørelser skal tas demokratisk ved flertall blant borgerne.

1 2 3 4 5

11. Jeg oppsøker og omfavner muligheter til å møte mennesker med ulike verdier, skikker og
væremåter.

1 2 3 4 5

12. Jeg søker kontakt med andre mennesker for å lære om deres kulturer.

1 2 3 4 5

14. Jeg respekterer mennesker med en annen sosioøkonomisk status enn meg selv.

1 2 3 4 5

13. Jeg behandler alle mennesker med respekt, uavhengig av kulturell bakgrunn.

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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

17. Jeg diskuterer hva som kan gjøres for at samfunnet skal bli et bedre sted.

1 2 3 4 5

19. Jeg aksepterer ansvar for mine handlinger.

1 2 3 4 5

18. Jeg handler for å holde meg informert om borgerlige problemstillinger.
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.

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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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26. Jeg godtar at livet er fylt av kompleksitet.

1 2 3 4 5

28. Jeg kan lære om nye emner med minimalt tilsyn.

1 2 3 4 5

27. Jeg godtar at livet er fylt av selvmotsigelser.

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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

34. Jeg lytter interessert til andre mennesker.

1 2 3 4 5

36. Jeg er oppmerksom på hva andre antyder, men ikke sier.

1 2 3 4 5

35. Jeg kan lytte effektivt for å tyde en annen persons betydninger og intensjoner.
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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

41. Jeg kan endre avgjørelser som jeg har tatt, hvis konsekvensene for disse avgjørelsene viser
at det er nødvendig.

1 2 3 4 5

43. Jeg anerkjenner at folk fra ulike bakgrunner har ulike måter å uttrykke seg på.

1 2 3 4 5

42. Jeg kan modifisere min egen atferd slik at den passer inn i andre kulturer.

1 2 3 4 5

44. Jeg kan uttrykke meg klart og tydelig for andre.

1 2 3 4 5

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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

49. Jeg kan identifisere alternativer for å løse konflikter.

1 2 3 4 5

51. Jeg kan oppmuntre partene i konflikter til å lytte aktivt til hverandre og dele problemstillinger
og bekymringer.

1 2 3 4 5

53. Jeg kan reflektere kritisk om egne verdier og oppfatninger.

1 2 3 4 5

50. Jeg kan assistere andre i å løse konflikter ved å øke forståelsen deres av de tilgjengelige
alternativene.

1 2 3 4 5

52. Jeg kan beskrive hvordan egne tanker og følelser påvirker egen atferd.

1 2 3 4 5

54. Jeg kan reflektere kritisk rundt meg selv fra flere ulike perspektiver.

1 2 3 4 5

55. Jeg kan forklare hvordan toneleie, øyekontakt og kroppsspråk kan bistå i kommunikasjon.

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.).

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

57. Jeg kan reflektere kritisk rundt de ulike kommunikative konvensjonene som brukes av minst
én annen sosial gruppe eller kultur.

1 2 3 4 5

59. Jeg kan reflektere kritisk rundt hendelser der menneskerettighetene blir utfordret, som
skjer i mitt fellesskap og samfunn.

1 2 3 4 5

58. Jeg kan forklare meningen bak grunnleggende politiske begreper, blant annet demokrati,
frihet, borgerskap, rettigheter og plikter.

1 2 3 4 5

60. Jeg kan reflektere kritisk rundt lovers karakter og formål.

1 2 3 4 5

62. Jeg kan beskrive likheter mellom kulturer.

1 2 3 4 5

61. Jeg kan forklare hvorfor alle kulturer stadig utvikler seg og forandrer seg.
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.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

68. Jeg kan reflektere kritisk rundt historiens flytende natur og hvordan tolkninger av fortiden
varierer over tid og på tvers av kulturer.

1 2 3 4 5

70. Jeg kan forklare nasjonale økonomier og hvordan økonomiske og finansielle prosesser
påvirker samfunnets funksjon.

1 2 3 4 5

72. Jeg kan reflektere kritisk rundt forbindelsene mellom økonomiske faktorer og sosiale og
politiske prosesser.

1 2 3 4 5

69. Jeg kan reflektere kritisk rundt ulike beretninger fra forskjellige perspektiver om de historiske
kreftene og faktorene som har formet den moderne verden.

1 2 3 4 5

71. Jeg kan reflektere kritisk den gjensidige økonomiske avhengigheten i det globale samfunnet.

1 2 3 4 5

73. Jeg kan vurdere samfunnets innvirkning på den naturlige verdenen, for eksempel når det
gjelder befolkningsvekst, befolkningsutvikling og ressursforbruk osv.

1 2 3 4 5

75. Jeg kan reflektere kritisk rundt de verdiene, atferden og livsstilene som kreves for en
bærekraftig fremtid.

1 2 3 4 5

74. Jeg kan reflektere kritisk rundt risikoene som skade på miljøet medfører.

1 2 3 4 5
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FORORD

CVS-læreplanen for barn består av en rekke aktiviteter der ni og ti år gamle
elever aktivt kan utøve sine demokratiske og interkulturelle (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. Dette er et toårig kurs1 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. CVSlæreplanen skisserer også et system bestående av (a) evaluering av undervisning og
læring, det vil si observasjon og måling av effektiviteten av en bestemt aktivitet og hele
studieprogrammet, og (b) vurdering av barnas mestringsgrad av DI-kompetansene.
Den 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 DIkompetansene som borgere må ha for å delta effektivt i en demokratisk kultur – i
forbindelse med barneskoleopplæring (se Introduksjon til CVS-utdataene for en kort
beskrivelse av RFCDC, CVS-prosjektet og CVS-opplæringskurset for lærere).
CVS-læreplanen er utviklet gjennom en femtrinns prosess. For det første
implementerte vi en revisjonsprosess som involverte alle partnerskolene – det vil si en
systematisk granskning med mål om å analysere i hvilken grad, når og hvordan elever
tilegner seg DI i løpet av skolegangen som helhet. For det andre valgte vi ut noen av de
beste opplæringsressursene og -materiellet som allerede eksisterer på feltene Education
for Democratic Citizenship (EDC, opplæring for demokratisk borgerskap), Human
Rights Education (HRE, opplæring i menneskerettigheter) og Intercultural Education (IE,
CVS-læreplanen ble utviklet hovedsaklig på sommeren 2019, og den første implementeringen skulle finne sted
fra oktober 2019 til mai 2020. Dessverre har situasjonen med covid-19-pandemien ført til et brått avbrudd for skoler,
som har måttet rette oppmerksomheten mot å tilpasse opplæringsaktiviteter til nettet. Dette har gått negativt ut over
de aktivitetene som var tiltenkt i forbindelse med CVS-prosjektet. Implementeringen av CVS-læreplanen ble derfor
nødt til å stoppe. Under det første virtuelle møtet i CVS-samarbeidet, som ble avholdt i slutten av april 2020, og
med bakgrunn i den nedslående krisen som forhindret fullføringen av modul 1 med barna – de reelle mottakerne av
tiltaket – besluttet partnerskapet å foreslå en nettbasert versjon av læreplanen for det følgende skoleåret. På denne
måten utviklet vi den såkalte modul 0 («Våre stemmer for vår klasse») i CVS-læreplanen, med mål om å gi barna
mulighet til å uttrykke opplevelsene sine i forbindelse med covid-19 og kommunisere dem til andre ved å ta i bruk
den samme teoretisk-metodologiske tilnærmingen allerede tiltenkt i CVS-læreplanen. Modul 0 kan lastes ned fra
CVS-nettstedet, https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/.
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interkulturell opplæring). For det tredje organiserte vi læringsressursene og -materiellet (og la til
noen som er utviklet av vår egen arbeidsgruppe) for å skape opplæringsplanen. For det fjerde
felttestet vi CVS-læreplanen i alle landene i samarbeidet, der vi involverte både lærere og elever. Til
slutt endret vi noen aktiviteter basert på tilbakemeldingene fra felttestingen, og vi publiserte disse
i håndboken for CVS-læreplanen (som også er tilgjengelig for gratis nedlasting via CVS-nettstedet,
https://www.cvs-project.eu/).
Det må gjøres to vurderinger angående implementeringen av læreplanen. For det første
anså vi under utviklingen av opplæringskurset at det var nødvendig å se det for oss som et kurs
for lærere om de temaene det tok opp, for eksempel RFCDC. Derfor foreslår vi at lærere skal kunne
ta del i CVS-opplæringskurset før implementeringen av læreplanen finner sted. For det andre gjør
læreplanens kjennetegn den også egnet for ungdomsskoleelever, selv om den egentlig ble utviklet
for barneskoleelever.
Denne håndboken tar hovedsaklig for seg 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 beskrive modulene og aktivitetene. Bindet er delt inn i fire kapitler. Kapittel 1 består av
introduksjonen der vi presenterer de generelle og teoretiske vurderingene som ligger til grunn for
CVS-læreplanen, samt dens metodologiske rammeverk. Kapittel 2 beskriver strukturen i læreplanen.
Kapittel 3 inneholder beskrivelser av hver aktivitet i læreplanen når det gjelder målsetting, kilde, typen
aktivitet, målkompetansene i RFCDC, materiellet som trengs, gruppestørrelsen samt forberedelse.
I tillegg kan leseren finne trinnvise instruksjoner, tips til kurslederen og, til slutt, oppgaveark. Til
slutt kommer kapittel 4, som omhandler evaluerings- og vurderingssystemene for undervisning og
læring.
CVS-læreplanen er integrert i CVS-appen, et IKT-verktøy som er satt sammen for å
muliggjøre nettbasert metodologisk tilsyn med lærere under implementeringen. All informasjon
om strukturen, aktivitetene, evalueringen og vurderingsprosessene 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/cvsapp/cvs-app-home/.

LFORKORTELSER

UNCRC
UDHR
CoE
CVS
CTT
DI
EDC
HRE
IE
KC
RFCDC
FN
UNESCO

FNs konvensjon om barnets rettigheter
Universal Declaration of Human Rights (FNs
menneskerettighetserklæring)
Europarådet
Children’s Voices for a New Human Space (Barnas stemmer
for et nytt menneskelig rom)
Team av klasselærere
Demokratisk og interkulturell
Education for Democratic Citizenship (opplæring for
demokratisk borgerskap)
Human Rights Education (opplæring i menneskerettigheter)
Intercultural Education (interkulturell opplæring)
Key Classes (nøkkelklasser)
Reference Framework of Competences for Democratic
Culture (Referanserammeverk for kompetanser for
demokratisk kultur)
De forente nasjoner
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap
og kultur)

KAPITTEL 1.

INTRODUKSJON TIL CVS-LÆREPLANEN

«Det var min første opplevelse av å høre
et dokument basert på stemmene til
barn, inkludert min egen stemme. Etter
å ha lyttet til den tenkte jeg: ‘Barn kan
forandre verden bare de får en mulighet’»
Jehanzeb Khan (12), Pakistan, om sin
første opplevelse på United Nations
Special Session on Children, (FNs
spesialarrangement om barn) 2002
Barns stemmer er retten barn har til å bli hørt i saker som angår dem, og få
sine synspunkter tatt med i betraktning. Denne retten omfavner alle aspekter av
livene deres og beslutningstaking der barn kan gi meningsfulle bidrag, etter alder og
modenhet. Den strekker seg fra uformelle situasjoner der barn uttrykker en mening til
sine jevnaldrede eller voksne, til deltakelse i demokratiske strukturer eller mekanismer
som elevforsamlinger og konsultasjoner. Barns stemmer kan karakteriseres i henhold
til en typologi av økende kompleksitet og ansvar: uttrykk (sette ord på en mening),
konsultasjon (bli bedt om å uttrykke en mening), deltakelse (stille opp på og fortrinnsvis
ta aktivt del i et møte), samarbeid (ha en formell rolle i beslutningstaking), aktivisme
(identifisere et problem, foreslå en løsning og fremme implementeringen av denne) og
lederskap (planlegge og ta beslutninger).
CVS-læreplanen inneholder en rekke aktiviteter der ni og ti år gamle elever
aktivt kan utøve sine demokratiske og interkulturelle (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 med 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 administrasjoner. For å kunne gjøre dette forespeiler
CVS-læreplanen involvering av lokale politikere som jobber med den urbane sektoren,
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slik at elevene kan diskutere sine forslag med dem.
Barns stemmer er så nødvendige for å skape et nytt menneskelig rom! CVS-læreplanen er
utviklet for å (a) fremme elevenes følelse av å være en del av et fellesskap, deres evne til kritisk
tenkning om det området der de bor (både på skole- og bynivå), til å dele kunnskapen om skolens og
byens historie, mulighetene til å oppleve respekten for den andres perspektiv og de demokratiske
prosessene for beslutningstaking, (b) sammen planlegge det fremtidige aspektet for skolen og
byen, (c) handle sammen med andre (både barn og voksne) for å forbedre det felles skoleområdet
og (d) involvere barn med innvandrerbakgrunn i sammen å tenke nytt og oppnå et felles område
som tilhører alle.
Læreplanen er utviklet på grunnlag av noen generelle, teoretiske og metodologiske
vurderinger som omfatter blant annet noen fundamentale rettigheter for barn og mennesker,
virkningen borgerlig deltakelse har på barns utvikling, effekten av deltakende byplanlegging
på et velfungerende samfunn og relevansen av en samarbeidstilnærming i undervisnings- og
læringsprosesser. Hver av disse er beskrevet i de følgende avsnittene.

1 Generelle vurderinger som ligger til grunn for CVS-læreplanen
Ett av hovedtemaene som har vært styrende for utviklingen av læreplanen, er konstituert av
de fundamentale rettighetene til barn og mer generelt til mennesker. Oppmerksomheten ble særlig
rettet mot artikkel 12 og 13 av FNs barnekonvensjon (UNCRC, vedtatt av FNs generalforsamling i 1989)
og artikkel 19 og 29 i FNs menneskerettighetserklæring (UDHR, vedtatt av FNs generalforsamling
i 1948). Disse beskrives nedenfor.

1.1 Artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon: hvert barns rett til å bli hørt

En av de fundamentale verdiene i UNCRC er barnas rett til å bli hørt og tatt alvorlig, definert
i artikkel 12:
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne
synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold
som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar
med dets alder og modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver
rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte
eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i
samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
FNs komité for barns rettigheter (2003) har identifisert artikkel 12 som et av UNCRCs
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fire generelle prinsipper2. Den er basert på idéen om at barnet er en aktiv agent i å utøve egne
rettigheter. Denne rettigheten til aktivt engasjement er konseptualisert som deltakelse, som er en
pågående prosess av meningsuttrykk og engasjement for barn i beslutningstaking i saker som
angår dem – på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. For å oppnå en genuin deltakelse er det
nødvendig at barna etablerer med den voksne – etter alder og modenhet – et forhold som er
basert på respekt, dialog og deling av informasjon og som er i stand til å godta deres meninger.
Fra de er helt små er barn i stand til å forme og uttrykke egne synspunkter, men etter hvert som de
vokser opp, lærer de å uttrykke stadig mer komplekse former for deltakelse. Når barn er unge, vil
deltakelsen deres i stor grad være begrenset til ting som angår deres nærmiljø – det vil si familie,
skole og lokalsamfunn. Etter hvert som de vokser opp, og kapasiteten øker til mer komplekse
former, utvides horisontene deres for å inkludere den internasjonale sammenhengen (Landsdown,
2011, ALTRA BIBLIO). Meningsfull deltakelse fra barn er imidlertid bare mulig hvis voksne aksepterer
barn som partnere i saker som gjelder dem (se avsnitt 2.1 for en dypere drøfting av deltakelse og
forholdet mellom dette og barns utvikling).
Ifølge FN-generalforsamlingens omnibusresolusjon i november 2009 skal myndigheter
«sørge for at barn gis muligheten til å bli hørt i alle saker som påvirker dem, uten diskriminering på
noe grunnlag, ved å innføre og/eller fortsette å implementere forskrifter og ordninger som sørger
for og oppmuntrer til, etter hva som er hensiktsmessig, barnas deltakelse i alle sammenhenger, blant
annet i familien, på skolen og i lokalsamfunnet, og som er trygt forankret i lover og institusjonelle
koder og som evalueres regelmessig med hensyn til effektivitet». På samme måte oppfordrer
Europarådets anbefaling CM/Rec (2012)2 alle medlemsstatene til å sørge for at barn og unge kan
utøve sin rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor og delta i beslutningstaking i alle saker som angår
dem, der deres synspunkter vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet.

1.2 Artikkel 19 i menneskerettighetserklæringen og artikkel 13 i Barnekonvensjonen: menneskers rett til å uttrykke seg

Realiseringen av artikkel 12 er direkte koblet til andre borgerrettigheter og friheter
som finnes i UNCRC, og en av disse er artikkel 13. Det er en utvidelse til barn av artikkel 19 i
menneskerettighetserklæringen. Artikkel 19 i UDHR etablerer ytringsfrihet for alle, herunder retten
til å motta og dele informasjon og idéer gjennom alle midler. Der står det:
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde
meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og idéer
gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
Artikkel 13 i UNCRC etablerer at barn har rett til å søke, motta og dele informasjon i alle
former (kunst, skriftlig, kringkastet og elektronisk ...) så lenge informasjonen ikke er skadelig for
dem selv eller andre. Der står det:
De andre generelle prinsippene er artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 3 om beste interesser og artikkel 6 om rett til liv
og utvikling for maksimal overlevelse.
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1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke,
motta og meddele opplysninger og idéer av ethvert slag uten hensyn til grenser,
enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom
en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.
2. Utøvelsen av denne rett kan undergis visse begrensninger, men bare
begrensninger som er fastsatt ved lov, og som er nødvendige:
(a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller
(b) for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden (ordre public) eller offentlig
helse eller moral.

1.3 Artikkel 29 i UDHR: plikt til ens eget fellesskap

En annen menneskerettighet som utgjør ett av hovedtemaene i CVS-læreplanen, er artikkel
29 i UDHR. Der står det:
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling
av hans personlighet mulig.
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være
undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det
formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres
rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den
alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.
3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De forente
nasjoners formål og prinsipper.
Denne artikkelen antyder at følgesatsen til rettigheter er plikter. Vi har alle en plikt til
andre mennesker, og vi må jobbe for å beskytte deres rettigheter og friheter. Diskursen om
menneskerettigheter understreker særlig begrepene fellesskap, gjensidighet og ansvar. Ordet
«alene» som brukes i artikkel 29, peker på tanken om at enkeltpersoner må forbli tilknyttet de andre
komponentene i samfunnet der de bor, og som de må opptre med respekt og ansvar overfor, for
å kunne utvikle sin sanne menneskelighet (Klug, 2000; Landsdown, 2011).

2. Det teoretiske rammeverket for CVS-læreplanen
Det viktigste teoretiske rammeverket som inspirerer CVS-læreplanen, er CoEs RFCDC (Barrett
et al., 2018a, 2018b, 2018c), som definerer en konseptmodell for demokratiske og interkulturelle (DI)
kompetanser, der borgere må delta effektivt i en demokratisk kultur. Kapittel 1 i Introduksjon til CVSutdataene inneholder en kort beskrivelse av RFCDC (https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/).
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CVS-læreplanen er dessuten utviklet på den ene siden med tanke på det empiriske beviset
som støtter viktigheten av å lytte til barn og ta dem på alvor, og på den andre siden med tanke
på deltakende byplanlegging, et paradigme innen byplanlegging som fremhever lokalsamfunnets
involvering i de strategiske og administrative prosessene i byplanleggingen (Lefevre, Kolsteren, De
Wael, & Byekwaso, 2000). Den har som mål å skape en balanse mellom synspunktene som uttrykkes
av alle deltakere, og å hindre konflikter mellom motstridende parter, der den gir marginaliserte
grupper muligheten til å delta i planleggingsprosessen (McTague & Jakubowski, 2013).

2.1 Hvorfor er det viktig å lytte til barnas stemmer og la dem delta aktivt?
«Ved å være blinde for inkonsekvensene og
irrasjonalitetene i samspill mellom voksne og barn i
familie og samfunn i dette århundret kan det være
at vi saboterer nåtiden unødvendig. Programmer
i massemedier om retten til en lykkelig og trygg
barndom og til en lykkelig og trygg pensjonisttilværelse
kan ikke erstatte en faktisk opplevelse av ærlig
og direkte konfrontasjon mellom generasjonene
når synspunktene, behovene og interessene er
forskjellige, når det gjelder gjensidig aksept av ansvar
for hverandre. Heller ikke spesielle programmer for
matdistribusjon, helse og utdanning for barn erstatter
delte prosjekter i lokalsamfunnet som utføres av
voksne og barn sammen, der barnas kapasitet til å
bidra til alles velferd får full anerkjennelse»
Elise Boulding, Children’s Rights and the Wheel of Life,
New Brunswick, NJ, USA, 1979, p. 89
Deltakelse er både en nødvendig praksis av menneskerettighetene og en utøvelse av
borgerskap for alle mennesker. Den viktigste forutsetningen for meningsfull deltakelse fra barn
er at de voksne respekterer barnas kapasitet til å ta del i beslutninger og anerkjenner dem som
partnere. Ellers blir barnas deltakelse intet mer enn en «tokenisme»: Barna får lov til å uttrykke sine
meninger, men de har ingen innvirkning på om og/eller hvordan bidraget deres blir brukt.
Deltakelsens essens ble godt forklart av Hart (1992) i «ladder of participation»-modellen
(deltakelsesstige), der han identifiserer åtte trinn (se figur 1). De første tre trinnene er manipulering,
pynt og tokenisme, alle falske deltakelsesmåter som kan skade hele prosessen. Ekte former for
deltakelse omfatter blant annet stadiet tilordnet og informert, der det gis bestemte roller til barna,
og stadiet konsultasjon og informert, der barna gir råd om programmer som drives av voksne,
og der de forstår hvordan meningen deres vil påvirke utbyttet. De mest avanserte stadiene er
deltakelse initiert av voksne, en delt beslutningstakingsprosess med barna, og prosjekter initiert og
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regissert av barn, der de voksne kun har en støttende, rådgivende rolle. Det siste stadiet gir barna
mulighet til delt beslutningstaking, delt administrasjon og delt ansvar med barn og voksne som har
tilgang til hverandres informasjon og lærer fra hverandres livserfaring.

Figur 1 Harts deltakelsesmodell (tilpasset fra Hart, 1992)
Det finnes store mengder empiriske bevis på at det å lytte til barna når de er involvert i
deltakelse, har en bred, positiv effekt. Deltakelse er viktig av flere årsaker, som skissert av Landsdown
(2011). For det første bidrar det til personlig utvikling ved å fremheve barnas kapasiteter. Flere
studier har vist at det å ta barnas synspunkter med i betraktning kan knyttes til barnas selvfølelse,
kognitive evner, sosiale ferdigheter og respekt for andre (Covell & Howe, 2005; Kirby & Bryson,
2002; Kranzl-Nagl & Zartler, 2009). De initiativene som ser på unge mennesker som ressurser for
programmene i området (for eksempel ved å gi dem mulighet til å bidra til å definere og endre
den sosiale realiteten), har økt følelsen deres av selvbevissthet og egne mestringsforventninger
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(self-efficacy), forbedret deres mentale velvære og skoleresultater og redusert statistikken for
skolefrafall, ungdomskriminalitet og stoffmisbruk (Wallerstein, 2006). Deltakelse i beslutningstaking
på skolen fremmer en følelse av borgerskap i barna, hjelper dem til å utvikle viktige kompetanser,
for eksempel samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, egne mestringsforventninger (selfefficacy), ansvar, borgerlighet og respekt for verdien av demokratiet – alle hjertesaker i RFCDC.
Det å bidra til skolesamfunnet gir barna en følelse av tilhørighet, utvikler selvfølelsen og kan
føre til relasjoner med større grad av respekt. Dette har en positiv innvirkning på disiplinen på
skolen og bidrar til å redusere forekomsten av problemer som for eksempel skolefrafall, mobbing,
stoffmisbruk og radikalisering (UNESCO, 2019). Det å engasjere elever i aktive læringsaktiviteter i
timen har en positiv effekt ikke bare på klasseromsmiljøet, men også på læringsprestasjonene til
elevene og deres jevnaldrede. Det skapes en god sirkel gjennom deltakelse, siden barna tilegner
seg ferdigheter, bygger kompetanse og blir tryggere, og jo mer effektive bidragene deres er, desto
større er virkningen på utviklingen deres.
For det andre fører det til bedre beslutningstaking og utbytte. De voksne har ikke alltid
nok innsikt i barnas liv til å ta informerte og effektive beslutninger om lovgivningen, politikken
og programmene. Barna har en unik kunnskap om livene, behovene og bekymringene de har,
sammen med idéer og synspunkter som kommer fra deres direkte erfaring. Denne kunnskapen og
erfaringen må tas i betraktning i alle beslutningsprosesser som påvirker barnas liv. Beslutninger
som tar hensyn til barnas synspunkter, vil være mer relevante, effektive og bærekraftige.
For det tredje bidrar deltakelse til å beskytte barna. Retten til å uttrykke meninger og at
de tas alvorlig, er et kraftfullt virkemiddel for å utfordre situasjoner med vold, misbruk, trusler,
urettferdighet eller diskriminering. Barn har tradisjonelt sett blitt nektet både den kunnskapen de har
rett på for å bli beskyttet mot vold, og de mekanismene som de kan bruke til å utfordre situasjonen.
Den resulterende fortielsen av barn og det misbruket de opplever, har hatt den virkningen at den
har beskyttet misbrukerne heller enn barna. Hvis de oppfordres til å ytre hva som skjer med dem,
og hvis de gis de nødvendige mekanismene som de kan ta opp eventuelle bekymringer via, er
det imidlertid mye lettere å avsløre brudd på rettighetene (Willow, 2010). Den selvsikkerheten og
tryggheten som oppnås gjennom deltakelse, gir også barna styrke til å utfordre misbruk av deres
rettigheter. Videre kan de voksne bare handle for å beskytte barna hvis de er informert om hva som
skjer i barnas liv, og ofte er det bare barna selv som kan gi denne informasjonen. Vold mot barn
i familier, skoler, fengsler og institusjoner, eller utnyttende barnearbeid, kan takles mer effektivt
hvis barna selv er i stand til å fortelle sine historier til menneskene med myndighet til å foreta de
riktige handlingene. Det er også viktig å erkjenne at måter å beskytte barna på der barna er totalt
avhengige av støtte fra voksne, medfører en risiko for at barna forlates uten ressurser når denne
voksenbeskyttelsen trekkes tilbake (Myers & Boyden, 2001).
For det fjerde bidrar deltakelse til forberedelse for utvikling av et sivilt samfunn med toleranse
og respekt for andre. Det å respektere barn og gi dem muligheter til å delta i saker som angår dem, er
en av de mest effektive måtene å oppmuntre dem til å tro på seg selv, å bli selvsikre og lære hvordan
de forhandler i beslutningstaking sammen med andre. Barns utvikling i grupper, klubber, komiteer,
frivillige organisasjoner, styrer, foreninger og andre organisasjonsformer gir dem muligheter til
å hjelpe og styrke det sivile samfunnet, lære hvordan de kan bidra til utvikling av fellesskap, og
erkjenne at det er mulig å utgjøre en positiv forskjell. Deltakelse gir også muligheter for barn fra
ulike bakgrunner å bygge en følelse av tilhørighet, solidaritet, rettferdighet, ansvar, omsorg og
følsomhet. Demokratiet krever et borgerskap med forståelse, ferdigheter og forpliktelse til å bygge
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og støtte dets institusjoner. Det er gjennom deltakelse at barna kan utvikle disse kompetansene,
fra forhandlinger over beslutningstaking innenfor familien til løsning av konflikter på skolen og
bidrag til politikkutvikling på lokalt eller nasjonalt nivå. Det kan utstyre barna til å lære å respektere
forskjeller og løse konflikter fredelig og styrke deres kapasitet til å oppnå vinn-vinn-løsninger.
Demokratiet krever også både direkte og indirekte deltakelse: Barn kan delta enten direkte der
de representerer seg selv som enkeltmennesker, eller som representanter for andre, med et klart
mandat fra gruppen de representerer, og et like klart ansvar overfor denne gruppen. Det å støtte et
barns rett til å bli hørt i de tidlige årene er en viktig del av å oppdra dem til borgerskap på lang sikt.
Slik er demokratiets verdier innebygd i barnas tilnærming til livet – dette er et langt mer effektivt
grunnlag for demokrati enn en brå overføring av makt ved fylte 18 år.
Til slutt styrker deltakelse ansvarlighet. Det å bygge muligheter for barn til å engasjere seg i
saker som angår dem i lokalsamfunnet, bidrar ikke bare til borgerlig engasjement, men det styrker
også kapasiteten for å holde myndigheter og andre som bærer plikt, til ansvar. Det å kjenne sine
rettigheter, lære deltakelsesferdigheter, bli trygg på å bruke og samle informasjon, engasjere seg
i dialog med andre og forståelse av myndigheters ansvar er alle viktige elementer i å skape et
taleført borgerskap. Myndigheter spiller en viktig rolle i å sikre at borgerne har oppmerksomhet
rettet mot, forpliktelse og kapasitet til å utfordre myndigheters handling eller manglende handling
gjennom demokratiske og fredelige metoder, og i å bidra til positiv politikk og bedre allokering
av ressurser. Ved å skape slike muligheter for barn fra tidligst mulig alder vil man bidra sterkt til å
skape ansvarlig og gjennomsiktig styring, ikke bare på myndighetsnivå, men i alle arenaer der barn
og unge er.

2.2 Den deltakende byplanleggingen
2.2.1 Den deltakende planleggingen
Verbet «å dele» brukes ofte som et middel/verktøy til å fortelle andre om tanker, bilder,
visjoner og alle de elementene som kan fanges opp av en hypotetisk samtalepartner. Når man ser
på den opprinnelige meningen av «felles og delt bruk», ble dette et verktøy for å sette sammen
og introdusere nye typer ressurser i en relasjonssammenheng. Uttrykket, enten håndgripelig eller
uhåndgripelig, har på denne måten en annen verdi hvis det vises for samfunnet, som i dag vil si et
nettverk av individer i global skala. I sosiale nettverk vil deling føre til debatter, skape nye visjoner
og nye synspunkter og bli tema for refleksjon og kritikk. Det kan med andre ord bli startpunktet
for nye kreative handlinger. Faktisk er undervisning og læring bare en overføring eller et øyeblikk
av deling av kunnskap og erfaringer. Det er en prosess som alltid fører til nytt potensial og positive muligheter – det blir startpunktet for endringen. Denne endringen beveger oss mot nærmest
universelle verdier eller behov ved å dra i retning av handlinger som blir «delt» i aller høyeste grad.
Planlegging av byutvikling er basert på to hovedfaktorer: området med alle dets elementer
(kulturelle, miljømessige, økonomiske osv.) og beboerne som bor i området og utfører handlinger
og endringer. Området gir opprinnelse til de ressursene som personer kan basere sine handlinger
på for å velge og starte, og beboerne lærer bort erfaringer og kunnskap på ulike nivåer basert på
miljøet der de beveger seg, på deres sosiale og økonomiske status og på alder.
Planlegging av byutvikling er en vitenskap som tar for seg problemene tilknyttet utvikling
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av en by for å oppnå en rasjonell ordning av bygningene, gatene og plassene. Planlegging vil si å
stille analytiske kompetanser, planleggingsverktøy, evalueringsteknikker, følsomheter og lederegenskaper til disposisjon for samfunnet for å planlegge og administrere mer bærekraftige, kreative,
rettferdige, glade og finere byer, områder, landskap og miljøer. En byplanlegger har derfor idéer
og verktøy som kan gjøre verden til et bedre sted. De foreslåtte strategiene for å gjenerobre byene
våre krever nye persepsjoner av vitenskap, politikk, utdanning og av barna selv. Fra dette synspunktet er byplanlegging en kulturell prosess, en pågående «sosial dialog» mellom de ulike aktørene
som bor i byen. Nøkkelord for denne strategien er deltakelse og opplæring.
Denne integrerte databasen er svært viktig for å få en nøye planlagt byutvikling. Kunnskapen om lokale elementer må alltid, selv om den er nødvendig, ha et grensesnitt med sluttbrukeren
som må få på plass de valgte alternativene. Det «menneskelige kreative» bidraget må alltid vektlegges tungt for å sette disse valgene positivt på plass. Den delte planleggingen starter med disse
forutsetningene, og det er en praksis med mål om å involvere den lokale befolkningen i valgene
som skal settes på plass i området. Delingsprosessen fungerer på følgende måte: Eksperten deler
med borgerne de dataene som er innhentet med lokal analyse, mens befolkningen deler behov,
erfaringer og forslag. Dette blir en sirkulær handling der kunnskap overføres fra én enkeltperson til
en annen, berikes og utvikles. Den delte deltakelsen settes ut i praksis med ulike teknikker og med
formål om å samle inn til den databasen som implisitt eies av borgerne. Borgere absorberer hele
tiden ufrivillig elementer av området og ser dem på ulike måter ut fra sin egen «personlige historie». Rollen til en byplanlegger blir dermed å tilrettelegge for lokal utvikling fra grunnen av. Han
eller hun bør kunne forstå de ulike bidragene som borgerne kan gi til den fremtidige visjonen for
området. De inviteres til å ha en debatt om temaene som belyses, der det deles forslag og løsninger. Et borgerskap som kan analysere sin egen status og statusen til det levde miljøet, men er aktivt
og orientert mot forbedring. Slike genererte bidrag må tas med i betraktning og omgjøres til handlinger, politikk og prosjekter. Det siste målet vil være å skissere noen handlinger med opprinnelse
i borgerne selv som vil bli ønsket velkommen: med andre ord, delt. En delt handling vises i dette
tilfellet som et element som støttes av flere enkeltpersoners mening, men det er avgjørende at selv
denne handlingen er kjent. Den siste kommunikasjonen vil fullføre prosessen med delt planlegging
og er selve forutsetningen for tiltak.
På internasjonalt nivå var Rio-konferansen (Rio de Janeiro Earth Summit) i 1992 første gang
borgere ble engasjert i miljøpolitikk, som er en hjørnestein i bærekraftig utvikling (prinsipp nr. 10 i
Rio-erklæringen). Fremming av deltakelse har senere blitt bekreftet flere ganger i europeisk sammenheng med Aalborg Charter i 1994, Aarhuskonvensjonen i 1998 og Den europeiske landskapskonvensjonen i 2000.
Deltakelsesprosesser kan ha tre ulike nivåer av engasjement for borgere: Det første nivået er
at adressatene, nemlig administratorer og eksperter, lytter til borgerne, slik at de kan greie ut om og
rekalibrere sine handlinger. Det andre nivået har adressatenes deltakelse i valgene for prosjektet. I
det tredje nivået forekommer det «bottom up», der borgerne promoterer deltakelsesprosessen og
aktivt foreslår løsninger til administratorer og eksperter slik at de kan håndtere et problem som de
anser som vanlig eller primært. I dette tilfellet håndterer lokalsamfunnet hele planleggingssyklusen, fra første analyse av problemet og definisjon av handlingen og helt til sluttevalueringen.
Et godt veivalg for delt planlegging kan skisseres i fem viktige trinn:
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1. forklaring av problemet analysert fra flere ulike ståsteder etter hver deltakers kompetanse og
følsomhet
2. identifisering av de endelige strategiene for å takle problemet og evaluering av andre alternativer når det gjelder kostnader og fordeler
3. oppretting av avtaler mellom de ulike behovene som uttrykkes, og analyse av hvor gjennomførbare teknikkene i disse er
4. definering av de ulike trinnene i prosjektet og av aktørene som trengs for å gjennomføre det
5. analyse av testresultater og forslag til ny retning i et evalueringssystem for prosjektet

Fra disse forutsetningene vil det være mulig å planlegge byen og dens tjenester sammen
med borgerne. I dette nye scenarioet med delt og lærerik byplanlegging (mot en lærerik by) vil
barn være svært viktige – av flere grunner:
-

Som borgere i utvikling trenger de umiddelbart felles miljøer, urbane rom for trivsel og ferdsel.
De har rett (ifølge UNCRC) på trygge og sunne rom der de kan leke, uttrykke seg, være sosiale,
lære og vokse.
Barn har rett til å uttrykke sine meninger og til å bli lyttet til i alle saker som angår dem.

2.2.2 De ulike teknikkene i deltakende planlegging
For å lytte til barns og borgeres stemmer generelt finnes det ulike tilnærminger og
teknikker for delt planlegging. De vanligste er open space technology, idémyldring, fokusgrupper,
konsensusbygging, vandring i nærmiljøet og Planning for real.
Planning for real – brukt i CVS-læreplanen – er en metode for delt planlegging utviklet fra
og med 1960- og 1970-tallet i England. Målet er å identifisere behov og alternativer for handling i
en bestemt miljøsammenheng, der man starter med opplevelser i lokalmiljøet, kjennetegnet som
subjektet som har bedre kunnskap når det gjelder problemer for ens eget område. Hver deltaker
kan fritt uttrykke sine egne idéer og meninger. Startpunktet er alltid en representasjon av handlingsområdet med en tredimensjonal og en todimensjonal modell som må ha følgende trekk:
-

Dimensjonene og kjennetegnene ved det topografiske spesialkartet (relief map) må oppfordre
deltakerne til å BERØRE selve kartet.

-

Kartet (relief map) kan realiseres i samarbeid med lokalsamfunnet.

-

Hver person må plassere bestemte små flagg, alternativkort, tredimensjonale eller todimensjonale elementer, samtidig som hvert lite flagg viser en forbedringshandling.

-

Borgerne følges på veien av en bestemt gruppe tilretteleggere som samhandler med dem på en
nøytral måte, for å registrere deres meninger og begrunnelsene for valgene deres.

Byen blir et eksperimentfelt for å få på plass forslag opprettet fra grunnen, i en bærekraftig
tilnærming åpen for alle borgere. Undervisning av en forslagshandling og kunnskap om områdets
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ressurser for å inspirere til kreative problemløsningsferdigheter for den felles samvittighet – disse
intensjonene må være fundamentet for oppstarten av hver av de deltakende handlingene for å
aktivere byen og borgerne på nytt.
Delt planlegging må få en aktiv opplæringsrolle, og det endelige resultatet vil være opprettelsen av en samlet dynamikk som kan kunne ha en rolle i å forvandle området. En styring som starter
fra grunnen av, vil bedre kunne fange opp problemene tilknyttet området og dets innbyggere, og
ved å involvere dem direkte, vil det kunne motivere dem til forandringen.
Menneskelig kapital representerer hovedressursen som eies av enhver by, og det er samtidig
den mest skjøre ressursen, i og med at mennesker kan påvirkes og forandres. Ved å ta en aktiv og
kreativ by tilbake vil man kunne endre kursen, noe som vil la en enorm mengde idéer inspirere og
blomstre i sin gruppesammenheng. Det kan også representere muligheten til å spre emner knyttet
til bærekraft, til rasjonell bruk av ressurser og til forsvar av området ved hele borgerskapet, med
den hensikt å øke følelsen av tilhørighet for hele samfunnet og fremme en ny bevissthet.
2.2.3 Opplevelser av delt planlegging
De siste årene har flere italienske byer aktivert veier for delt planlegging, noe som har transformert byene i en retning av miljømessig og sosial bærekraft. Et av de mest suksessfulle eksemplene fra Italia, som ble reprodusert i flere italienske byer og ellers i verden, er Fano i 1991, da
barnet ble ansett som referansepunktet for politiske valg.
«Jentenes og guttenes by» i Fano er stedet der ingen blir etterlatt (Tonucci & Bobbio, 1996).
Det er et langsiktig prosjekt om urban forvandling, men enda mer kulturelt, av en by. Fano er den
eneste italienske byen som prøver å tilrettelegge for integrering og flere retninger innen politikken,
for å nå bestemte mål. Faktisk er prosjektet utviklet på flere fronter og beveger seg mot flere
sammenhenger av utvikling og styring i byområdet. Blant hovedinitiativene kan vi nevne: barnas
toppmøte, oppgraderingen av et barneorientert pilotdistrikt, prosjektet «vi går til skolen alene»,
arrangementer knyttet til spillet, museumsområder, parker. Barnas toppmøte ble grunnlagt i 1992
og representerer en av de viktigste visningene av barns deltakelse. Toppmøtet består av representanter fra alle barneskolene i byen Fano, som til sammen utgjør omtrent 30 barn. Hver skole
utnevner en gutt og en jente fra fjerde og femte trinn, etter en loddtrekning blant alle de som
viser interesse for å engasjere seg. Her er det kompetente voksne som får ansvar for å veilede og
engasjere gruppen med barn. De voksne har en nøytral rolle der de beskytter og forsvarer barnas
posisjoner, idéer og forespørsler. Barnas toppmøte tar seg av forslag og forespørsler om forholdet
mellom barnet og byen og om livskvalitet (for eksempel trafikkproblemer, lekeplasser, respekt
for retten til å leke, gå til skolen alene, forslag for renovering av bygninger av offentlig interesse,
bærekraftig turisme osv.). I løpet av året utforsker de problemer og formulerer løsninger som hele
tiden deles med administrasjonen. Guttene og jentene, som er selvbevisste på viktigheten av rollen
de har, vet at de voksne tar hensyn til arbeidet og forslagene deres. En annen svært viktig handling er prosjektet «vi går til skolen alene», som ble startet av Fano kommune for første gang på
1990-tallet. Prosjektet har tre hovedaktører: skole, familier og byen. Det er et opplevelsesprosjekt
som er utviklet som en opplæringsvei for ens eget velvære og for velværet til miljøet, og det er et
prosjekt som stimulerer til kunnskap om bymiljøet og om ens eget distrikt ved bruk av observasjon
og orientering. Et pilotprosjekt om planleggingen av «et barneorientert distrikt» har også blitt star-
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tet i Fano. Det setter på plass de fundamentale prinsippene for Barnas by. Ved å se på barnet som
prototype og ha hans/hennes behov og rettigheter i tankene tok de planleggingsavgjørelser som
tenkte nytt om byen, fra og med de unges behov. På denne måten vil det være mulig å forestille
seg å nå ambisiøse mål ved å følge retningen livskvalitet og velvære, for å få en glad, behagelig og
bærekraftig by. Selv miljøvalg som bærekraftige mobilitetsprosjekter for å forbedre luftkvaliteten
og handlinger for å spre kultur og bærekraft veiledes av denne filosofien. Denne urbane og kulturelle transformasjonen regenererer den sosiale konteksten, øker følelsen av tilhørighet i barna og
gjør byen stolt av seg selv. Denne prosessen øker også følelsen av borgerplikt og omsorg for felles
goder, fra de aller yngste.
Andre praksiser innen delt planlegging har funnet sted i andre sicilianske områder (Sferracavallo, Aspra og Falcone), i 2014 i arrangementserien «Participate Propose Share» («Delta, foreslå,
dele»). I Aspra ble et slikt arrangement holdt 13. september ved bryggen i en liten bygd som en del
av aktivitetene for å feire helgenen jomfru Maria. Stedet ble valgt fordi det representerer et av de
viktige stedene i den lille bygden og et av de stedene som brukes og frekventeres mest av innbyggerne. Voksne og barn var involvert i en prosess som tok hele formiddagen. I løpet av denne tiden
hadde borgerne, eksperter og interessenter et menneskelig, samarbeidende forhold som førte til
en fruktbar og kreativ utveksling som muliggjorde innsamling av forslag og planleggingsidéer.
«Participate Propose Share Aspra» satte seg to mål. Det første var å la borgerskapet forstå viktigheten av å delta i politiske valg som angikk styringen av området, hvordan denne aktiviteten kunne
være enkel og morsom, og hvordan det å foreslå og dele med andre en felles visjon for å gjenopplive og utvikle ens eget område kan være lovende og tilfredsstillende. Det andre var å fremme
spredningen av innovative teknikker for delt planlegging for å la administrasjoner forstå gjennom
politiske eksempler hvor nyttig det var å få en mer komplett og kompleks visjon om områdets
tilstand og hva borgernes forespørsler og forhåpninger er. Valget av en liten bygd i Aspra var
avhengig av de selvmotsigelsene og potensialet som lå i selve stedet. «Participate Propose Share
Aspra» jobbet mot et mål om å samle inn borgeres refleksjoner og perspektiver og fremme disse.
De delte dem med andre og med kommuneadministrasjonen for å få på plass planleggingsvalg
med utgangspunkt i behovene til lokalsamfunnet.
Vi flytter oss til den nordre delen av Italia, der delte planleggingsprosesser har blitt fremmet
spesielt i Bologna. I årenes løp har faktisk flere møter blitt holdt i Bologna angående den deltakende prosessen om «Statute of the Metropolitan City» (Lov om metropolbyen, opprettet i 2014).
Hensikten med den deltakende prosessen var å gi retning for en regel som promoterer verktøy for
et overveiende demokrati, som gir verdi til personlig og lokal kunnskap, som støtter betingelser
for livskvalitet for alle, i en blanding mellom deltakende, overveiende og representative praksiser.
I tillegg til møter i forbindelse med en detaljert studie har det i årenes løp vært øyeblikk der man
kunne lytte direkte til borgerne som bruker området, og for tematisk Open Space Technology (OST,
en metode basert på selvorganisering for å administrere møter, konferanser og workshops). Etter
fullførelsen av OST-er er det blitt avholdt et bygdemøte (et verktøy for direkte deltakelse i lokal
styring for borgerne) som involverer hele metropolområdet. Resultatene av prosessen ble diskutert
med borgerne og Bologna kommune (som beslutningstaker), og en komité valgt av deltakerne var
parten som måtte bekrefte at forslagene ble satt på plass.
Andre delte planleggingsprosesser har blitt avholdt og skjer i Italia og over hele verden i alle
de urbane sammenhengene der de forespeilet Urban General Plans og Urban Executive Plans, Integrated Plans for Upgrading of Outskirts, Strategic Environmental Evaluation, Strategic Plans, Social
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Accompanying Plans, Social housing, Co-housing, fokuserte handlinger for å forvandle området
eller bruken av offentlige rom.

3. Hva kan skolens respons være?
Hva skal skolens respons være når land, lokalsamfunn og skoler opplever økt intoleranse
for mangfold, manglende respekt for menneskerettigheter, voldelige konflikter og degradering av
samfunnet og miljøet, i tillegg til den nylige globale covid-19-pandemien? Selv om mange unge
mennesker føler at deres generasjon har et ansvar for å forbedre verden, tror de ikke at de er godt
rustet til å håndtere disse globale utfordringene, og heller ikke at beslutningstakere faktisk hører
stemmene deres (WISE survey, 2020).
Utdanning kan spille en viktig rolle i gradvis å forbedre denne situasjonen. Både UNESCO
og CoE fremmer en visjon for utdanning der skoleledere og lærere bidrar betydelig til å forberede
elevene til å bygge bærekraftige, fredelige samfunn ved å utvikle overholdelse av og tilbøyelighet
til å forsvare og fremme menneskerettighetene, demokrati og rettssikkerhet og til å delta effektivt
i kulturelt mangfoldige samfunn.
Retten til å delta ligger i kjernen av UNESCOs Global Citizenship Education, som har som
mål å være forvandlende og styrke elever til å kjempe for fredelige samfunn. På samme måte har
CoEs RFCDC som mål å utruste unge mennesker med den kunnskapen og kritiske forståelsen samt
de ferdighetene, verdiene og holdningene de trenger for å kunne bidra til en mer demokratisk,
inkluderende og rettferdig verden.
I praksis kan skoler utgjøre en forskjell ved å fremme elevenes stemmer og involvere dem
i beslutningstaking og fremme deres borgerlige engasjement, både i det fysiske og det digitale
miljøet. Det første trinnet er for skoler å sørge for at elevene er fullstendig klar over sin rett til å
delta, og at de utvikler de kompetansene de trenger for å engasjere seg på skolen og i det bredere
samfunnet, gjennom (blant annet) utdanning for demokratisk borgerskap, menneskerettigheter
og rettssikkerhet. Skoler bør også utruste elevene med en følelse av handlingskapasitet, som gjør
dem i stand til å forbedre seg selv og påvirke sine lokalsamfunn. Skolens ledere og lærere kan
demonstrere de holdningene og væremåtene de ønsker å utvikle i elevene, for eksempel å ha
respekt for mangfold og være inkluderende, løse konflikter på en fredelig måte og være ansvarlige
og bevisste på det naturlige miljøet.
Det å lære om og praktisere deltakelse og borgerlig engasjement handler åpenbart ikke bare
om teoretisk kunnskap om demokratisk borgerskap, men også – og hovedsaklig – om å utvikle
kompetanser for demokratisk kultur. Dette innebærer de verdiene, holdningene, ferdighetene
og den kunnskapen og kritiske forståelsen som forbereder unge mennesker på livet som aktive
borgere. Både formelle og uformelle aktiviteter på skolen spiller en rolle når det gjelder dette.
En ting som er nært knyttet til å gi stemme til barn, er medieopplæring. «Europarådet
anbefaler […] en helhetlig strategi for kompetanse og opplæring som er egnet til å styrke barn og
deres lærere slik at de kan gjøre best mulig nytte av informasjons- og kommunikasjonstjenester
og teknologier» (Europarådets ministerkomités anbefaling REC (2006) 12). Ett svar på
problemstillingene ved medienes makt er å utdanne barna til å bli mer kritiske forbrukere av media
og kommunisere tankene sine ved å gi dem muligheter til å bruke og lære ulike medier (inkludert
skrivebordspublisering, radio- og TV-programmering, nettsteder og blogger). Medieopplæring har
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som mål å gjøre alle barn oppmerksomme på hvor viktig media er, og hvor mye makt media har.
Teknikker for medieopplæring kan blant annet være å gjøre barn oppmerksomme på det de ser, og
hvordan det påvirker dem. Medieopplæring er imidlertid også svært viktig for voksne som arbeider
med barn. Foreldre, lærere og andre som lærer opp barna, bør investere tid og krefter i å lære om
og observere hvordan barna kommuniserer og lever sammen.

4. Det metodologiske rammeverket for CVS-læreplanen
CVS-læreplanen har i stor grad blitt utviklet basert på prinsippene for utforming og utvikling
av læreplaner som er beskrevet i RFCDC (Barrett et al., 2018c). Disse bestod av begrepet om en
læreplan som en «plan for læring», de prosjektbaserte og tjenestebaserte læringstilnærmingene,
samarbeidstilnærmingen i undervisnings- og læringsprosessene, bruken av RFCDC-beskrivelser og
en tilnærming med flere informanter til å vurdere barnas DI-kompetanser. Andre metodologiske
vurderinger var den overflødige undervisnings- og læringsmetodologien, opplevelseslæringen,
tilnærmingen på tvers av læreplanen og den aktive involveringen av eldre i lokalsamfunnet.
-

Læreplanen ble utviklet med tilsyn som utgangspunkt. Som et første trinn implementerte vi en
revisjonsprosess som involverte alle partnerskolene – det vil si en systematisk granskning med
mål om å analysere i hvilken grad, når og hvordan barna tilegnet seg DI i løpet av skolegangen
som helhet.

-

Læreplanen ble definert som «en plan for læring» i form av beskrivelsen av læringsutbytter, av
læringsinnhold og av læringsprosesser for en bestemt læreperiode (se Barrett et al., 2018c).

-

Modulene uttrykkes i de fem trinnene erfaring, sammenligning, analyse, refleksjon og handling.
Aktivitetene er planlagt for å inkludere muligheter for læring gjennom opplevelse (som kan
være enten ekte eller ved bruk av fantasien), gjennom eksponering for «forskjeller», gjennom
forklaringer av praksiser, tanker, verdier og tro, gjennom utvikling av kritisk bevissthet og
forståelse og gjennom handlingsengasjement sammen med andre (se Barrett et al., 2018c).

-

Læreplanen er basert på komplekse tilnærminger til læring. Den er utviklet etter en prosjektbasert
læringstilnærming for modul 1 og en tjenestebasert læringstilnærming for modul 2 (se
veiledningen for implementering av RFCDC, Barrett et al., 2018c, s. 35–36.).

-

Læreplanen er basert på samarbeid på undervisnings- og læringsnivå. Samarbeid er en viktig
komponent i sosialt samhold. For å undervise i DI-kompetanse og for å utvikle en demokratisk
kultur på institusjonnivå må lærerne koordinere og arbeide sammen for å organisere
læringssituasjoner der elevene kan tilegne seg og praktisere DI-kompetanser. Videre er
aktivitetene i læreplanen egnet til å la elevene aktivt samarbeide med klassekameratene.

-

Læreres og barns synspunkter ble tatt med i betraktning under revisjonen av læreplanen. Den ble
felttestet i alle landene i samarbeidet, der vi involverte både lærere og elever.

-

Læreplanen lar barna få en stemme i læringsprosessen, ha mulighet til å delta i beslutningstaking
om hva og hvordan de må lære, og den inkluderer en læringsevaluering (se kapittel 4 i dette
bindet) som lærerne kan motta tilbakemelding gjennom om aktivitetene som er foreslått under
implementeringen av læreplanen.
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Læreplanen gjenspeiler og er nært innrettet mot hverdagslige, ekte problemstillinger. Den er orientert mot og tilknyttet situasjoner og sammenhenger fra hverdagslivet, der barn og lærere
lever sammen.
Lærerne oppfattes som tilretteleggere for læring. De oppmuntrer elevene til å engasjere seg aktivt i opplevelse, oppdagelse, utfordring, analyse, sammenligning, refleksjon og samarbeid. De
henvender seg mot barna som hele mennesker og engasjerer dem kognitivt, følelsesmessig og
i deres opplevelse (med hode, hjerte og hender).
Overflødig undervisnings-/læringsmetodologi. CVS-læreplanen benytter en «overflødig» metode for undervisning/læring (og oppfattes dermed som stabil og forutsigbar av lærerne og barna) for å styrke utviklingen av lærernes og barnas trygghet i undervisnings-/læringsprosessen.
Den er basert på en tilnærming som går på tvers av læreplanen. I implementeringen av den kan
flere aktiviteter integreres i ulike skolefag. Engelsklæreren kan for eksempel velge tekster som
omhandler problemstillinger som gjelder demokrati, det interkulturelle og deltakelse, mens
geometrilæreren kan koble sine aktiviteter til å lage kart og til Planning for real, og læreren i
historie og geografi kan også koble sine aktiviteter til problemstillinger i CVS-læreplanen.
Læreplanen henviser til beskrivelser for å vurdere barnas DI-kompetanse. Bruken av beskrivelser
tillater ikke bare anerkjennelse av hva barna kan gjøre, men også de fremtidige konturene av
vedkommendes opplæringstiltak (se Barrett et al., 2018 for en diskusjon om RFCDC-beskrivelser),
Læreplanen forspeiler vurdering av barnas DI-kompetanse med flere informanter. Før og etter
implementering av læreplanen vurderes graden av barnas DI-kompetanser av barna selv (via et
selvrapportert spørreskjema) og av lærerne.
Læreplanen etterspør aktiv deltakelse av eldre. Målet er å få eldre mennesker til å engasjere
seg aktivt både i lokalsamfunnet for å fremme læring og i dialog mellom generasjoner og for
å forbedre unge menneskers kunnskap om og fremme deres forståelse av hvordan fortiden
kan påvirke dagens samfunn. Flergenerasjonelle læringsaktiviteter ble utviklet for å la eldre få
dele sine erfaringer med barn, blant annet historier fra livene deres. Aktivitetene har også blitt
utformet for å minske avstanden mellom generasjonene.

KAPITTEL 2.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: STRUKTUR

1. Forord
CVS-læreplanen er et toårig kurs rettet mot barn fra 9 til 10 år (cirka i de siste
årene av barneskolen, men dette avhenger av skolesystemet i landet der læreplanen
implementeres), inndelt i to moduler, én for hvert skoleår: modul 1 «Våre stemmer for
våre skoler» (når barna er ca. 9 år), modul 2 «Våre stemmer for våre byer» (når barna er
ca. 10 år, se figur 1).

Figur 1 Forhold mellom modulene i CVS-læreplanen
Begge modulene er tenkt som sykluser og uttrykt i fem trinn som dekker hele
skoleåret (se figur 2). Hvert trinn er også tenkt som en undersyklus, der det forspeiles en
rekke aktiviteter som representerer planleggingsprinsippene erfaring (E), sammenligning
(C), analyse (An), refleksjon (R) og handling (Ac)3.

3

Se veiledningen for implementering av RFCDC (Barrett et al., 2018c, s. 28–29).
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Figur 2 Forhold mellom trinnene og aktivitetene forspeilet i hver modul i CVS-læreplanen
Merk: E erfaring, C sammenligning, An analyse, R refleksjon, Ac handling
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2. Modul 1 – Våre stemmer for våre skoler
Læreplanen skal implementeres cirka fra oktober til april eller mai. Den er rettet mot barn
som er omtrent ni år gamle og i fjerde klasse på barneskolen. Den kan imidlertid også brukes for
eldre barn.

2.1 Begrunnelse bak alle trinnene og rekkefølgen av disse i modul 1

Modul 1 er utviklet i henhold til en prosjektbasert læringstilnærming4. Denne er artikulert i
fem trinn (se figur 3).

Figur 3
Trinnene i CVS-læreplanen – modul 1
Trinn 1 – Deling av problemstillinger i CVS-læreplanen og planlegging av arbeidet
Målet med dette trinnet er å dele hovedidéene og målene med CVS-læreplanen og
planleggingen av regenereringstiltaket med barna og deres foreldre. På dette trinnet er barna
involvert i noen bestemte aktiviteter (kalt «CVS-aktiviteter») med mål om å introdusere (a) generelle
menneskerettigheter, (b) barns rettigheter, med spesiell vekt på artikkel 12 i UNCRC og (c) begrepene
demokrati, borgerskap og deltakelse. Dette trinnet avsluttes med (a) en barneforsamling der de
velger to representanter (en gutt og en jente), og noen «offisielle» journalister (hvis rolle er å
4

Se veiledningen for implementering av RFCDC (Barrett et al., 2018c, s. 35–36).
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rapportere alle aktivitetene i læreplanen som skal presenteres på det offentlige arrangementet),
og (b) et møte med foreldre som er interesserte i å delta mer aktivt på noen aktiviteter sammen
med barna.
Trinn 2
Det er formulert i to ulike punkt: Det første handler om utforskning og kunnskap om skolen og
dens dimensjoner i tid og rom, mens det andre handler om planleggingen av regenereringstiltaket.
Det generelle målet med dette trinnet er å samle inn informasjon om skolen, organisere denne
informasjonen og ta beslutninger om regenereringstiltaket.
Den sentrale tanken i dette trinnet er at for å kunne promotere et tiltak i et urbant rom må
vi kjenne til og forstå de fysiske, geografiske og historiske trekkene ved dette området.
Trinn 2a – Utforskning av skolens dimensjoner i tid og rom
Målet er å oppnå dypere kunnskap om skoleområdene (inne og ute, for eksempel
skolegården), evaluere den opprinnelige funksjonen de skulle ha hatt, og den de har i praksis for
øyeblikket (utover måten barna bruker disse områdene på hver dag), minnene forbundet med
disse områdene (skolen forandrer seg over tid) og livet på skolen (konkurranser, prosjekter, forhold
til området, kjente personer som ev. har gått på skolen, ...). To sentrale idéer kjennetegner dette
undertrinnet: (a) Områder forandrer form over tid, og de tilegner seg mening gjennom livene til de
som krysser dem, (b) vi må hjelpe barna til å utvikle et nøye og kritisk blikk på områdene der de
lever hver dag.
På dette trinnet er barna involvert i noen CVS-aktiviteter rettet mot (a) å tenke på
drømmeskolen og (b) å lage en reportasje om utforskningen deres av skolen.
Produktene av disse siste aktivitetene kan presenteres på det offentlige arrangementet.
Trinn 2b – Planlegging av regenereringstiltaket
Målet er å evaluere behovene/ønskene til barna om skoleområder og velge et felles
rom å regenerere. På denne måten benytter barna teknikker som er avledet av deltakende
områdeplanlegging.
Det kan være nyttig å tenke sammen med barna og foreldrene om muligheten for å bruke
crowdfunding til å finansiere tiltaket.
Trinn 3 – Implementering av regenereringstiltaket
Målet med dette trinnet er å implementere regenereringstiltaket som ble bestemt i slutten
av trinn 2. Barn (med hjelp fra lærere og frivillige foreldre) jobber sammen om tiltaket.
På dette trinnet er barna også involvert i noen CVS-aktiviteter med mål om å (a) stimulere
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begrepene annenhet og kommunikasjon og (b) lage reklame om regenereringsaktiviteten og
behovet for å uttrykke stemmene sine.
Produktene av den siste aktiviteten kan presenteres på det offentlige arrangementet.
Trinn 4 – Presentasjon av regenereringstiltaket
Målet med dette trinnet er todelt: (a) å planlegge og implementere et offentlig arrangement
for å feire arbeidet som gjøres av barna, slik at de får mulighet til å vise resultatene av arbeidet sitt
til skolefellesskapet, og (b) å stimulere evnen deres til å kommunisere. Dersom det er mulig, kan
Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (CoE, 2015)
(Revidert charter for unge menneskers deltakelse i lokalt og regionalt liv) signeres av barna og den
lokale ordføreren.
Trinn 5 – Refleksjon om læringsopplevelsen
Målet med det siste trinnet er å reflektere over læringsopplevelsen med barna og foreldrene
deres. Før møtet med barna vil det være en «CVS-aktivitet» med mål om å få barna til å evaluere
læreplanen gjennom lek.
Barna og lærerne må være involvert i å reflektere på en kritisk måte rundt hele læreplanen,
klare til å godta forslagene om å revidere den.

2.2 Ukeplan for modul 1
Uke
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10

Trinn
1
1
1
1
1
2a
2a
2a
2a
2a

W11

Aktiviteter
A1@M1 (begynnelsen av uken) – A2@M1 (slutten av uken)
A3@M1 (#1)
A3@M1 (#2)
A3@M1 (#3) (begynnelsen av uken) – A4@M1 (slutten av uken)
A5@M1
A6@M1
A6@M1
A7@M1
A3@M1 (#4)
A3@M1 (#5, oppgave)
Juleferie
A3@M1 (#5, rapport) (begynnelsen av uken)

W12

A8@M1 (slutten av uken)
A8@M1

2b
2b

2a
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W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
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A8@M1
A9@M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1 – A3@M1 (#6)
A10@M1
A10@M1 – A3@M1 (#7)
A10@M1 – A3@M1 (#7)
A3@M1 (#7)
A11@M1
A11@M1
A11@M1
A12@M1
A13@M1 (begynnelsen av uken)

2b
2b
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

A3@M1 (#8) (slutten av uken) – A14@M1 (rett etter A3@M1)

5

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: STRUKTUR

165

3. Modul 2 – Våre stemmer for våre byer
Læreplanen skal implementeres cirka fra oktober til april eller mai i skoleåret etter det som
modul 1 ble implementert i. Den er rettet mot barn som er omtrent 10 år gamle og i femte klasse
på barneskolen. Den kan imidlertid også brukes for eldre barn og uten implementering av modul
1 i det foregående skoleåret.

3.1 Begrunnelse for alle trinnene og rekkefølgen av disse i modul 2

Modul 2 er utviklet i henhold til en tjenestebasert læringstilnærming5. Den er uttrykt i fem
trinn (se figur 4).

Figur 4
Trinnene i CVS-læreplanen – modul 2
Trinn 1 – Deling av problemstillinger i CVS-læreplanen og planlegging av arbeidet
Målet med dette trinnet er å dele hovedidéene og målene med CVS-læreplanen og
5

Se veiledningen for implementering av RFCDC (Barrett et al., 2018c, s. 36–38).
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planleggingen av arbeidet med barna, deres foreldre og lokale myndigheter. På dette trinnet
er barna involvert i en CVS-aktivitet med mål om å fremme deres selvfølelse, empati og gode
relasjoner med jevnaldrede. Dette trinnet inkluderer også (a) en barneforsamling der de velger to
representanter (en gutt og en jente), noen «offisielle» journalister (hvis rolle er å rapportere alle
aktivitetene i læreplanen som skal presenteres på det offentlige arrangementet), (b) et møte med
foreldre som er interesserte i å delta mer aktivt i noen læreplanaktiviteter sammen med barna, og
(c) et innledende møte med lokale myndigheter.
Trinn 2
Trinn 2 er formulert i to ulike punkt: Det første handler om utforskning og kunnskap om
byen (eller bare et distrikt i den) og dens dimensjoner i tid og rom, mens det andre handler
om planleggingen av regenereringstiltaket. Det generelle målet med dette trinnet er å samle
inn informasjon om (distriktet) byen, organisere denne informasjonen og ta beslutninger om
regenereringstiltaket.
Den sentrale tanken i dette trinnet er at for å kunne promotere et tiltak i et urbant rom må
vi kjenne til og forstå de fysiske, geografiske og historiske trekkene ved dette området.
Trinn 2a – Utforskning av byens dimensjoner i tid og rom
Målet er å gi barna dypere kunnskap om områder i (distriktet) byen og minnene knyttet
til disse områdene (byen forandrer seg over tid) og livet i lokalsamfunnet. Tre sentrale idéer
kjennetegner dette undertrinnet (som i modul 1): (a) Områder forandrer seg over tid, og de tilegner
seg mening gjennom livene til de som krysser dem, (b) vi må hjelpe barna til å utvikle et nøye og
kritisk blikk på områdene der de lever hver dag, (c) vi må verdsette arven fra de eldre.
I dette trinnet er barna involvert i noen CVS-aktiviteter rettet mot (a) å tenke på et
«idealdistrikt» / en «idealby», (b) å lage en reportasje om utforskningen deres av (distriktet) byen.
Produktene av disse siste aktivitetene kan presenteres på det offentlige arrangementet.
Trinn 2b – Planlegging av regenereringstiltaket
Målet er å evaluere behovene/ønskene til barna om byrom og velge et felles rom å regenerere.
På denne måten benytter barna teknikker som er avledet av deltakende områdeplanlegging.
Det kan være nyttig å tenke sammen med barna og foreldrene om (a) samarbeidet med
eldre og noen lokale foreninger som er tilgjengelige for å hjelpe barna med det de gjør, og som
kan involveres i neste trinn, (b) muligheten for å bruke crowdfunding til å finansiere tiltaket.
Trinn 3 – Implementering av regenereringstiltaket
Målet med dette trinnet er å implementere regenereringstiltaket som ble bestemt i slutten
av trinn 2. Barn (med hjelp fra lærere, frivillige foreldre og noen eldre) jobber sammen om tiltaket.
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På dette trinnet er barna også involvert i noen CVS-aktiviteter med mål om å (a) reflektere
rundt Europa som et felles hjem og (b) lage reklame om regenereringsaktiviteten og behovet for å
uttrykke stemmene sine.
Produktene av den siste aktiviteten kan presenteres på det offentlige arrangementet.
Trinn 4 – Presentasjon av regenereringstiltaket
Målet med dette trinnet er todelt: (a) å planlegge og implementere et offentlig arrangement
for å feire arbeidet som gjøres av barna, slik at de får mulighet til å vise resultatene av arbeidet
sitt til bysamfunnet, (b) å stimulere evnen deres til å kommunisere. Dersom det er mulig, kan
Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (CoE, 2015)
(Revidert charter for unge menneskers deltakelse i lokalt og regionalt liv) signeres av barna og den
lokale ordføreren.
Trinn 5 – Refleksjon om læringsopplevelsen
Målet med det siste trinnet er å reflektere over læringsopplevelsen med barna og foreldrene
deres. Før møtet med barna vil det bli gjennomført en «CVS-aktivitet» med mål om å få barna til å
evaluere læreplanen gjennom lek.
Barna og lærerne må være involvert i å reflektere på en kritisk måte rundt hele læreplanen,
klare til å godta forslagene om å revidere den.

3.2 Ukeplan for modul 2
Uke
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Trinn
1
1
1
2a
2a
2a
2a

W8

Aktiviteter
A1@M2 (begynnelsen av uken) – A2@M2 (slutten av uken)
A3@M2 (#1) (begynnelsen av uken) – A4@M2 (slutten av uken)
A5@M2 (begynnelsen av uken) – A6@M2 (slutten av uken)
A7@M2
A7@M2
A7@M2 (begynnelsen av uken) – A3@M2 (#2) (slutten av uken)
A3@M2 (#3, oppgave)
Juleferie
A3@M2 (#3, rapport) (begynnelsen av uken)

W9
W10
W11

A8@M2 (slutten av uken)
A8@M2
A8@M2 (begynnelsen av uken) – A9@M2 (slutten av uken)
A10@M2

2b
2b
2b
2b

2a
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W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W21
W22
W23
W24
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A11@M2 – A3@M2 (#4)
A11@M2 – A3@M2 (#4)
A11@M2 – A3@M2 (#4)
A11@M2 – A3@M2 (#4)
A11@M2 – A3@M2 (#5)
A11@M2
A11@M2 – A3@M2 (#5)
A11@M2
A12@M2
A12@M2
A12@M2
A13@M2
A14@M2 (begynnelsen av uken)

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

A3@M2 (#6) (slutten av uken) – A15@M2 (rett etter A3@M2)

5

KAPITTEL 3.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER

1. Modul 1 – Våre stemmer for våre skoler
1.1 Trinn og aktiviteter for CVS-læreplanen i modul 1
Trinn 1 – Deling av problemstillinger i CVS-læreplanen og planlegging av arbeidet
A1@M1 Innledende møte i plenum med barn i KC
A2@M1 Møte i plenum med KC-foreldre
A3@M1 CVS-aktivitet
A4@M1 Barnas forsamling
A5@M1 Møte med foreldre
Trinn 2
Trinn 2a – Utforskning av skolens dimensjoner i tid og rom
A3@M1 CVS-aktivitet
A6@M1 Utforskning av skoleområder
A7@M1 Fremhenting av skoleminne
Trinn 2b – Planlegging av regenereringstiltaket
A8@M1 Planning for real
A9@M1 Planlegging av regenereringstiltaket
Trinn 3 – Implementering av regenereringstiltaket
A3@M1 CVS-aktivitet
A10@M1 Implementering av regenereringstiltaket
Trinn 4 – Presentasjon av regenereringstiltaket
A11@M1 Organisering av det offentlige arrangementet
A12@M1 Offentlig arrangement
Trinn 5 – Refleksjon om læringsopplevelsen
A3@M1 CVS-aktivitet
A13@M1 Avsluttende møte i plenum med KC-foreldre
A14@M1 Avsluttende møte i plenum med barn i KC
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1.2 Liste over «CVS-aktiviteter» i modul 1 (A3#M1)
Kode Navn
#1

#2

Zabderfilio

Kaniners
rettigheter

Mål

Introduksjon
av generelle
menneskerettigheter

Introduksjon av barns
rettigheter
(artikkel 12 i UNCRC)

#3

Hvor står du?

RFCDC-kompetanser i fokus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduksjon av
begrepene demokrati,
borgerskap og
deltakelse

•
•
•
•

#4

Drømmeskole

Introduksjon av
aktivitetene om
«idealskolen»

•
•
•
•
•
•
•

#5

CVS-journalist

Skape en
reportasje om

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#6

Å være i
en annens
mokasiner

Begrepet annenhet i
fokus

•
•
•
•
•
•

Trinn

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 1
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Konfliktløsningsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 1
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 1
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Verdsettelse av demokrati
Borgerlighet
Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Lytte- og observasjonsferdigheter
Empati
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

2a

2b
Respekt
Borgerlighet
Ansvar
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden
Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 3
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden
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#7

Barns stemmer Kommunikasjon i
i markedsføring fokus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#8

Brev til neste
generasjon

•
•
•
•

Tilrettelegge for
refleksjon om hele
læringsopplevelsen

Åpenhet for kulturell annenhet
4
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Borgerlighet
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden
Åpenhet for kulturell annenhet
Toleranse for tvetydighet
Empati
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

5
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A1@M1 Innledende møte i plenum med barn
Målsetting

•
•

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Læreren illustrerer CVS-læreplanen for barna.

Materiell

Et dikt som omhandler disse temaene

Gruppestørrelse

2 klasser sammen

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

•
•
•

Å presentere CVS-læreplanen for barn
Å dele med dem de grunnleggende idéene om læreplanen Barna trenger å være
informert om hele prosessen

Kommuniser med barna noen dager før møtet finner sted.
Skriv ut en oppsummering av læreplanen for å dele ut til barna (for eksempel en
tidslinje avledet fra læreplanen).
Velg et dikt om temaene i læreplanen.

Trinnvise instruksjoner



Les et dikt til dem om temaene i læreplanen (et eksempel er satt inn nedenfor).
Start med en idémyldringsøkt med vekt på
- barnas mening om måten voksne lytter til barnas meninger og synspunkter på
- barnas oppfatning av skolen
Oppsummer svarene deres i et rammeverk som er synlig for alle.




Forklar prosjektet og læreplanen (slik den ordlegges i de to modulene), og beskriv modul 1 i
detalj.
Spør dem om deres mening om aktiviteten de skal være involvert i de neste månedene.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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EKSEMPEL PÅ DIKT
En moden mann med et umodent øre
En dag på Capranica-Viterbo-ekspressen
så jeg en mann med et umodent øre gå ombord på toget.
Han var ikke så ung – tvert imot var han moden på alle
måter bortsett fra øret, som fortsatt ikke var modent.
Jeg byttet med én gang plass for å være nær ham
og kunne studere dette fenomenet godt.
Unnskyld, sa jeg, du er av en viss alder,
hva gjør du med det der grønne øret?
Han svarte vennlig: – Du kan si at jeg er gammel,
at det eneste unge jeg har igjen, er dette øret.
Det er et babyøre, jeg trenger det for å forstå
de stemmene som de voksne ikke kan høre.
Jeg lytter til hva trærne, fuglene,
skyene som passerer, steinene og bekkene sier.
Jeg kan også forstå barna når de sier ting
som for et modent øre kan høres mystiske ut.
Dette er hva mannen med et umodent øre
sa den dagen, på Capranica-Viterbo-ekspressen.
Gianni Rodari, 1979
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A2@M1 Innledende møte i plenum med foreldre
Målsetting

•
•
•

Å presentere CVS-læreplanen for foreldre
Å dele med dem de grunnleggende idéene om læreplanen
Å invitere dem til å delta aktivt, særlig når det gjelder trinn 3 og 4

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Læreren illustrerer CVS-læreplanen for barnas foreldre.

Materiell

Et dikt som omhandler disse temaene

Gruppestørrelse

Foreldre av barn i de to klassene involvert i læreplanen

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

•
•

Forbered og send et invitasjonsbrev til arrangementet til foreldrene.
Skriv ut en oppsummering av læreplanen for å dele ut til foreldrene.

Trinnvise instruksjoner





Samle foreldrene av de to klassene sammen.
Les et dikt til dem om temaene i læreplanen (et eksempel er satt inn nedenfor).
Forklar prosjektet og læreplanen (slik den ordlegges i de to modulene).
Spør dem om deres mening om aktiviteten som barna skal være involvert i.
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EKSEMPEL PÅ DIKT
En moden mann med et umodent øre
En dag på Capranica-Viterbo-ekspressen
så jeg en mann med et umodent øre gå ombord på toget.
Han var ikke så ung – tvert imot var han moden på alle
måter bortsett fra øret, som fortsatt ikke var modent.
Jeg byttet med én gang plass for å være nær ham
og kunne studere dette fenomenet godt.
Unnskyld, sa jeg, du er av en viss alder,
hva gjør du med det der grønne øret?
Han svarte vennlig: – Du kan si at jeg er gammel,
at det eneste unge jeg har igjen, er dette øret.
Det er et babyøre, jeg trenger det for å forstå
de stemmene som de voksne ikke kan høre.
Jeg lytter til hva trærne, fuglene,
skyene som passerer, steinene og bekkene sier.
Jeg kan også forstå barna når de sier ting
som for et modent øre kan høres mystiske ut.
Dette er hva mannen med et umodent øre
sa den dagen, på Capranica-Viterbo-ekspressen.
Gianni Rodari, 1979
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A3@M1 CVS-aktivitet nr. 1 Zabderfilio Ingen for én og én for alle
Målsetting

•
•
•
•

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Fortelling, refleksjonsaktivitet

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•

Å diskutere begrepet «Alle forskjellige – alle like»
Å reflektere rundt betydningen av toleranse og mangfold
Å diskutere vold og konfliktløsning
Å forstå prinsippet om universalitet

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre oppfatninger, verdensbilder og
praksiser
Toleranse for tvetydighet
Konfliktløsningsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Oversikt

Barna ser et dukketeaterstykke og samhandler med rollefigurene.

Materiell

•
•

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

35 minutter

Forberedelse

•
•

Et dukketeater eller lignende ordninger
Forskjellige dyredukker, en jegerdukke, en presentatørdukke og en Zabderfilio-dukke som på arket som deles ut

Øv på dukketeaterstykket på forhånd.
Lag en dukke for å representere Zabderfilio – et dyr med kjennetegn fra forskjellige
dyr (eller du kan bruke arket).

Trinnvise instruksjoner



Samle barna foran dukketeateret. Forklar at de må være stille og sitte på plassen sin mens forestillingen pågår. De kan bare snakke når rollefigurene stiller dem spørsmål, og ingen må prøve
å ta på dem.
Kjør forestillingen. Still spørsmål til barna regelmessig for å holde på oppmerksomheten og
jobbe mot læringsmålene.

Debriefing og evaluering


Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Hva synes du om historien?
► Hva skjedde i historien?
► Hvilket dyr likte du best? Minst? Hvorfor?
► Var de andre dyrene rettferdige mot Zabderfilio?
► Hvorfor oppførte de seg som de gjorde?
► Hvorfor tror du de andre dyrene endelig ble venner med Zabderfilio? Fordi han var den sterkeste? Den peneste? Eller fordi han var modig og generøs? Eller en blanding av forskjellige
talenter?
Relater aktiviteten til menneskerettigheter ved å stille spørsmål som disse:
► Har du noen gang sett noen bli behandlet på samme måte som dyrene først behandlet
Zabderfilio?
► Hvorfor skjer dette i virkeligheten?
► Er vi alle like og samtidig ulike? På hvilke måter er vi alle like? Hva gjør oss ulike?
► Hva kan vi gjøre for å unngå at noen barn føler seg slik Zabderfilio gjorde da ingen ville være
venn med ham?

Tips til læreren






I stedet for å ha et ekte dukketeater kan dere sitte bak et teppe.
Bruk de dyredukkene dere har tilgjengelig. Hvis du ikke har de dukkene du trenger, kan du lage
dukker ved å bruke utklipte papptegninger eller gamle sokker.
Tilpass Zabderfilio etter fantasien. Han har kanskje ørene til en kanin, hornet til et neshorn,
nesen og kinnskjegget til en mus, manken til en løve, pungen til en kenguru eller andre kombinasjoner som passer til din historie. Uansett bør han se rar ut og i det minste ha en merkelig
nese, en høy stemme og evnen til å bevege seg stille. Du kan også tilpasse historien etter de
dukkene du måtte ha.
Med større grupper kan du få en annen lærer til å hjelpe til i prosessen med spørsmål og svar
mellom gruppen og dukkene.
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SCENARIO
Introduksjon: (gjort av en «presentatørdukke» som ikke er en del av historien)
Presentatørdukke: Hallo, mine damer og herrer, gutter og jenter. Jeg er glad for å se at alle er
klar til å lytte og se på dagens spesialforestilling! Jeg kan fortelle dere litt allerede nå om dagens
mysterium. Det hele finner sted i dyrenes verden. Og i den verdenen, som i vår, er ikke alt verken
vakkert eller stygt, ikke alt er normalt, og alt er heller ikke rart. Men – det finnes alltid overraskelser!
Og denne historien handler om en av disse overraskelsene. Det er en historie om et veldig spesielt
dyr som heter Zabderfilio. Følg med, og lytt nøye etter. Hold dere på plass, ellers vil dyrene kanskje
rømme, og da får vi aldri vite hva som skjer på slutten av historien. Vi ses!
FORTELLINGEN
Sammendrag: Zabderfilio møter ulike eksisterende dyr, ett etter ett. Alle synes Zabderfilio er et
veldig rart dyr. Zabderfilio ser etter venner, men ingen av dyrene vil være venn med ham, fordi han
er så ... rar! Her er et eksempel på et av møtene med ham:
Sjiraff: (Kommer på scenen og snakker til barna) Hallo, alle sammen! Vet dere hvem jeg er?
(Publikum: Du er en sjiraff.)
Sjiraff: Hvordan vet dere det? Har jeg noe navnelapp på meg noe sted?
(Publikum: Fordi du har lang hals, fargene dine ...)
Sjiraff: Ja, dere har rett alle sammen. Og jeg har den lengste halsen av alle dyrene i verden. Jeg kan
se langt, og jeg kan spise fra høye trær uten å anstrenge meg noe særlig!
(Zabderfilio kommer på scenen)
Zabderfilio: (Veldig vennlig og ivrig) Hallo!
Sjiraff: WOOEEEHAAA … der skremte du meg, du listet deg innpå! Men vent lite grann, hvem er
du?
Zabderfilio: Jeg er Zabderfilio.
Sjiraff: Zabberbadderdiloooo-hva??
Zabderfilio: Jeg heter Zabderfilio, og jeg prøver å finne noen venner. Vil du være venn med meg?
Sjiraff: Eh, vel ... jeg vet ikke, jeg. Du ser veldig rar ut for meg! Du er ikke en mus, ikke en løve, ikke
en kenguru, men du ligner på alle sammen. Alle vennene mine er bare én eller annen ting og ikke
en blanding som deg! Unnskyld meg, men jeg må gå og treffe vennene mine! Knis, knis ... du er
skikkelig stygg og rar!
Zabderfilio: (Føler seg såret) Men, men – vent litt ...
(Sjiraff har allerede forsvunnet, og Zabderfilio snakker nå til publikum)
Zabderfilio: Nå ble jeg lei meg. Hvorfor ville ikke Sjiraff være venn med meg? Vel, vel, jeg får gå litt
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lenger inn i skogen og se om jeg treffer noen andre dyr jeg kan leke med.
Ingen av dyrene Zabderfilio møter på, vil være venn med ham. Etter flere møter kommer det
plutselig en jeger på scenen. Han jakter på dyr. Hver gang det kommer et dyr på scenen, prøver
jegeren å ta det, men alle løper bort og skriker etter hjelp.
Deretter forsvinner jegeren fra scenen, ser etter dyrene i skogen, og Zabderfilio kommer på scenen
igjen. Han spør publikum hvorfor det var så mye bråk.
Etter at publikum forklarer situasjonen, bruker Zabderfilio nesen sin som ligner på en mus, til å
lukte jegeren (Aha, med min gode nese lukter jeg en jeger i nærheten!), føttene som en katt som
kan gå rundt uten en lyd (Jeg tror jeg kan bruke kattebeina mine til å liste meg innpå ham!), og
brølet som en løve til å skremme jegeren bort (Og nå bruker jeg den store stemmen min til å brøle
som en løve og skremme ham bort. BRØL!).
Etter denne heltemodige innsatsen kommer de andre dyrene nærmere og ber om unnskyldning
for sin slemme oppførsel. Alle spør om han vil være venn med dem, og Zabderfilio mottar med
glede. Alle dyrene sier farvel til publikum, og «presentatørdukken» kommer på scenen for å gi noen
kommentarer til slutt.
KONKLUSJON
Presentatørdukke: Vel, gutter og jenter, damer og herrer. Slik var fortellingen om Zabderfilio. Likte
dere den?
Han var jo virkelig et veldig snodig dyr! Men han klarte å hjelpe vennene sine fordi han kombinerte
så mange forskjellige deler.
Neste gang du ser noen som ser litt uvanlig ut, håper jeg du tenker på Zabderfilio – den personen
kan ha talenter du aldri har drømt om, og kan bli en fantastisk god venn.
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ARK TIL UTDELING: EKSEMPEL PÅ ZABDERFILIO
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A3@M1 CVS-aktivitet nr. 2 Kaniners rett Vi har rett til å være lykkelige, trygge og friske!
Målsetting

•
•
•

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Forestille seg, idémyldre, diskutere

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•

Å presentere UNCRC
Å vise barna at de instinktivt kjenner til barns rettigheter
Å koble menneskelige behov til menneskerettighetene

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre oppfatninger, verdensbilder og
praksiser
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Oversikt

Barna forestiller seg hva en kanin som kjæledyr vil trenge, og sammenligner dette
med hva alle barn trenger, og retten de har til å overleve og utvikle seg.

Materiell

•
•

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

•

Tusjer og papir til tabell
Tabell og en kopi av UNCRC

Lag en tabell, og ta kopier av UNCRC.

Trinnvise instruksjoner







Be barna forestille seg at de har en kanin som kjæledyr som de må ta seg av og gi navn til. De
må tenke på alt den trenger for å være lykkelig, trygg og sunn. Spør: «Hva vil kaninen trenge?»
De foreslår kanskje for eksempel et bur, strå, mat, vann, trim, oppmerksomhet, kjærlighet eller
kanskje en annen kanin som selskap. Skriv «KANIN» (eller navnet til kaninen) over kolonnen til
venstre i en tabell som den nedenfor, og noter barnas respons.
Spør deretter: «Hvem er ansvarlig for å sikre at kaninen får alle de tingene den trenger?» Noter
barnas respons, som kan være at de eller de som eier kaninen, er ansvarlige.
Bekreft de tingene kaninen trenger for å overleve og utvikle seg, for eksempel mat, vann og et
bur. Deretter stiller du spørsmål som disse:
► Hvis kaninen virkelig trenger disse tingene for å overleve, bør kaninen ha rett på dem?
► Hvem er ansvarlig for å sikre at kaninens rettigheter til disse tingene blir oppfylt?
Skriv deretter «BARN» over kolonnen til høyre, og ta en idémyldringsøkt med gruppen: «Hva
trenger barn for å utvikle seg og ha et lykkelig, trygt og sunt liv?» Skriv opp barnas svar, og
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hjelp dem til å få frem svar som hjem, mat, vann, familie, venner, leker, utdanning, kjærlighet
og oppmerksomhet.
Spør: «Hvem er ansvarlig for å sikre at barna får alt de trenger for å være lykkelige, trygge og
sunne?» Oppmuntre til svar som voksne, foreldre, familie og omsorgsgivere.
Still spørsmål som disse for å utvide temaet barns rettigheter, og legg til flere behov i tabellen:
► Hva trenger barn for å være beskyttet, overleve, utvikle seg og delta?
► Hvis barn trenger disse tingene, bør barn ha rett på dem?
► Hvem er ansvarlig for å sikre at barn får disse rettighetene?
Spør gruppen om de har hørt om UNCRC. Gi dem kopier av den barnevennlige versjonen, eller
bruk en plakatversjon. Forklar at dette dokumentet fastsetter de tingene som alle barn i verden
har rett til.

Debriefing og evaluering


Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir hvor fornøyde de er med denne aktiviteten.



Du kan også invitere barna til å sammenligne listen sin i tabellen med punktene i UNCRC.



Påpek at de har laget en liste over barnas rettigheter. Still spørsmål som disse:
► Hvilke behov nevnte dere som også står i UNCRC? Sett en stjerne ved disse i tabellen.
► Hvorfor tror dere at dere klarte å tenke på så mange av rettighetene på egen hånd?
Påpek at gruppen visste helt fra begynnelsen av hva barna trengte for å vokse og utvikle seg,
uten at de voksne måtte fortelle dem det. De er eksperter på sine egne liv! Forklar at UNCRC
er til for å støtte barns rettigheter, å beskytte dem, å gi dem det de trenger, og sørge for at de
kan delta i verden rundt dem.



Tips til læreren





Siden denne aktiviteten ikke krever leseferdigheter, kan den gjennomføres med veldig små
barn. De trenger imidlertid bare å få begrepet «rettigheter» definert, på en enkel måte. UNCRC
kan presenteres senere.
Du kunne valgt å bytte ut «kanin» med hvilket som helst annet kjæledyr som folk har hjemme.
Variasjoner: Hvis det passer for gruppen, kan du avslutte med å lese den barnevennlige versjonen av UNCRC høyt, der hvert barn leser en artikkel i erklæringen.
Tilpasning for større barn: Når du sammenligner barnas liste med UNCRC, kan du innlede en
diskusjon om hva de utelatte, og stille spørsmål som disse:
► Finnes det andre behov og rettigheter i UNCRC som ikke stod på listen deres?
► Hvorfor tror dere de står i UNCRC?
► Hvorfor tror dere at dere har kommet på nettopp disse behovene og rettighetene?

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER
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A3@M1 CVS-aktivitet nr. 3 Hvor står du? Stem med føttene!
Målsetting

•
•
•

Få dypere forståelse om deltakelse
Å utvikle lytteferdigheter
Å utvikle diskusjons- og argumentasjonsferdigheter

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Diskusjon med noe bevegelse

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•

Oversikt

Barna inntar en fysisk posisjon i rommet, og deretter forklarer og støtter de
meningene sine.

Materiell

•
•
•

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

1-40

Forberedelse

•
•

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Verdsettelse av demokrati
Borgerlighet

Papirtavle og penner
Tråd eller kritt
Papir og tusjer

minutter

Del rommet inn i to deler, og sett opp skilt der det står ENIG og UENIG på hver side.
Skriv utsagn fra diskusjonen på en papirtavle, hvert på en egen side, og plasser dem
på linjen midt i rommet.

Trinnvise instruksjoner





Informer barna om at du er interessert i meningen deres angående noen viktige spørsmål.
Forklar at du vil lese et utsagn, og at de enkeltvis må bestemme seg om de er enige eller uenige i det, og deretter stille seg i den delen av rommet der de ser tilsvarende plakat. Målet er å
overbevise andre barn om å skifte mening og posisjon.
− Ingen kan si noe før alle har inntatt en posisjon.
− Jo sterkere man er enig eller uenig i et utsagn, desto lengre bort fra midten stiller man seg.
− Ingen kan stå på midtlinjen, men hvis man ikke klarer å bestemme seg eller føler seg forvirret over et spørsmål, kan man holde seg mot midten, på enten den ene siden av midtstreken
eller den andre.
Vis barna det første utsagnet, og les det høyt. Be dem deretter bestemme seg for hva de tenker,
og innta en posisjon.
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Vent til alle har inntatt en posisjon. Spør deretter enkeltpersoner fra begge posisjonene hvorfor
de stilte seg på de ulike sidene. La dem diskutere synspunktene sine. Oppfordre mange ulike
barn til å uttrykke en mening.
Etter at de har fått passelig med tid til å diskutere, inviterer du barna til å skifte posisjoner hvis
de vil. Hvis flere gjør det, kan du spørre dem hvilke argumenter det var som fikk dem til å skifte
mening. Fortsett denne prosessen for alle utsagnene.

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Hvordan likte dere denne øvelsen?
► Var det vanskelig å ta stilling i noen tilfeller? Hvilke? Skiftet dere noen gang posisjon? Hvorfor gjorde dere det?
► Var noen av utsagnene mer kompliserte enn andre?
► Er det fortsatt noen utsagn dere er usikre på?
► Vil du diskutere noen problemstillinger videre?
► Lærte dere noe nytt av denne aktiviteten? Hva lærte dere, i så fall?
Relater aktiviteten til retten til å delta ved å stille spørsmål som disse:
► Så du noen sammenheng mellom spørsmålene?
► Har du mulighet til å delta i beslutningstaking i familien din? I klassen eller på skolen? I
lokalsamfunnet? I andre situasjoner i livet ditt?
► Påpek at deltakelse er en viktig rettighet for alle barn, og les artikkel 12 i UNCRC for barna.
Kan du se for deg noen nye områder der du kunne deltatt?
► Hvorfor tror du at retten til å delta er så viktig for barn?

Tips til læreren




Sørg for at barna, også de som snakker mindre, får mulighet til å uttrykke sin mening. Du kan
kanskje spørre de mer stille barna om hva de mener.
Diskusjonstiden for hvert utsagn bør begrenses, slik at aktiviteten ikke blir for lang.
Foreslå gjerne at de strekker seg eller gjør noen korte bevegelser mellom spørsmålene, slik at
de holder seg oppmerksomme.
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EKSEMPELUTSAGN










Alle barn, selv de yngste, har rett til å uttrykke sin mening om saker som angår dem.
Barn har ingen rett til å delta i beslutningstaking i familien. Foreldrene vet best hva som er best
for barna.
Det kan være farlig for barn å uttrykke sine synspunkter om problemstillinger som gjelder
skolen.
Bare høylytte eller eldre barn kan delta i beslutningstaking.
Alle barn kan delta i skoleforsamlingen/elevrådet med like rettigheter.
Barn som har vært i trøbbel med loven, mister retten til å delta i alle beslutningsprosesser.
Ikke alle barn har samme rett til å delta. Fattige barn kan ikke delta like mye som andre.
På skolen betyr det å delta at man snakker mye i timen.
Hvis foreldrene er separert eller skilt, har barna rett til å uttrykke sine synspunkter i rettsprosessen.
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A4@M1 Barnas forsamling
Målsetting

•
•

Å velge to representanter (en gutt og en jente) for hver KC
Å finne noen «offisielle» journalister (hvis rolle er å rapportere alle
aktivitetene i læreplanen som skal presenteres på det offentlige arrangementet)

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna velger sine representanter og offisielle journalister.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner




Foreslå for barna tanken om at de vil måtte velge noen av dem (en gutt og en jente) som vil
måtte representere dem på det offentlige arrangementet og møtene med de lokale myndighetene. Barna må oppfordres til å søke som representanter.
Hold demokratiske valg.
Spør etter noen «offisielle» journalister hvis rolle er å ta seg av den fotografiske dokumentasjonen av aktivitetene skissert i læreplanen, og som vil bli presentert på det offentlige arrangementet.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A5@M1 Møte med frivillige foreldre
Målsetting

•

Å involvere de foreldrene som vil delta mer aktivt

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Frivillige foreldre er informert om de aktivitetene de vil delta aktivt i.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

Foreldre i begge klassene

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner





Start med en idémyldringsøkt med vekt på
− foreldres mening om måten voksne lytter til barnas stemmer på
− deres oppfatning av skolen
Oppsummer svarene deres i et rammeverk som er synlig for alle.
Forklar læreplanen, og beskriv modul 1 i detalj.
Spør dem om deres mening om aktiviteten de skal være involvert i.
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A6@M1 Utforskning av skoleområder
Målsetting

•

Å utforske skoleområdene

Type aktivitet

En spasertur i og rundt skolen

Oversikt

Barna utforsker områdene på skolen.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

60–90 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner





Gå en spasertur i og rundt skolen, og se på områdene i og utenfor bygningen.
Inviter barna til å ta et nøye og kritisk blikk på områdene (selv de som de bruker daglig) for å
tenke på den opprinnelige funksjonen de burde ha hatt, og den funksjonen de har i dag, og
tenke på styrkene og svakhetene til disse områdene (Hvordan er det? Hvordan bør/kan det
være? Hva liker jeg med dette området? Hva liker jeg ikke? Hvorfor?).
På slutten av spaserturen ber du barna tegne et kart over skolen der de noterer styrkene og
svakhetene for hvert område de besøkte.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren


Stimuler barnas oppmerksomhet ved å stille engasjerende spørsmål.



Øk oppmerksomheten ved å bruke bilder og videoer.



Still spørsmål til barna under spaserturen, og bruk mest tid på de delene de kjenner minst.



Stimuler fantasien om hvordan områdene eventuelt kunne omorganiseres.
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A7@M1 Fremhenting av skoleminne
Målsetting

•

•
•

Å oppdage fortiden til skolen (skolen forandrer seg over tid), minnene knyttet
til skolen som sted og som samfunn (de siste konkurransene der skolen var
involvert, prosjekter, forhold til området, kjente personer som har gått på skolen
...)
Å diskutere betydningen av å «høre til i et fellesskap»
Å reflektere rundt fellesskapsfølelse

Type aktivitet

Informasjonsinnsamling, diskusjon

Oversikt

Barna samler informasjon om skolens historie.

Materiell

Bilder, kart, bøker

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

180 minutter

Forberedelse

Søk etter bilder og intervjuer angående skolen.

Trinnvise instruksjoner








Med hjelp fra foreldrene eller andre slektninger utfører hvert barn en historisk utforskning av
skolen og hvordan den har forandret seg over tid.
Barna er plassert i et klasserom og former en sirkel.
Forklar ruten du har tenkt å ta, og målet med arbeidet.
Start diskusjonen ved å stille et spørsmål.
Start diskusjonen der hvert barn oppfordres til å uttrykke sin mening om de valgte temaene.
Hvert barn forklarer kort arbeidet som er gjort hjemme angående skolens historie.
Etter utstillingen oppsummerer lærerne de gjennomgående temaene som viser seg.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren


Barn som nylig har flyttet til byen (som kommer fra andre steder i landet eller fra andre land),
kan inviteres til å stille spørsmål til sine nye naboer.
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A3@M1 CVS-aktivitet #4 Drømmeskole Hvordan ønsker du å lære?
Målsetting

•
•
•

Å oppmuntre til refleksjon rundt idealskolen som deltakerne forestiller seg for seg
selv og sine elever
Å bidra til å øke bevisstheten rundt hva som trengs for at alle elever skal få likt
utbytte fra skolen
Å fremme utviklingen av empati, aksept, toleranse og handlingsvilje

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Ildikó Lázár, inspirert av idéer i aktiviteter av Aleksandra Birkova,
Louise Cutajar-Davis og Pascale Mompoint-Gaillard (TASKs for democracy)

Type aktivitet

Forestille seg, skrive, diskutere og lage en plakat

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Elevene ser for seg og skriver om idealskolen, og de samarbeider i en gruppe for å
presentere en idé om drømmeskolen, som garanterer likeverd for alle.

Materiell

Nok plakater i A3-størrelse eller større, og tusjpenner

Verdsettelse av demokrati
Åpenhet for kulturell annenhet
Borgerlighet
Lytte- og observasjonsferdigheter
Empati
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Klistrelapper
Gruppestørrelse

Grupper på fem barn

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 barna at de i den neste aktiviteten vil bli bedt om å se for seg drømmeskolen sin som de
gjerne ville gått på.
Be barna 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?
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► 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 barna 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.).
Barna 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 en historie om en konflikt (se oppgavearket), og forklar at dette er en sann historie.
Be barna 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.

Debriefing og evaluering



Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også holde en debriefing-økt basert på noen av følgende spørsmål:
► Er skolen din en drømmeskole for deg? Er det en drømmeskole for alle?
► Hvordan var det å forestille deg drømmeskolen din?
► Hva følte du da du måtte tegne de andre barnas 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 et av de ulykkelige barna?
► Hva la du til på plakaten etter den andre runden med tegning?
► Ser du noe likhet til livet på skolen din?

Tips til læreren
Insister på reglene under arbeidet 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.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER

193

OPPGAVEARK
Historie om konflikt på skolen
Fabiana har alltid følt seg «annerledes» enn andre barn. Hun er nå snart i puberteten og
har en fysisk sykdom, slik at hun må bruke rullestol for å komme seg rundt. Hun føler seg
annerledes og har snakket med vennene om dette, men ikke med familien.
En gruppe veldig populære jenter i klassen hennes har nylig startet en kampanje mot henne
og sprer pinlige rykter. Selv om det ser ut til at de voksne er oppmerksomme på spenningene, har det vært en god del negativt prat om funksjonshemming 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 negativ oppførsel mot Fabiana. Han kommer stadig med
nedsettende kommentarer 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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A3@M1 CVS-aktivitet #5 CVS-journalist CVS utforsker skolen med kameraene!
Målsetting

•
•

Å skape en reportasje om utforskningen deres av skolens områder og minner
Å utvikle samarbeidsferdigheter for aktiv deltakelse

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Fotoreportasje eller andre former for rapportering

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Barn rapporterer om deres skole (i dimensjonene dens i tid og rom) og
lokalsamfunnet.

Materiell

•
•
•
•

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

90–120 minutter

Respekt
Borgerlighet
Ansvar
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Ett digitalt eller polaroid-type kamera for hver gruppe
Notatblokker og penner til å ta notater og identifisere bilder
Kopier av kart over lokalområdet
Valgfritt: skriver for å skrive ut digitale bilder

Oppgaven gis før juleferien og diskuteres når de kommer tilbake fra ferien, på skolen.
Forberedelse

•
•
•

Ta kopier av kart over skolen.
Siden denne aktiviteten innebærer et kritisk blikk på skolen, bør du på forhånd
informere relevante ledere.
Prøv å avtale et møte med relevante lokale ledere som barna kan presentere resultatene og forslagene sine for, og diskuter mulige endringer.

Trinnvise instruksjoner


Diskuter med barna hva journalister gjør, både i trykkmedia og på TV. Forklar at barna selv skal
bli fotojournalister og ta bilder av skolen og samfunnet, samt intervjue foreldre, besteforeldre
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og andre barn om opplevelsen deres av skolen.
Del barna inn i grupper på tre eller fire. Gi hver gruppe en bestemt oppgave. For eksempel:
− Gruppe A kan sjekke sikkerhetsforholdene inne på skolen (f.eks.: Hvor er brannslukningsapparatene? Fungerer de? Er nødutgangene lett tilgjengelige? Vet barna hva de skal gjøre i en
nødsituasjon?).
− Gruppe B sjekker kanskje sikkerhetsforholdene utenfor skolen, for eksempel trafikkforholdene (Finnes det trygge fortau? Trygge steder å krysse gater? Er gatene og fortauene godt
vedlikeholdt? Er det fartskontroller?).
− Gruppe C kan gjerne sjekke spiseforholdene på skolen (f.eks. hygieneforholdene, informasjon
på menyen, næringsinnholdet i mat og drikke, sikkerhetssjekker på vannforsyningen).
− Gruppe D kan gjerne konsentrere seg om intervjuer av besteforeldre og andre eldre mennesker om skolen.
Gi gruppene tid til å diskutere sitt tema og planlegge hvordan de skal se etter bevis. Sørg for at
de vet hvem de skal kontakte, slik at de kan få adgang til bestemte områder (f.eks. vaktmesteren
på skolen eller en park). De bør vite hvordan de bruker kameraet. Alle gruppene må også ha
minst ett barn som noterer og skriver opp bildetekster for å identifisere bildene, ett barn som
relaterer bildet til bestemte saker ved skolen, og et annet barn som skriver opp svarforslagene.
Be hver gruppe rapportere om planene sine til hele gruppen. Angi en bestemt frist for å fullføre
rapporteringsoppgavene.
Etter at gruppene har tatt bildene, gir du dem tid til å forberede en miniutstilling som vil finne
sted på det offentlige arrangementet til slutt. Hver utstilling skal inneholde
− en tittel
− navnene på barna i gruppen
− bildetekster for hvert bilde, der det står når og hvor bildet ble tatt, og hva det viser
− kommentarer om skoleområdene og lokalsamfunnet
− anbefalinger for å ta tak i de observerte bruddene og skryt for gode eksempler

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Hvordan liker du å være journalist?
► Var det vanskelig å finne de eksemplene du trengte?
► Var det vanskelig å «fange opp» situasjonen i et bilde?
► Var det vanskelig å skrive bildetekstene?
► Var det vanskelig å gi skryt? Anbefalinger?
► Lærte du noe om lokalsamfunnet ditt? Om deg selv? Så du noe på en ny måte?
► Kan et kamera være et nyttig verktøy for å vise situasjoner? Kan skriving være nyttig?
► Kan du komme på noen andre verktøy som kan vise disse situasjonene?
► Hva kan et bilde eventuelt tilføre til noe som er skriftlig?
Relater aktiviteten til skolen ved å stille spørsmål som disse:
► Hva lærte du om skolen din og lokalsamfunnet?
► Hva var noen positive eksempler på skolen?
► Hva var noen negative eksempler på skolen?
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► Kan vi gi konkrete forslag for å forbedre skolen og livet i lokalsamfunnet? Til hvem (f.eks.
skoleadministrasjonen, foreldre, ordfører, lokale myndigheter, media, lærer)?
► UNCRC garanterer retten for barn til å uttrykke meningene sine fritt i alle saker som angår
dem. Bruker du denne rettigheten? Hvordan gjør du i så fall det? Hvordan kan du bruke den
mest mulig effektivt? Hvilke ferdigheter trenger man for å gjøre det?
Tips til læreren





Hvis barna rapporterer om skolen eller andre institusjoner, kan du prøve å innhente godkjenning og/eller samarbeid med de som er ansvarlige. Deres deltakelse sammen med barna er
viktig for å skape endring.
Understrek at denne rapporteringen ikke bare er for å finne problemer på skolen, men også for
å evaluere hva som går bra.
Understrek viktigheten av å utmerke og rose de som beskytter og gir gode standarder for helse,
miljø og sikkerhet.
Du må kanskje gi barna grunnleggende instruksjoner om hvordan de bruker et kamera, og tips
om hvordan de kan ta gode bilder. Sørg for at alle barna lærer å bruke kameraet og har mulighet til å bruke det.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER
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A8@M1 Planning for real
Læreplanen ser for seg tre møter for å forberede og implementere Planning for real.
Møte 1

Målsetting

•
•

Å forklare prosessen for Planning for real
Å forberede materiellet (flagg og kart over skolen)

Type aktivitet

Diskusjon, manuell aktivitet

Oversikt

Barna realiserer instrumentene.

Materiell

Kartografier, papir, tusjer, pinner, lim, ulldotter, isopor

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

Materiellet kan forberedes og realiseres i tidligere måneder med hjelp fra kolleger i
CTT

Forberedelse

Skap en kartografisk base og flagg.

Trinnvise instruksjoner









Forklar Planning for real-teknikken og alle prosedyrene som må implementeres.
Velg symboler som skal realiseres i flaggene.
Lag flaggene.
Lag runde eller firkantede figurer med hvite eller fargede ark (du kan bruke ark med forskjellige
farger avhengig av typen symbol, f.eks. rødt for kultur, grønt for miljø, fiolett for tjenester).
Ta stempler (eventuelt kan du lage små tegninger) som dere bruker som maler, og som representerer tiltak (f.eks. fotballbane, sykkelsti, grønt område, lekeplass osv.), og ta ulike kopier ved
hjelp av disse stemplene. Noen eksempler er vist nedenfor.

Klipp ut figurene du har laget.
Sett sammen med lim eller dobbeltsidig teip.
Påfør lim eller dobbeltsidig teip på malen, og lim den til tannpirkeren. Ta deretter den andre
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malen og plasser den over den første, slik at de er godt klistret fast i hverandre.
Be kommunen (dette må gjøres minst 30 dager på forhånd) om kart over de utvendige områdene på skolen.
Skriv ut disse kartene.
Ta isoporpanelene og påfør lim bare på én side.
Fest kartene på isoporpanelene.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren





Velg et begrenset antall symboler til flaggene.
Lag et antall flagg, slik at hvert barn har mulighet til å uttrykke sin mening.
La barna delta aktivt i å realisere flaggene.
Fortell barna hva som menes med å kartlegge, og hvordan dette gjøres.

PLANNING FOR REAL FORKLART I BILDER
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Møte 2

Målsetting

•

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Posisjonering av flagg og ulltråder

Materiell

Flagg, spoler, fargede tegnestifter

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

2–3 timer

Forberedelse

Kartbasen
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Å implementere aktiviteten for Planning for real

Trinnvise instruksjoner



Du og barna (og de som vil være med) møtes foran skoleinngangen for å starte spaserturen
for kunnskap om skoleområder.
Etter spaserturen går du og barna tilbake til klasserommet for å starte Planning for real-aktivitetene.
Alle barna har mulighet til å sette punkter og linjer på kartbasene ved hjelp av henholdsvis
flagg og ulltråder, slik at de plasseres nøyaktig.
Hvert flagg, eller ståltråd, representerer tydelig et prosjekt, en handling eller et tiltak som skal
utføres for å forbedre steder.
Denne aktiviteten er startpunktet for den første konfrontasjonen mellom deltakerne.



Still spørsmål som disse:






►
►
►
►
►
►
►
►

Hva kan jeg gjøre?
Hvilket prosjekt vil jeg implementere?
Hvilke elementer trenger jeg for å utføre prosjektet?
Hvordan ser jeg skolen min om fem år?
Hvordan ser jeg skolen min etter at prosjektet er fullført?
Hva er de tre stedene på skolen min som vi kan investere i?
Hva er de tre stedene på skolen min der det ikke trengs forbedringer?
Hva har jeg lyst til å gjøre for alle som kommer til skolen min?

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
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element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren







Stimuler samtale mellom barna.
Still spørsmål til barna under påføringen av flaggene.
Ikke bruk lukkede spørsmål.
Stimuler barna til å stille spørsmål til de voksne som er til stede.
Ha fokus på de mest representative skoleområdene for barna.
Still stimulerende spørsmål for å begynne å tenke på designidéer (barna lukker øynene og forestiller seg å designe på nytt det området de så på).
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Møte 3

Målsetting

•
•
•

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna reflekterer rundt de posisjonerte flaggene og velger prioriterte prosjekter.

Materiell

Kartografisk base med flagg

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

2 timer

Forberedelse

Kartografisk base med flagg
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Å reflektere rundt aktiviteten
Å velge flaggene
Planlegging av det valgte prosjektet

Trinnvise instruksjoner






Eliminering av identiske eller lignende flagg posisjonert på samme sted
Diskusjon om prosjektene som skal implementeres
Utvalg av et prosjekt som prioritet
Utforming av det valgte prosjektet
Still spørsmål som disse:
► Hvilket prosjekt har jeg lyst til å implementere?
► Hva kan gjøres med de ressursene som er tilgjengelige for oss?
► Er jeg klar til å bli hovedfiguren i prosjektet?
► Hvordan kan jeg bidra til at et prosjekt blir vellykket?

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren




Oppfordre til diskusjon blant barna.
Veilede samtalen og løs eventuelle konflikter.
Gi alle mulighet til å uttrykke sin mening.
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A9@M1 Planlegging av regenereringstiltaket
Å planlegge regenereringstiltaket for skoleområdet

Målsetting

•

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna og læreren planlegger regenereringstiltaket for et skoleområde.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Bruk kopier av prosjektet valgt i forrige aktivitet

Trinnvise instruksjoner


Det kan være nyttig å tenke sammen med barna og foreldrene om muligheten for å bruke
crowdfunding til å finansiere tiltaket.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A10@M1 Implementering av regenereringstiltaket
Målsetting

•

Å realisere regenereringstiltaket for skoleområdet

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Barna, med hjelp fra frivillige foreldre, realiserer regenereringstiltaket.

Materiell

Det som er nødvendig for realiseringen av det bestemte tiltaket

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden som kreves for realiseringen av det bestemte tiltaket

Forberedelse

Det som er nødvendig for realiseringen av det bestemte tiltaket

Trinnvise instruksjoner


Barna realiserer tiltaket ved hjelp av lærere og frivillige foreldre.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A3@M1 CVS-aktivitet #6 Å være i en annens mokasiner
Målsetting

•
•
•

Å la oppleve eksklusjon gjennom rollespill
Å fremme diskusjon om positive og negative følelser
Å utvikle empati og flere perspektiver

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Hilal Akyüz (TASKs for democracy)

Type aktivitet

Diskusjon, rollespill

Kompetansemål for
aktiviteten

• Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter
• Verdsettelse av kulturelt mangfold
• Åpenhet for kulturell annenhet
• Toleranse for tvetydighet
• Empati
• Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Oversikt

Elever diskuterer noen hverdagssituasjoner og spiller dem for å oppdage en løsning.

Materiell

•
•

Gruppestørrelse

Tre grupper med barn

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).

Én kopi av testarket og én blyant per person
Papirbiter

Trinnvise instruksjoner
•
•
•
•
•

Fortell barna kort at de i den neste økten vil gjøre rollespill av og diskutere hverdagssituasjoner.
Del barna inn i tre grupper etter rollene i situasjonen i oppgaven.

Før du deler ut rollekortene, forteller du barna at de må spille rollespill og løse situasjonene
på rollekortene, og at alle i gruppen bør få mulighet til å være med.

Barna 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.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER
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Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Dere kan begynne å reflektere ved at du ber barna 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.?
► Hva minnet situasjonen deg om? Er det noen lignende situasjoner i ditt samfunn / dine
omgivelser / på din skole?
Be barna diskutere følgende spørsmål:
► Før vi snakket om mangfold i dag, var du klar over følgende?
► Husket du en hendelse under aktiviteten der du følte deg annerledes/ekskludert?

Tips til kurslederen


Gi barna 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. Dere kan utforske samme tema ved hjelp av
andre relevante situasjoner, sketsjer osv.
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SITUASJON
Instruksjoner og materiell
Det eneste du trenger, er et papirark for barnet med rolle C, som indikerer at han/hun er politimannen/-kvinnen.
1. Velg barn 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 et barn til å være politimannen/-kvinnen, og gi ham/henne rollekortet.
4. Inviter rolle A-barna 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 barn)

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 en 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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A3@M1 CVS-aktivitet nr. 7 Barns stemmer i markedsføring La oss fortelle verden om skolen
vår!
Målsetting

•
•
•
•

Utvikle ferdigheter innen kritisk tenkning om markedsføring og media
Øve på kreative og kommunikative ferdigheter
Utvikle idéer om hvordan man kan fremme barns menneskerettigheter
Få dypere forståelse om menneskerettighetene

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Fortelling, tegning, skriving

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Barna utvikler en TV-reklame for barns tiltak i regenereringstiltak på skolen.

Materiell

Papir og kunstartikler

Gruppestørrelse

4–24

Tid som kreves

120–180 minutter

Forberedelse

Ordne videoutstyr for å spille inn reklamefilmene, dersom det er mulig.

Åpenhet for kulturell annenhet
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Borgerlighet
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Trinnvise instruksjoner





Del barna inn i grupper på tre eller fire. Forklar at gruppen er blitt bedt om å markedsføre sitt
regenereringstiltak på skolen. De vil lage en reklamefilm for TV som varer i ett til tre minutter,
og som gjør folk oppmerksomme på og/eller gjør at folk forstår dette arbeidet.
Be barna beskrive noen TV-reklamer de har lagt merke til. Idémyldre kjennetegn ved gode
reklamer (f.eks. gode slagord, lydeffekter, musikk, humor, alvorlig budskap).
Diskuter publikumet for reklamen. Er den rettet mot barn, foreldre, lærere, offentligheten generelt eller alle disse? Diskuter hvordan reklamen kan gjøres attraktiv for det valgte publikumet.
Forklar at hver gruppe skal velge en side ved tiltaket som de vil markedsføre, og publikumet de
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vil rette seg mot. Be noen fra hver gruppe rapportere sin rett til deg, samt hvilket publikum de
har bestemt seg for.
Når gruppene har valgt arbeidet, bør de utvikle en idé for hvordan de vil markedsføre det.
Oppfordre dem til å vurdere mange ulike måter å presentere arbeidet på (f.eks. et rollespill, en
sang de synger, en tegneserie de tegner storyboard for). Minn dem på at dette vil være en video
for TV, slik at den bør være visuelt interessant og ha en handling, ikke bare «snakkende hoder».
Det bør ikke være mer komplisert enn at det kan presenteres på under tre minutter.
Gå rundt blant gruppene for å sjekke fremgangen. Når en gruppe er ferdig med sin reklame,
kan du be dem gi den en tittel og begynne å øve.
Når alle gruppene har planlagt sine reklamer, kan du bringe hele gruppen sammen for å dele
idéene og få tilbakemelding fra andre. Be hver gruppe forklare sitt arbeid, publikum og sine
idéer. Hvis de er klare for det, kan de også prøve å fremføre det. Etter hver beskrivelse eller
fremføring kan du oppfordre til konstruktive forslag og tilbakemelding ved å stille spørsmål
som dette:
► Vil denne tanken appellere til det valgte publikumet?
► Vil dette kommunisere tanken om arbeidet tydelig?
► Hva liker du om disse idéene?
► Kan du gi noen forslag til forbedring?
Gi gruppene tid til å forbedre og øve på reklamefilmene.
Be hver gruppe presentere reklamefilmene sine og planene for hverandre.

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Var det noen deler av aktiviteten som var spesielt utfordrende? Spesielt morsomme?
► Lærte du noe om hvordan reklamefilmer lages?
► Var det vanskelig å tenke i bilder heller enn bare ord?
► Var det vanskelig å tenke på hvordan du når et spesielt publikum?
► Er reklame alltid positivt? Hvorfor eller hvorfor ikke?
► Hva lærte du fra de andre storyboardene?
► Vil denne aktiviteten gjøre at du ser annerledes på TV heretter?
Du kan relatere aktiviteten til menneskerettigheter ved å stille spørsmål som disse:
► Hvorfor valgte gruppen din akkurat denne siden ved aktiviteten?
► Hvorfor valgte dere akkurat dette publikumet?
► Hva slags reaksjon eller handling tror du at reklamen vil føre til?
► Er en TV-reklame en god måte å fortelle folk om regenereringsaktiviteten på? Hvorfor eller
hvorfor ikke?
► Omhandlet reklamen deres andre problemstillinger i tillegg den dere la vekt på?
► Hvem trenger opplæring om barns menneskerettigheter?

Tips til læreren


Dette er en kompleks aktivitet som kan utfordre barna til å bruke nye ferdigheter (f.eks. skrive
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dialog eller sanger, utvikle et storyboard). Læreren må følge opp barnas fremgang nøye og
hjelpe dem til å holde seg på riktig spor.
Noen grupper vil bevege seg raskere gjennom prosessen enn andre. Hvis en gruppe har fullført
én oppgave, kan du gi dem instruksjoner enkeltvis for det neste trinnet. Gi dem rikelig med tid
til å øve og gjøre endringer etter tilbakemelding.
Bruk aktiviteten til å oppfordre til kritisk tenkning om reklame og formålene med det.
Bruk aktiviteten til å øve på å gi og motta konstruktiv kritikk.
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A11@M1 Organisering av det offentlige arrangementet
Målsetting

•

Å planlegge et offentlig arrangement der barna presenterer sin regenereringshandling
på skolen

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Barna og læreren (med hjelp fra frivillige foreldre) planlegger det offentlige
arrangementet.

Materiell

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden de bestemte valgte aktivitetene tar

Forberedelse

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Trinnvise instruksjoner



Be barna tenke på hvordan de kan organisere arrangementet.
Spør frivillige foreldre hvordan de kan hjelpe barna.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A12@M1 Offentlig arrangement
Målsetting

•

Å feire barnas regenereringshandling på skolen

Type aktivitet

Manuell aktivitet, diskusjon

Oversikt

Det offentlige arrangementet der barna presenterer sin regenerasjonshandling på
skolen

Materiell

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden de bestemte valgte aktivitetene tar

Forberedelse

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Trinnvise instruksjoner


Det konkrete innholdet i denne aktiviteten bestemmes av barna, lærerne og foreldrene. Her er
noen forslag:
− Barnas arbeid utført i CVS-aktivitetene «Drømmeskole», «CVS-journalist» eller «Barns stemmer i markedsføring» kan utstilles i tillegg til arbeidet av barnas «offisielle journalister».
− Barna kan sette opp CVS-aktiviteten «Zabderfilio» for klassekamerater i andre klasser.




Inviter alle barna og foreldrene ved skolen.
Prøv å invitere representanter for lokalsamfunnet (f.eks. ordføreren, skolens rektor, byrådsmedlemmer, lokale foreninger) til å se utstillingen, møte barna og høres deres bekymringer, lytte
til deres forslag og diskutere mulige endringer. Dersom det er mulig, kan Revised European
Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (CoE) (Revidert charter
for unge menneskers deltakelse i lokalt og regionalt liv)6 signeres av elever og lokale politikere.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.

6

https://rm.coe.int/168071b4d6
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A13@M1 Avsluttende møte i plenum med foreldre
Målsetting

Å diskutere hele prosessen med barnas foreldre

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Foreldre og lærere diskuterer alle de utførte aktivitetene.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

Foreldre av barn i de to klassene involvert i læreplanen

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner


Spør foreldrene om opplevelsen deres med læreplanen og hva de mener om barnas engasjement.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER
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A3@M1 CVS-aktivitet #8 Brev til den neste generasjon
Målsetting

•
•

Å få barna til å evaluere læreplanen de er involvert i
Å skrive ned hva de har lært, og hva de tror de kan få bruk for i livet

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Ildikó Lázár (TASKs for democracy)

Type aktivitet

Diskusjon, skriving, lesing av jevnaldrede

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•

Oversikt

Barna går gjennom opplevelsene sine og skriver et brev til neste generasjons elever.

Materiell

•
•

Gruppestørrelse

Arbeid parvis

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

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

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

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

Trinnvise instruksjoner





Forklar hvorfor det er viktig å se gjennom hva som er blitt gjort og diskutert i de tidligere
aktivitetene eller øktene. Fortell barna at evalueringen deres vil være i form at et brev til neste
deltakergruppe.
Barna går sammen to og to, eller du setter dem sammen vilkårlig, med bilder eller kort med
uttrykk på dem, klippet i to. De to halvdelene må finne hverandre for å forme en helhet og
utfylle hverandre. Hvis du har et oddetall med barn, er det bedre å ha en gruppe på tre enn at
noen jobber alene.
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. For eksempel:
► mål med aktiviteten/økten/kurset
► atmosfære
► innhold
► forståelse av terminologi
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► aktiviteter og oppgaver
► timing og tempo
► oppnådde læringsutbytter
► barnas evaluering av egen fremgang, innsats og eget engasjement
► barnas planer for å bruke kunnskapen, ferdighetene og holdningene de har utviklet
► barnas planer for å bruke konkrete aktiviteter eller materiell
► problemer, risikoer, farer
► generelle råd for fremtidens barn
Barna diskuterer idéene sine parvis og skriver brevene sammen til den neste gruppen med barn,
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.

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Det følger en diskusjon med oppklaringsspørsmål og forslag til handlinger og/eller forbedringer
basert på punktene på tavlen og sitatene du og barna 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 barn kan lese dem, og senere kan de faktisk
brukes som en innledende aktivitet med den neste gruppen barn.

Tips til læreren



Advar barna om at selv om de kan bruke humor, bør de skrive brev som gir et ekte bilde av
deres evaluering av økten og av deres 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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A14@M1 Avsluttende møte i plenum med barn
Målsetting

•
•

Å reflektere rundt læringsopplevelsen med barna
Å samle inn barnas forslag til revisjon av læreplanen

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna diskuterer alle de utførte aktivitetene.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner


Spør barna hva de mener om læreplanen.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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2. Modul 2 – Våre stemmer for våre byer
2.1 Trinn og aktiviteter for CVS-læreplanen i modul 2
Trinn 1 – Deling av problemstillinger i CVS-læreplanen og planlegging av arbeidet

A1@M2

Innledende møte i plenum med barn i KC

A3@M2

CVS-aktivitet

A2@M2
A4@M2
A5@M2
A6@M2

A3@M2
A7@M2

A8@M2
A9@M2

A10@M2

A3@M2

A11@M2

A12@M2
A13@M2
A3@M2

A14@M2
A15@M2

Innledende møte i plenum med KC-foreldre
Barnas forsamling

Møte med frivillige foreldre

Første møte med lokale myndigheter

CVS-aktivitet

Trinn 2

Trinn 2a – Utforskning av byens dimensjoner i tid og rom

Utforskning av byen

Planning for real

Trinn 2b – Planlegging av regenereringstiltaket

Andre møte med lokale myndigheter
Planlegging av regenereringstiltaket
CVS-aktivitet

Trinn 3 – Implementering av regenereringstiltaket

Implementering av regenereringstiltaket

Trinn 4 – Presentasjon av regenereringstiltaket

Organisering av det offentlige arrangementet
Offentlig arrangement
CVS-aktivitet

Trinn 5 – Refleksjon om læringsopplevelsen

Avsluttende møte i plenum med KC-foreldre
Avsluttende møte i plenum med barn i KC
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2.2 Liste over «CVS-aktiviteter» i modul 2 (A3@M2)
Kode

M2#1

Navn
Speil,

snakk med
meg

Mål i læreplanen
Engasjere barna
for den nye
aktivitetsrunden

RFCDC-kompetanser i fokus
•
•
•
•
•
•

M2#2

For en
underfull
verden

Refleksjoner rundt
«idealbyen»

•
•
•
•

M2#3

CVS-journalist

Lage en reportasje om •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2#4

Hjemme i
Europa

Kunnskap om Europa
i fokus (i forberedelse
på C3 i Bergen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2#5

Barns
stemmer i
markedsføring

Kommunikasjon i
fokus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2#6

Brev til neste
generasjon

Tilrettelegge for
refleksjon om hele
læringsopplevelsen

•
•
•
•

Trinn

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 1
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre
oppfatninger, verdensbilder og praksiser
Toleranse for tvetydighet
Konfliktløsningsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettighe- 2a
ter
Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre
oppfatninger, verdensbilder og praksiser
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden
Respekt
Borgerlighet
Ansvar
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

2b

Åpenhet for kulturell annenhet
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Borgerlighet
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

4

Åpenhet for kulturell annenhet
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Borgerlighet
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

3

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

5
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A1@M2 Innledende møte i plenum med barn
Å dele mer om modul 2 med barna Barna trenger å være informert
om hele prosessen

Målsetting

•

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Læreren illustrerer modul 2 for barna.

Materiell

Et dikt som omhandler disse temaene

Gruppestørrelse

2 klasser sammen

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

•
•
•

Kommuniser til barna noen dager før møtet finner sted.
Skriv ut en oppsummering av læreplanen for å dele ut til barna (for eksempel en tidslinje avledet fra læreplanen).
Velg et dikt om temaene i læreplanen.

Trinnvise instruksjoner






Les et dikt til dem om temaene i læreplanen (et eksempel er satt inn nedenfor).
Start med en idémyldringsøkt med vekt på barnas oppfatning av byen eller distriktet der skolen
befinner seg.
Oppsummer svarene deres i et rammeverk som er synlig for alle.
Beskriv modul 2 i detalj.
Spør dem om deres mening om aktiviteten de skal være involvert i de neste månedene.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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EKSEMPEL PÅ DIKT
Et gressblad
Dere arkitekter

Er det noe plass å leke ... på taket

som skaper

i prosjektene deres?

presise og perfekte prosjekter

Er det minst ett gressblad,

for hus og bygninger,

har dere lagt det inn i utformingen?

for tårn og terrasser,

Kom igjen, vær så snill,

for kjellere,

lag gårdsplasser også.

for hele kvartaler,

Tenk litt på

for store anleggsområder,

lekeplassene ...

for store nabolag ...

Bare lag litt plass

dere er flinke!

til oss,

Og det vet dere fra før.

så skal vi bygge en disse

Men jeg må bare få si

selv

at noen ganger

og en karusell på egen hånd.

blir dere også distrahert.
Dere glemmer faktisk
at inni disse bygningene
inni disse svære
nabolagene
må det være
titalls med barn
som bor sammen med de voksne.

Gianni Rodari
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A2@M2 Innledende møte i plenum med foreldre
Målsetting

•
•

Å dele mer om modulen med foreldrene
Å invitere dem til å delta aktivt, særlig når det gjelder trinn 3 og 4

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Læreren illustrerer modul 2 for barnas foreldre.

Materiell

Et dikt som omhandler disse temaene

Gruppestørrelse

Foreldre av barn i de to klassene involvert i læreplanen

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

•
•

Forbered og send et invitasjonsbrev til arrangementet til foreldrene.
Skriv ut en oppsummering av modul 2 for å dele ut til foreldrene.

Trinnvise instruksjoner




Samle foreldrene i de to klassene.
Les et dikt til dem om temaene i læreplanen (et eksempel er satt inn nedenfor).
Spør dem om deres mening om aktiviteten som barna skal være involvert i.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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EKSEMPEL PÅ DIKT
Et gressblad
Dere arkitekter

Er det noe plass å leke ... på taket

som skaper

i prosjektene deres?

presise og perfekte prosjekter

Er det minst ett gressblad,

for hus og bygninger,

har dere lagt det inn i utformingen?

for tårn og terrasser,

Kom igjen, vær så snill,

for kjellere,

lag gårdsplasser også.

for hele kvartaler,

Tenk litt på

for store anleggsområder,

lekeplassene ...

for store nabolag ...

Bare lag litt plass

dere er flinke!

til oss,

Og det vet dere fra før.

så skal vi bygge en disse

Men jeg må bare få si

selv

at noen ganger

og en karusell på egen hånd.

blir dere også distrahert.
Dere glemmer faktisk
at inni disse bygningene
inni disse svære
nabolagene
må det være
titalls med barn
som bor sammen med de voksne.

Gianni Rodari
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 1 Speil, snakk til meg
Målsetting

Å gi energi til og bidra til å utvikle selvsikkerhet og empati samt gode relasjoner blant
barna

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Katica Pevec Semec (TASKs for democracy)

Type aktivitet

Skriving og noe bevegelse

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•

Oversikt

Barna skriver positive adjektiver eller utsagn om alle klassekameratene.

Materiell

Papirark med tegning av et speil

Gruppestørrelse

Hele klassen

Tid som kreves

20 minutter

Forberedelse

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

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

Trinnvise instruksjoner








Få hele gruppen til å sitte i en ring. Del ut et ark med tegning av et speil til alle barna. Be barna
skrive navnet sitt på rammen eller håndtaket på speilet.
Alle i gruppen sender gir sitt speil til barnet som sitter til høyre for seg i ringen, og tar imot et
speil fra naboen til venstre.
Alle skriver én eller to positive kommentarer om barnet 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.).
Barna sender speilet de har kommentert på, videre til klassekameraten til høyre.
Fortsett i så mange runder du har tid til, men minst lenge nok til halve gruppen har skrevet
kommentarer på hvert speil.
Når alle (eller mange nok) har kommentert, kan du be barna stoppe og hente sine egne speil
igjen.
Gi dem nok tid til å lese gjennom kommentarene.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER
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Debriefing og evaluering



Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element
der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Hold deretter en kort debriefingøkt 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 klassekamerat?
► Hva følte du da du leste positive ting om deg selv?

Tips til læreren



Gjør tegningen av speilet stor nok til at flere barn kan skrive kommentarer.
Vær klar til å gi eksempler på hva slags positive kommentarer barna kan gi.
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A4@M2 Barnas forsamling
Målsetting

•
•

Å velge to representanter (en gutt og en jente) for hver KC
Å finne noen «offisielle» journalister (hvis rolle er å rapportere alle aktivitetene i
læreplanen som skal presenteres på det offentlige arrangementet)

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna velger sin representant og sine offisielle journalister.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner




Foreslå for barna tanken om at de vil måtte velge noen av dem (en gutt og en jente) som vil
måtte representere dem på det offentlige arrangementet og møtene med de lokale myndighetene. Barna må oppfordres til å søke som representanter.
Hold demokratiske valg.
Spør etter noen «offisielle» journalister hvis rolle er å ta seg av den fotografiske dokumentasjonen av aktivitetene skissert i læreplanen, og som vil bli presentert på det offentlige arrangementet.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A5@M2 Møte med frivillige foreldre
Målsetting

•

Å involvere foreldre som vil delta mer aktivt

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Frivillige foreldre er informert om de aktivitetene de vil delta aktivt i.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

Foreldre i begge klassene

Tid som kreves

30 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner





Start med en idémyldringsøkt med vekt på oppfatningen deres av byen eller distriktet der
skolen befinner seg.
Oppsummer svarene deres i et rammeverk som er synlig for alle.
Forklar læreplanen, og beskriv modul 2 i detalj.
Spør dem om deres mening om aktiviteten de skal være involvert i.

225

226

Barnas stemmer for et nytt menneskelig rom

A6@M2 Første møte med lokale myndigheter
Å presentere CVS-læreplanen for lokale myndigheter
Å dele de grunnleggende idéene om læreplanen med dem

Målsetting

•
•

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barn og lærer møter lokale myndigheter for å illustrere CVS-læreplanen.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

•
•
•

Inviter lokale myndigheter (f.eks. ordfører, utdanningsråd, sosialråd, råd
for offentlig infrastruktur).
Skriv ut en oppsummering av læreplanen – modul 2.
Velg et dikt om temaene i læreplanen.

Trinnvise instruksjoner




Spør barna om de har lyst til å lese diktet, eller les det selv.
Forklar prosjektet og læreplanen, og beskriv modul 2 i detalj.
Spør dem om deres mening om aktiviteten som barna skal være involvert i.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A7@M2 Utforskning av byen
Målsetting

•
•
•
•

Å utforske byen (eller distriktet der skolen befinner seg) fra et «geo-historisk»
perspektiv
Å oppdage fortiden til byen/distriktet (byen/distriktet forandrer seg over tid),
minnene knyttet til byen/distriktet som sted og som samfunn
Å diskutere betydningen av å «høre til i et fellesskap»
Å reflektere rundt fellesskapsfølelse

Type aktivitet

Utforske, diskutere, vandre rundt i byen eller distriktet

Oversikt

Barna utforsker byen eller distriktet der skolen befinner seg.

Materiell

Bilder, kart, bøker, taleopptaker

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

180 minutter

Forberedelse

Søk etter bilder og intervjuer angående byen/distriktet.

Trinnvise instruksjoner












Ta en spasertur rundt i byen eller distriktet der skolen befinner seg.
Inviter barna til å ta et nøye og kritisk blikk på områdene (selv de som de bruker daglig) for å
tenke på den opprinnelige funksjonen de burde ha hatt, og den funksjonen de har i dag, og
tenke på styrkene og svakhetene til disse områdene (Hvordan er det? Hvordan bør/kan det
være? Hva liker jeg med dette området? Hva liker jeg ikke? Hvorfor?).
På slutten av spaserturen ber du barna om å tegne et kart over byen eller distriktet der de også
noterer styrkene og svakhetene for hvert område de besøkte.
Med hjelp fra foreldrene eller andre slektninger utfører hvert barn en historisk utforskning av
byen/distriktet og hvordan det har forandret seg over tid.
Barna er plassert i et klasserom og former en sirkel.
Forklar ruten du har tenkt å ta, og målet med arbeidet.
Start diskusjonen ved å stille et spørsmål.
Start diskusjonen der hvert barn oppfordres til å uttrykke sin mening om de valgte temaene.
Hvert barn forklarer kort arbeidet som er gjort hjemme angående byens historie.
Etter utstillingen oppsummerer du de gjennomgående temaene som viser seg.
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Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren


Stimuler barnas oppmerksomhet ved å stille engasjerende spørsmål.



Øk oppmerksomheten ved å bruke bilder og videoer.



Still spørsmål til barna under spaserturen, og bruk mest tid på de delene de kjenner minst.



Stimuler fantasien om hvordan områdene eventuelt kunne omorganiseres.



Barn som nylig har flyttet til byen (som kommer fra andre steder i landet eller fra andre land),
kan inviteres til å stille spørsmål til sine nye naboer.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 2 For en underfull verden Hvordan ønsker du å leve?
Målsetting

•
•
•

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Å uttrykke preferanser og diskutere

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•

Å diskutere de konkrete og abstrakte faktorene i miljøet
Å evaluere eget og andres miljø
Å diskutere måter å beskytte og/eller endre eget og andres miljø på

Verdsettelse av kulturelt mangfold
Åpenhet for kulturell annerledeshet og for andre oppfatninger, verdensbilder og
praksiser
Borgerlighet
Ansvar
Analytisk og kritisk tenkning
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Oversikt

Barna tegner kontrastfulle bilder av miljøer der de ville eller ikke ville bodd. De
diskuterer hvilke faktorer som utgjør forskjellene, og hvordan de kan påvirke sitt eget
miljø.

Materiell

•
•
•

Gruppestørrelse

1–20

Tid som kreves

50 minutter

Forberedelse

•
•

Papir
Fargeleggingsutstyr, f.eks. maling, tusjer, fargestifter, blyanter
Tegnestifter eller tape for å henge opp tegningene

Samle fargeleggingsutstyr.
Ta kopi av utdelingsarket til alle barna.

Trinnvise instruksjoner




Sett frem alle slags farger. Be barna om å tenke på et miljø de gjerne vil ha – på ekte eller på
liksom – og tegne det.
Be barna om å tenke på et miljø de gjerne ikke vil ha – på ekte eller på liksom – og tegne det.
Når tegningene er ferdige, henger du dem opp og inviterer barna til å se på miniutstillingen.

Debriefing og evaluering


Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett ele-
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ment der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Var det enkelt å tenke på to forskjellige miljøer?
► Hvilken tegning og hvilket miljø likte du best? Hvorfor?
► Hvilken tegning og hvilket miljø likte du minst? Hvorfor?
► Hvis det bodde mennesker i miljøene du har tegnet, hvordan ville de følt seg?
► Hvilket bilde samsvarer med det ekte miljøet rundt deg?
Du kan relatere aktiviteten til menneskerettigheter ved å stille spørsmål som disse:
► Miljøet er mer enn bare det fysiske området. Hvilke andre faktorer utgjør et positivt eller
negativt miljø? Tenk på faktorer som muligheter, ikke-voldelighet, ikke-diskriminering, frihet
og menneskerettigheter.
► Hvordan påvirker det fysiske miljøet oss? Hvordan påvirker rettighetsmiljøet oss?
► Hvordan vil du beskrive rettighetsmiljøet der du bor?
► Hva vil du gjerne forandre ved det fysiske miljøet ditt? Ved rettighetsmiljøet?
► Hva kan du gjøre for at miljøet ditt skal bli mer som det du tegnet?
► Har alle barna i verden et miljø de liker?
► Har vi en menneskerett til et godt miljø?
► Synes du vi burde ha rett til et godt miljø?
► Hva kan vi gjøre for å kjempe for et godt miljø for alle barna i verden?

Tips til læreren



Hjelp barna å forstå at et «miljø» skapes både av konkrete, fysiske faktorer og av abstrakte ting,
som for eksempel graden av rettigheter og friheter. Understrek at vi trenger begge typer faktorer for å få et godt miljø. Yngre barn kan ha vanskelig for å skjønne det abstrakte miljøbegrepet.
Før dere gjør oppgaven, må du være tydelig på hvilke miljøaspekter du vil rette søkelys mot.
Hvis du tar opp «miljø» som ett begrep uten å presisere, vil dette være for stort og abstrakt.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 3 CVS-journalist CVS-journalistene utforsker byen med kamera!
Målsetting

•
•

Å skape en reportasje om barnas utforskning av områdene og minnene i byen/
distriktet
Å utvikle samarbeidsferdigheter for aktiv deltakelse

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Fotoreportasje eller andre former for rapportering

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Barna rapporterer om deres by/distrikt (i dimensjonene i tid og rom) og
lokalsamfunnet.

Materiell

•
•
•
•

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

90–120 minutter

Respekt
Borgerlighet
Ansvar
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Samarbeidsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Ett digitalt eller polaroid-type kamera for hver gruppe
Notatblokker og penner til å ta notater og identifisere bilder
Kopier av kart over lokalområdet
Valgfritt: Skriver for å skrive ut digitale bilder

Oppgaven gis før juleferien og diskuteres når de kommer tilbake fra ferien, på skolen
Forberedelse

•

Ta kopier av kart over byen.

Trinnvise instruksjoner



Diskuter med barna hva journalister gjør, både i aviser og på TV. Forklar at barna selv skal bli
fotojournalister og ta bilder av byen og samfunnet, samt intervjue foreldre, besteforeldre og
andre barn om opplevelsen deres av byen/distriktet.
Del barna inn i grupper på tre eller fire. Gi hver gruppe et kamera og en bestemt oppgave. For
eksempel:
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Gruppe A sjekker kanskje sikkerhetsforholdene.
Gruppe B undersøker kanskje de offentlige parkene.
Gruppe C tar gjerne en titt på de «barnevennlige» områdene.
Gruppe D kan gjerne konsentrere seg om intervjuer av besteforeldre, eldre mennesker eller
naboer.
Gi gruppene tid til å diskutere sitt tema og planlegge hvordan de skal se etter bevis. Sørg for at
de vet hvem de skal kontakte, slik at de kan få adgang til bestemte områder (f.eks. vaktmesteren
for en park). De bør vite hvordan de bruker kameraet. Alle gruppene må også ha minst ett barn
som noterer og skriver opp bildetekster for å identifisere bildene, ett barn som relaterer bildet
til bestemte saker ved byen/distriktet, og et annet barn som skriver opp svarforslagene.
Be hver gruppe rapportere om planene sine til hele gruppen. Angi en bestemt frist for å fullføre
rapporteringsoppgavene.
Etter at gruppene har tatt bildene, gir du dem tid til å forberede en miniutstilling som vil finne
sted på det offentlige arrangementet til slutt. Hver utstilling skal inneholde
− en tittel
− navnene på barna i gruppen
− bildetekster for hvert bilde, der det står når og hvor bildet ble tatt, og hva det viser
− kommentarer om byen/distriktet og lokalsamfunnet
− anbefalinger for å ta tak i de observerte bruddene og skryt for gode eksempler
−
−
−
−






Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Hvordan liker du å være journalist?
► Var det vanskelig å finne de eksemplene du trengte?
► Var det vanskelig å «fange opp» situasjonen i et bilde?
► Var det vanskelig å skrive bildetekstene?
► Var det vanskelig å gi skryt? Anbefalinger?
► Lærte du noe om lokalsamfunnet ditt? Om deg selv? Så du noe på en ny måte?
► Kan et kamera være et nyttig verktøy for å vise situasjoner? Kan skriving være nyttig?
► Kan du komme på noen andre verktøy som kan vise disse situasjonene?
► Hva kan et bilde eventuelt tilføre til noe som er skriftlig?
Relater aktiviteten til byen/distriktet ved å stille spørsmål som disse:
► Hva lærte du om byen din / distriktet ditt og lokalsamfunnet?
► Hva var noen positive eksempler i byen?
► Hva var noen negative eksempler i byen?
► Kan vi gi konkrete forslag for å forbedre menneskerettighetene? Til hvem (f.eks. skoleadministrasjonen, foreldre, ordfører, lokale myndigheter, media, lærer)?
► UNCRC garanterer retten for barn til å uttrykke meningene sine fritt i alle saker som angår
dem. Bruker du denne rettigheten? Hvordan gjør du i så fall det? Hvordan kan du bruke den
mest mulig effektivt? Hvilke ferdigheter trenger man for å gjøre det?
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Tips til læreren




Understrek at denne rapporteringen ikke bare er for å finne noen problemer i byen/distriktet,
men også for å evaluere hva som går bra.
Understrek viktigheten av å utmerke og rose de som beskytter og gir gode standarder for helse,
miljø og sikkerhet.
Du må kanskje gi barna grunnleggende instruksjoner om hvordan de bruker et kamera, og tips
om hvordan de kan ta gode bilder. Sørg for at alle barna lærer å bruke kameraet og har mulighet til å bruke det.
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A8@M2 Planning for real
Læreplanen ser for seg tre møter for å forberede og implementere Planning for real.
Møte 1

Målsetting

•
•

Å forklare prosessen for Planning for real
Å forberede materiellet (kart over byen eller distriktet)

Type aktivitet

Diskusjon, manuell aktivitet

Oversikt

Barna realiserer instrumentene.

Materiell

Kartografier, papir, tusjer, pinner, lim, ulldotter, isopor

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

Disse aktivitetene kan forberedes og realiseres i tidligere måneder med hjelp fra
kolleger i CTT.

Forberedelse

Lag en kartografisk base og flagg.

Trinnvise instruksjoner












Forklar Planning for real-teknikken og alle prosedyrene som må implementeres.
Be om kart over byen (distriktet) fra kommunen (denne aktiviteten må utføres minst 30 dager
på forhånd).
Skriv ut kartene over byen (distriktet) i samme størrelse som isoporpanelene.
Utfør områdeinspeksjoner, og ta mange bilder av stedene.
Ta noen av isoporpanelene og påfør lim bare på én side.
Klipp ut kartet over byen (distriktet) i samme størrelse som isoporpanelet.
Fest kartet på isoporpanelet.
Lag kubene som skal brukes til å representere bygningene og alle de tredimensjonale elementene (med paneler i tre, papir eller isopor).
Tegn detaljer på bygningene (vinduer, inngangspartier), gater osv. ...
Klipp ut de runde, grønne svampbitene og fest dem til tannpirkerne for å lage trær.
Kombiner de ulike isoporpanelene for å lage én enkelt modell.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
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element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren







Velg et begrenset antall symboler til flaggene.
Tilpass det didaktiske opplegget for fag som for eksempel kunst og håndverk, teknologi eller
geometri for å bruke alt materiellet for å bygge modellen i tide.
La barna delta aktivt i å lage modellen.
Fortell barna hva som menes med å kartlegge, og hvordan dette gjøres.
Forklar skalaen.
Utfør ulike inspeksjoner av byen (distriktet) som dekkes i prosjektet.

PLANNING FOR REAL FORKLART I BILDER
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Møte 2
Målsetting

•

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Posisjonering av flagg og ulltråder

Materiell

Flagg, spoler, fargede tegnestifter, plastilin, fargede papirark

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

2 timer

Forberedelse

Kartbasen

Å implementere aktiviteten for Planning for real

Trinnvise instruksjoner



Alle barna har mulighet til å sette punkter og linjer på kartbasene ved hjelp av henholdsvis flagg
og ulltråder, slik at de plasseres nøyaktig.
Hvert flagg, eller ståltråd, representerer tydelig et prosjekt, en handling eller et tiltak som skal
utføres for å forbedre steder.
Denne aktiviteten er startpunktet for den første samtalen mellom deltakerne.



Still spørsmål som disse:




►
►
►
►
►
►
►
►
►

Hva kan jeg gjøre?
Hvilket prosjekt vil jeg implementere?
Hvilke elementer trenger jeg for å utføre prosjektet?
Hvordan ser jeg byen min om fem år?
Hvordan ser jeg byen min etter at prosjektet er fullført?
Hva er de tre stedene i byen min som vi kan investere i?
Hva er de tre stedene i byen min der det ikke trengs forbedringer?
Hva har jeg lyst til å gjøre for alle de som kommer til byen min?
Hvilke tjenester har jeg lyst til å tilby til besøkende?

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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Tips til læreren






Stimuler samtale mellom barna.
Ikke bruk lukkede spørsmål.
Stimuler barna til å stille spørsmål til de voksne som er til stede.
Ha fokus på de viktigste aspektene ved byen (distriktet).
Still stimulerende spørsmål for å begynne å tenke på designidéer (barna lukker øynene og forestiller seg å designe på nytt det området de så på).

Møte 3

Målsetting

•
•

Å reflektere rundt aktiviteten
Planlegging av det valgte prosjektet

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna reflekterer rundt de posisjonerte flaggene og velger prioriterte prosjekter.

Materiell

Kartografisk base

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

2 timer

Forberedelse

Kartografisk base

Trinnvise instruksjoner










Eliminering av identiske eller lignende flagg posisjonert på samme sted
Diskusjon om prosjektene som skal implementeres
Utvalg av et prosjekt som prioritet
Del barna inn i grupper på seks.
Hver gruppe tenker på et avgrenset område.
I hver gruppe vil det bli utnevnt en representant for å forklare prosjektidéen som skal implementeres, for de andre gruppene.
Etter en time forklarer grupperepresentanten prosjektidéen og hvordan gruppen har tenkt å
utføre prosjektet, til alle som er til stede.
Be barnas representanter om å presentere resultatene av Planning for real og forslagene de har
laget, og diskutere mulige endringer.
Utforming av det valgte prosjektet
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Still spørsmål som disse:
► Hvilket prosjekt har jeg lyst til å implementere?
► Hva kan gjøres med de ressursene som er tilgjengelige for oss?
► Er jeg klar til å bli hovedfiguren i prosjektet?
► Hvordan kan jeg bidra til at et prosjekt blir vellykket?

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren




Oppfordre til diskusjon blant barna.
Veilede samtalen og løs eventuelle konflikter.
Gi alle mulighet til å uttrykke sin mening.
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A9@M2 Andre møte med lokale myndigheter
Målsetting

•

Å diskutere barnas forslag etter Planning for real

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna og læreren møter lokale myndigheter på nytt for å illustrere forslaget sitt for
urban regenerering i det valgte området av byen.

Materiell

Prosjektet valgt av barna på slutten av Planning for real-øktene

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner



Be barnas representanter for to av KC-ene om å presentere sitt forslag til regenereringstiltak i
sin by / sitt distrikt og diskutere mulige endringer med lokale myndigheter.
Diskuter med lokale myndigheter hva som kan gjøres, og hvordan.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A10@M2 Planlegging av regenereringstiltaket
Målsetting

•

Å planlegge regenereringstiltaket i det valgte området

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barna og læreren planlegger regenereringstiltaket.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Kopier av prosjektet valgt i forrige aktivitet

Trinnvise instruksjoner


Det kan være nyttig å tenke sammen med barna og foreldrene om muligheten for å bruke
crowdfunding til å finansiere tiltaket.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A11@M2 Implementering av regenereringstiltaket
Målsetting

•

Å realisere regenereringstiltaket

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Barna (med hjelp fra frivillige foreldre) realiserer regenereringstiltaket.

Materiell

Det som er nødvendig for realiseringen av det bestemte tiltaket

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden som kreves for realiseringen av det bestemte tiltaket

Forberedelse

Det som er nødvendig for realiseringen av det bestemte tiltaket

Trinnvise instruksjoner


Barna realiserer tiltaket ved hjelp av lærere og frivillige foreldre.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 4 Hjemme i Europa
Bakgrunnsinformasjon for lærere: Hvilke spor av Europa er til stede i elevenes hverdagsliv?
Barneskoleelever har en annen persepsjon av tids- og romforhold enn voksne. Når man tar opp
Europa som tema på barneskolenivå, er det derfor viktig å finne passende knagger for aldersgruppen
der man kan henge et didaktisk begrep om læring om Europa og utvikle dette. Begreper om rom
og relasjoner er annerledes for barneskoleelever enn for elever på ungdomsskole og videregående.
Elevenes tidligere kunnskap, deres nåværende holdninger til Europa og interessene deres, så vel
som ulike måter for dem å samle informasjon på, er noe læreren bør reflektere over på forhånd.
Hvordan kan barneskoleelever lære om Europa? For ikke å glemme et av de grunnleggende EDC/
HRE-spørsmålene om Europa: Hva er en europeisk identitet? EDC/HRE er ikke et nasjonalt begrep.
Det er et begrep som handler om spørsmålet om hvordan mennesker bor sammen i ulike settinger:
som familier, nabolag, klasser, skole, region, land og kontinent (Europa).
Når man ser på realiteten av elevenes liv, blir det tydelig at dagens barneskoleelever vokser opp
med en europeisk og dermed internasjonal dimensjon i dagliglivet.
Elevene opplever dette som internasjonalitet, multikulturalisme og flerspråklighet i ulike
sammenhenger:
− gjennom å leve sammen med barn fra ulike nasjoner og kulturer (i barnehagen, på skolen, i
området der de bor)
− gjennom internasjonale produkter
− gjennom europeiske og internasjonale referanser i media som brukes av elevene (bøker, magasiner, TV, CV-er, Internett osv.)
− gjennom reise
De fleste av disse sammenhengene blir tatt for gitt av elevene fra en tidlig alder og oppfattes
ubevisst. Elevene er for eksempel ikke bevisste på opprinnelsen av for eksempel spagetti, pizza og
croissanter, og de har ikke aktivt deltatt i den langsomme prosessen med å integrere forbrukervarer
innenfor Europa. Samtidig vises det stadig stereotypier og forenklede synspunkter av ulike deler av
kontinentet vårt i media. For elevene kan disse stereotypiene bli «forhåndskunnskap» om Europa
som på en eller annen måte har blitt «bekreftet». I virkeligheten er disse holdningene subjektiv tro
og ikke kunnskap i det hele tatt.
Dermed kan ikke barneskoleelever ses på som uskrevne blad når man snakker om Europa.
Undervisning om Europa kan tilføre en dimensjon av sortering, systematisering, utvidelse og
objektifisering av eventuell forhåndskunnskap. Undervisning og læring bør derfor ha som mål å
reflektere rundt nåværende stereotypier, fordommer og meninger, i tillegg til å fokusere på å øke
bevisstheten om et flerkulturelt, flerspråklig og i seg selv mangfoldig, men likeverdig europeisk
samfunn.
Sammenlignet med ungdomsskolen og videregående må undervisning og læring om Europa på
barneskolen oppleves og leves ut aktivt. Man må ha et svært åpent sinn ved slik undervisning,
som lener seg mot to fagdimensjoner: det objektivt-nøytrale og det ideelle – og som bruker svært
konkrete eksempler fra elevenes hverdagsliv. For denne aldersgruppen er ekte kommunikasjon og
vennskap de sentrale didaktiske dimensjonene for undervisning og læring. Der gruppen inkluderer
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elever med minoritetsbakgrunn, kan dette brukes som ett av utgangspunktene for å undervise og
lære om Europa og menneskene som bor der.
Denne aktiviteten er artikulert i to leksjoner.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 4 Hjemme i Europa Leksjon 1 Dette vet jeg om Europa
Målsetting

•
•

Å aktivere kunnskapene deres om Europa på nytt
Å oppdage synet deres på kontinentet

Kilde for aktiviteten

Inspirert av «Oppvekst i demokrati»

Type aktivitet

Individuelt arbeid, diskusjon i plenum

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•

Oversikt

Barna jobber med et blankt kart over landene i Europa. De svarer på spørsmål om
dette bestemte landet. De fargelegger og tegner de viktigste geografiske og sosiale
trekkene ved landet. Deretter posisjonerer de hvert land på et større europakart.

Materiell

Papirkopier av europakart, blanke kart over europeiske land, portrett av landene,
penner, lim, saks, atlas, bøker, Internett (dersom det er mulig)

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

180 minutter

Forberedelse

En papirkopi av et blankt kart over et europeisk land

Borgerlighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Trinnvise instruksjoner





Elevene får en papirkopi av et blankt kart over et europeisk land (helst forstørret til A4-størrelse). Oppgaven deres er å aktivere den kunnskapen de har om landene i Europa.
De begynner å jobbe med ulike spørsmål listet opp under kartet over landet de har blitt tildelt
(f.eks.: Hva er hovedstaden i Frankrike? Hva er den lengste elven i Italia?). De må sjekke det svaralternativet de tror er riktig.
Læreren presenterer deretter informasjonspakken om hvert land i delen om utdeligsarkene til
elevene (hovedsteder, flagg, elver, fjell og landformer).
Elevene vil jobbe med dette materiellet, men kan også samle inn informasjon ved hjelp av andre
ressurser, hvis disse er tilgjengelige i klasserommet (Internett, atlas, bøker osv.). Elevene fargelegger og tegner på det tomme kartet over landet de er tilordnet, i henhold til informasjonen
de har samlet inn.
 Når elevene er ferdige, plasserer de landet sitt i riktig posisjon på et større tomt europakart
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som læreren har for hele klassen. De ferdige europakartene stilles ut på veggen. Som hjemmelekser velger elevene ett europeisk land de kan lære om hjemme (et annet land enn det
de ble tilordnet i timen). De fyller ut «Landsportrett» opp til leksjon 2.
«Landsportrett»

Hovedstad
Språk*
Viktige historiske hendelser
Rikt eller fattig land
Elver/innsjøer/fjell
* (Elevene bør lære å si noen få ord – f.eks. «God morgen» – på språket til det landet de
lærer om.)
Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 4 Hjemme i Europa Leksjon 2 Jeg er hjemme i Europa
Målsetting

•
•
•
•
•
•

Å utvikle en følelse av avstand
Å respektere hverandre
Å bli oppmerksom på alle de ulike kjennetegnene til Europa som kontinent
Å forstå begrepet om romlige forhold ved å se hvor de kommer fra
Å forstå at Europa har mange ulike kjennetegn
Å reflektere rundt det faktumet at europeere har noen ting til felles, men også er
veldig ulike

Kilde for aktiviteten

Inspirert av «Oppvekst i demokrati»

Type aktivitet

Par- og gruppearbeid

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Elevene bygger et kart over Europa i skolegården. De jobber med landene de selv har
lært om.

Borgerlighet
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Toleranse for tvetydighet
Lytte- og observasjonsferdigheter
Respekt
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

De starter med å posisjonere på skolegården et tomt kart over landene de har lært
om hjemme, for å bygge europakartet. Etter dette fortsetter elevene med å markere
hovedstaden i landet, farge flagget og tegne kjennetegnene for landformene.
De legger ut elver, fjell og andre viktige ting på det topografiske kartet. Til slutt
engasjerer læreren dem i en diskusjon om likheter og forskjeller i a) en geografisk
kontekst og b) en sosial kontekst.
Materiell

Utskrifter av tomme europeiske land, kart over Europa som maler, landsportretter,
farget papir, atlas, tavle eller papirtavle

Gruppestørrelse

Hele gruppen

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Et tomt kart over hvert land i Europa

Trinnvise instruksjoner


Elevene tar med landsportrettene og all informasjonen de har samlet inn hjemme, i timen.
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Hele klassen samler seg i skolegården.
Læreren angir rammen for kartet ved å definere området som elevene kan arbeide i.
Læreren instruerer elevene om å bygge et topografisk kart over Europa. Lærerne gir elevene et
stort, tomt kart over de europeiske landene (A3) som de fokuserte på hjemme.
Deretter kan de angi hovedstedene og flaggene på kartet (hver elev jobber med det landet
han/hun lærte om hjemme).
Etter å ha lagt ut hovedstedene og flaggene fortsetter elevene å jobbe med elvene og landformene. Ikke alle elever vil ha mye å gjøre her, ettersom ikke alle land har store elver og landformer.
Læreren kan muligens ønske å be disse elevene hjelpe andre klassekamerater eller gi elever
som allerede er ferdige med sitt land, i oppgave å jobbe med noen andre i klassen.
Elevene kan bruke ulikt materiell, for eksempel tekstiler, papir osv., til å legge ut elver og landformer.
Elevene kan også legge til andre ting på det topografiske kartet, men dette bør være valgfritt.
Elevene bør få bestemme hvorvidt de vil gjøre dette. Det avhenger også av den informasjonen
de samlet inn da de lærte om et land (om mat, berømte mennesker osv.).
Elevene legger ut det store kartet over landet de jobbet med, på bakken i skolegården. Som et
puslespill følger de bildet av Europa som de bygget i leksjon 1, for å lage sitt eget europakart.
Elevene må sørge for at de riktige landene er plassert ved siden av hverandre.
Når de har gjort dette, skal hver elev stå i sitt land og starte en dialog med eleven i nabolandet.
De utveksler informasjon om landene sine. Det kan oppstå usynlige barrierer, for eksempel at
man må snakke et fremmedspråk.
Som et resultat av landsportrettet som hver elev har fylt ut, bør det være mulig for hver elev å
utveksle noen ord med hverandre på «deres» lands språk.
Resten av dialogen kan gjennomføres på morsmålet.
Elevene bør prøve å ha så mange dialoger som mulig med klassekameratene som står i nabolandene.
Når det topografiske kartet er ferdig, tas det bilder. Helst bør kartet fotograferes to ganger –
én gang der elevene står foran «sitt» land, og én gang uten elevene, slik at alle landformene,
elvene osv. er godt synlige.
Elevene sitter i en ring rundt et kart.
Det er elevenes oppgave å se på kartet og tenke på likhetene og forskjellene på kartet. De kan
prøve å svare spørsmål som for eksempel:
•

Hvilke deler av Europa har høye fjell?

•

Hvor er de lengste elvene?

•

Hvilke land har lignende landformer?

•

I hvilke land snakker folk det samme språket?

•

Hvilke land har samme sjø?

Som et andre trinn introduserer læreren et nytt sett med spørsmål for å starte en ny diskusjon.
Bortsett fra naturlige og geografiske likheter og forskjeller er det andre forskjeller i Europa, slik
som sosiale forskjeller eller fenomener som fordommer.
Læreren motiverer elevene til å uttrykke sine tanker om de sosiale forskjellene i Europa ved å
stille spørsmål som dette:
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•

Finnes det rike og fattige land i Europa? Hvilke er rike? Hvilke er fattige?

•

Er livet vanskeligere i noen europeiske land enn i andre? Hvorfor?

•

Hvorfor drar mange fra hjemlandet for å bo andre steder? Hva er grunnene til dette?

•

Lærerne tar notater på papirtavler og leder diskusjonen også ved å stimulere mulige
løsninger på noen sosiale problemer.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Tips til læreren
Begrepet «topografisk kart» brukes på to forskjellige måter. For det første beskriver et topografisk
kart i en kartografisk sammenheng et kart som viser identifiserbare landemerker som for eksempel
fjell, elver, innsjøer, hav og andre permanente geografiske kjennetegn. For det andre brukes
begrepet topografisk kart i genetikk, der det beskriver hvor mye DNA som skiller to gener, og
måles i basepar, i motsetning til et genetisk kart.
I denne leksjonserien om Europa bruker vi begrepet «fysisk kart» i kartografisk betydning, men
også i en veldig aktiv betydning ved at elevene «spiller» selve kartene.
Bare på denne måten vil elevene på barneskolenivå kunne begripe de vanskelige romforholdene,
begrepet grenser og lengdene på elver og høydene av fjell. Dette hjelper også elevene til å forstå
de sosiale aspektene ved å bo sammen på det europeiske kontinentet. Ved faktisk å bygge og
deretter «stå i» landene kan elevene fysisk oppfatte naboene, og de kan bedre forstå grenser og
barrierer slik som fremmedspråk, kultur og andre landsrelaterte forskjeller. Konseptet å bygge et
topografisk kart kan knyttes til læringsaspekter ved handling og konkrete opplevelser.
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A3@M2 CVS-aktivitet nr. 5 Barns stemmer i markedsføring La oss fortelle verden om byen vår!
Målsetting

•
•
•
•

Utvikle ferdigheter innen kritisk tenkning om markedsføring og media
Øve på kreative og kommunikative ferdigheter
Utvikle idéer om hvordan man kan fremme barns menneskerettigheter
Få dypere forståelse om menneskerettighetene

Kilde for aktiviteten

Avledet av «COMPASITO»

Type aktivitet

Fortelling, tegning, skriving

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversikt

Barna utvikler en TV-reklame for regenereringstiltak for barn i byen/distriktet.

Materiell

Papir og kunstartikler

Gruppestørrelse

1 klasse

Tid som kreves

120–180 minutter

Forberedelse

Ordne videoutstyr for å spille inn reklamefilmene, dersom det er mulig.

Åpenhet for kulturell annenhet
Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
Borgerlighet
Selvstendige læringsferdigheter
Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning
Lytte- og observasjonsferdigheter
Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet
Kunnskap om og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
Kunnskap om og kritisk forståelse av verden

Trinnvise instruksjoner





Del barna inn i grupper på tre eller fire. Forklar at gruppen er blitt bedt om å markedsføre sitt
regenereringstiltak i byen/distriktet. De vil lage en reklamefilm for TV som varer i ett til tre minutter, og som gjør folk oppmerksomme på og/eller gjør at folk forstår dette arbeidet.
Be barna beskrive noen TV-reklamer de har lagt merke til. Idémyldre kjennetegn ved gode
reklamer (f.eks. gode slagord, lydeffekter, musikk, humor, alvorlig budskap).
Diskuter publikumet for reklamen. Er den rettet mot barn, foreldre, lærere, offentligheten generelt eller alle disse? Diskuter hvordan reklamen kan gjøres attraktiv for det valgte publikumet.
Forklar at hver gruppe skal velge en side ved tiltaket som de vil markedsføre, og publikumet de
vil rette seg mot. Be noen fra hver gruppe rapportere sin rett til deg, samt hvilket publikum de
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har bestemt seg for.
Når gruppene har valgt arbeidet, bør de utvikle en idé for hvordan de kan markedsføre det.
Oppfordre dem til å vurdere mange ulike måter å presentere arbeidet på (f.eks. et rollespill, en
sang de synger, en tegneserie de tegner storyboard for). Minn dem på at dette vil være en video
for TV, slik at den bør være visuelt interessant og ha en handling, ikke bare «snakkende hoder».
Det bør ikke være mer komplisert enn at det kan presenteres på under tre minutter.
Gå rundt blant gruppene for å sjekke fremgangen. Når en gruppe er ferdig med sin reklame,
kan du be dem gi den en tittel og begynne å øve.
Når alle gruppene har planlagt sine reklamer, kan du bringe hele gruppen sammen for å dele
idéene og få tilbakemelding fra andre. Be hver gruppe forklare sitt arbeid, publikum og sine
idéer. Hvis de er klare for det, kan de også prøve å fremføre det. Etter hver beskrivelse eller
fremføring kan du oppfordre til konstruktive forslag og tilbakemelding ved å stille spørsmål
som dette:
► Vil denne tanken appellere til det valgte publikumet?
► Vil dette kommunisere tanken om arbeidet tydelig?
► Hva liker du om disse idéene?
► Kan du gi noen forslag til forbedring?
Gi gruppene tid til å forbedre og øve på reklamefilmene.
Be hver gruppe presentere reklamefilmene sine og planene for hverandre.

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Du kan også debriefe aktiviteten ved å stille spørsmål som disse:
► Var det noen deler av aktiviteten som var spesielt utfordrende? Spesielt morsomme?
► Lærte du noe om hvordan reklamefilmer lages?
► Var det vanskelig å tenke i bilder heller enn bare ord?
► Var det vanskelig å tenke på hvordan du når et spesielt publikum?
► Er reklame alltid positivt? Hvorfor eller hvorfor ikke?
► Hva lærte du fra de andre storyboardene?
► Vil denne aktiviteten gjøre at du ser annerledes på TV heretter?
Du kan relatere aktiviteten til byen ved å stille spørsmål som disse:
► Hvorfor valgte gruppen din akkurat denne siden ved aktiviteten?
► Hvorfor valgte dere akkurat dette publikumet?
► Hva slags reaksjon eller handling tror du at reklamen vil føre til?
► Er en TV-reklame en god måte å fortelle folk om regenereringstiltaket på? Hvorfor eller
hvorfor ikke?
► Omhandlet reklamen deres andre problemstillinger i tillegg den dere la vekt på?
► Hvem trenger opplæring om barns menneskerettigheter?

Tips til læreren


Dette er en kompleks aktivitet som kan utfordre barna til å bruke nye ferdigheter (f.eks. skrive
dialog eller sanger, utvikle et storyboard). Læreren må følge opp barnas fremgang nøye og

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: AKTIVITETER





251

hjelpe dem til å holde seg på riktig spor.
Noen grupper vil bevege seg raskere gjennom prosessen enn andre. Hvis en gruppe har fullført
én oppgave, kan du gi dem instruksjoner enkeltvis for det neste trinnet. Gi dem rikelig med tid
til å øve og gjøre endringer etter tilbakemelding.
Bruk aktiviteten til å oppfordre til kritisk tenkning om reklame og formålene med det.
Bruk aktiviteten til å øve på å gi og motta konstruktiv kritikk.
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A12@M2 Organisering av det offentlige arrangementet
Målsetting

•

Type aktivitet

Manuell aktivitet

Oversikt

Å planlegge et offentlig arrangement der barna presenterer sin regenerasjonshandling

Barna og læreren planlegger det offentlige arrangementet der barna presenterer sin regenerasjonshandling.

Materiell

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden de bestemte valgte aktivitetene tar

Forberedelse

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Trinnvise instruksjoner



Be barna tenke på hvordan organisere arrangementet.
Spør frivillige foreldre hvordan de kan hjelpe barna.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
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A13@M2 Offentlig arrangement
Målsetting

•

Å feire barnas regenereringstiltak

Type aktivitet

Manuell aktivitet, diskusjon

Oversikt

Barna (med hjelp fra frivillige foreldre) realiserer det offentlige arrangementet.

Materiell

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Gruppestørrelse

2 klasser (frivillige foreldre er også involvert)

Tid som kreves

Tiden de bestemte valgte aktivitetene tar

Forberedelse

Det som er nødvendig for de bestemte valgte aktivitetene

Trinnvise instruksjoner





Det bestemte innholdet i denne aktiviteten bestemmes av barna, lærerne og foreldrene. Her er
noen forslag: Barnas arbeid utført i CVS-aktivitetene «For en underfull verden», «CVS-journalist» eller «Barns stemmer i markedsføring» kan utstilles i tillegg til arbeidet av barnas «offisielle
journalister».
Inviter alle barna og foreldrene ved skolen.
Prøv å invitere representanter for lokalsamfunnet (f.eks. ordføreren, skolens rektor, byrådsmedlemmer, lokale foreninger) til å se utstillingen, møte barna og høres deres bekymringer, lytte
til deres forslag og diskutere mulige endringer. Dersom det er mulig, kan Revised European
Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (CoE) (Revidert charter
for unge menneskers deltakelse i lokalt og regionalt liv)7 signeres av elever og lokale politikere.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.

7

https://rm.coe.int/168071b4d6
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A14@M2 Avsluttende møte i plenum med foreldre
Målsetting

Å diskutere hele prosessen med barnas foreldre

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Foreldre og lærere diskuterer alle aktivitetene i CVS-læreplanen.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

Foreldre av barn i de to klassene involvert i læreplanen

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner


Spør foreldrene om opplevelsen deres med læreplanen og hva de mener om barnas engasjement.
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A3@M2 CVS-aktivitetnr. 6 Brev til neste generasjon
Målsetting

•
•

Å få barna til å evaluere læreplanen de er involvert i
Å skrive ned hva de har lært, og hva de tror de kan få bruk for i livet

Kilde for aktiviteten

Bidrag av Ildikó Lázár (TASKs for democracy)

Type aktivitet

Diskusjon, skriving, lesing av jevnaldrede

Kompetansemål for
aktiviteten

•
•
•
•

Oversikt

Barna går gjennom opplevelsene sine og skriver et brev til neste generasjons elever.

Materiell

•
•

Gruppestørrelse

Arbeid parvis

Tid som kreves

45 minutter

Forberedelse

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

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

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

Trinnvise instruksjoner





Forklar hvorfor det er viktig å se gjennom hva som er blitt gjort og diskutert i de tidligere
aktivitetene eller øktene. Fortell barna at evalueringen deres vil være i form at et brev til neste
deltakergruppe.
Barna går sammen to og to, eller du setter dem sammen vilkårlig, med bilder eller kort med
uttrykk på dem, klippet i to. De to halvdelene må finne hverandre for å forme en helhet og
utfylle hverandre. Hvis du har et oddetall med barn, er det bedre å ha en gruppe på tre enn at
noen jobber alene.
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. For eksempel:
► målsettinger med aktiviteten/økten/kurset
► atmosfære
► innhold
► forståelse av terminologi
► aktiviteter og oppgaver
► timing og tempo
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► oppnådde læringsutbytter
► barnas evaluering av egen fremgang, innsats og eget engasjement
► barnas planer for å bruke kunnskapen, ferdighetene og holdningene de har utviklet
► barnas planer for å bruke konkrete aktiviteter eller materiell
► problemer, risikoer, farer
► generelle råd for fremtidens barn
Barna diskuterer idéene sine parvis og skriver brevene sammen til den neste gruppen med barn,
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.

Debriefing og evaluering





Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.
Det følger en diskusjon med oppklaringsspørsmål og forslag til handlinger og/eller forbedringer
basert på punktene på tavlen og sitatene du og barna 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 barn kan lese dem, og senere kan de faktisk
brukes som en innledende aktivitet med den neste gruppen barn.

Tips til læreren



Advar barna om at selv om de kan bruke humor, bør de skrive brev som gir et ekte bilde av
deres evaluering av økten og av deres 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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A15@M2 Avsluttende møte i plenum med barn
Målsetting

•
•

Å reflektere rundt læringsopplevelsen med barna
Å samle inn barnas forslag til revisjon av læreplanen

Type aktivitet

Diskusjon

Oversikt

Barn og lærere diskuterer alle aktivitetene i CVS-læreplanen.

Materiell

Ikke noe

Gruppestørrelse

2 klasser

Tid som kreves

60 minutter

Forberedelse

Ingen

Trinnvise instruksjoner


Spør barna hva de mener om læreplanen.

Debriefing og evaluering
Debrief aktiviteten ved å be barna fylle ut spørreskjemaet for læringsevaluering med ett
element der de oppgir graden av tilfredshet på denne aktiviteten.

KAPITTEL 4.

CVS-LÆREPLANEN FOR BARN: EVALUERING OG VURDERING

1. Forord
CVS-læreplanen ser for seg et system av evaluering og vurdering av undervisning og læring av demokratiske og interkulturelle (DI) kompetanser for barn8. Nærmere bestemt vil evaluering si observasjon og måling av effektiviteten av en bestemt
aktivitet og hele studieprogrammet. Læreplanen omfatter evaluering av både undervisnings- og læringsprosessen. Vurdering henviser til måling eller systematisk beskrivelse
av et barns mestringsgrad av DI-kompetansene.
Alle evaluerings- og vurderingsprosedyrene er integrert i CVS-appen (https://
www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/). Se figur 1 og 2 for generelle oversikter
henholdsvis over evaluering og vurdering.

Figur 1 Generell oversikt over evalueringssystemene slik de er integrert i CVS-appen

8

Se veiledningen for implementering av RFCDC (Barrett et al., 2018c).
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Figur 2 Generell oversikt over vurderingssystemene slik de er integrert i CVS-appen

2. Evaluering av undervisnings- og læringsprosessen
2.1 Evaluering av undervisningen av aktivitetene

På slutten av hver aktivitet forspeilet i læreplanen fyller hovedlæreren ut et spørreskjema
med 10 elementer, hentet fra Barrett et al. (2018c, s. 34–35). Læreren kan svare i et format med
tre nivåer (1 = ja, 2 = delvis, 3 = nei). «Ikke relevant» er også tilgjengelig som svar. Se figur 3 for
spørreskjemaet som er integrert i CVS-appen.
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Figur 3 Spørreskjemaet for undervisningsevaluering er integrert i CVS-appen

2.2 Evaluering av læringen av aktivitetene

På slutten av hver aktivitet forspeilet i læreplanen fyller barna ut et spørreskjema med ett
element der han/hun erklærer hvor fornøyd han/hun er med denne bestemte aktiviteten. Barna
kan svare ved hjelp av et svarformat med fem nivåer med ulike smilefjes (fra 1 = ikke fornøyd
i det hele tatt, til 5 = ekstremt fornøyd). Se figur 4 for spørreskjemaet som er integrert i CVSappen.
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Figur 4 Spørreskjemaet for læringsevaluering er integrert i CVS-appen

3 Vurdering av barnas demokratiske og interkulturelle kompetanser
Før man begynner å implementere læreplanen (pretest) og etter man er ferdig med
implementeringen (posttest), fyller både lærerne og elevene ut et spørreskjema der de vurderer
barnas DI-kompetanser.

3.1 Lærervurdering av barns demokratiske og interkulturelle kompetanser

Spørreskjemaet består av 135 elementer hentet fra RFCDC-beskrivelsene (Barrett et al.,
2018b). Læreren kan svare i et format med tre nivåer (1 = ja, 2 = delvis, 3 = nei). «Ikke relevant» er
også tilgjengelig som svar. Se figur 5 for spørreskjemaet som er integrert i CVS-appen. En totalsum
kan oppnås for hver kompetanse inkludert i begrepsmodellen for RFCDC, for pretest og posttest.
Spørreskjemaet for lærere er inkludert i vedlegg A.
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Figur 5 Spørreskjemaet for lærere for vurdering av barns demokratiske og interkulturelle
kompetanser som integrert i CVS-appen

3.2 Selvrapportert vurdering av barns demokratiske og interkulturelle kompetanser

Spørreskjemaet består av 93 elementer hentet fra RFCDC-beskrivelsene (Barrett et al.,
2018b). Barna kan svare ved hjelp av et svarformat med fem nivåer (fra 1 = ikke fornøyd i det hele
tatt, til 5 = ekstremt fornøyd) med visuelle symboler (se figur 6).

Ikke i det
hele tatt

Litt

Middels

En god del Svært mye

Figur 6 Svarformatet for spørreskjemaet for selvrapportering
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Se figur 7 for spørreskjemaet som integrert i CVS-appen. En totalsum kan oppnås for hver
kompetanse inkludert i begrepsmodellen for RFCDC, for pretest og posttest.
Spørreskjemaet for barn er inkludert i vedlegg B.
Barns rettigheter
1. Mark skrev et innlegg i skolens avis. I innlegget sa han at han ikke liker skolens regler. Rektoren sa til ham at
han ikke kunne trykke dette innlegget. Bør Mark få lov til å trykke innlegget?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

2. Betty skrev dagbok, og hun sa at ingen andre kunne lese den, selv ikke foreldrene. Bør Bettys foreldre få lov til
å lese den?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

3. Becky ønsker ikke å praktisere foreldrenes religion. Hun vil prøve noen andre religioner eller kanskje ikke ha
noen religion i det hele tatt. Bør Becky få lov til å velge sin egen religion?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

4. Debbie vil gå ut og besøke vennene, men foreldrene lar henne ikke gjøre det, fordi de ikke liker vennene hennes.
Bør Debbie få lov til å besøke vennene sine?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

5. Carries forelder vil at hun skal passe broren etter skolen, men Carrie vil leke. Bør Carrie måtte passe broren?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

6. Kelly hadde kranglet med bestevennen og var veldig lei seg. Hun ville snakke med foreldrene om det, men de
var for opptatt. Burde Kellys foreldre ha lyttet?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

Figur 7 Spørreskjemaet for selvrapportering for vurdering av barns demokratiske og interkulturelle
kompetanser som integrert i CVS-appen
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VEDLEGG A
Spørreskjema for lærere for vurdering av barns demokratiske og interkulturelle
kompetanser

1

Verdsettelse av menneskeverd og menneskerettigheter

Argumenterer med at menneskerettigheter alltid må vernes og respekteres

Grunnleggende

Forsvarer oppfatningen om at ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff

Mellomnivå

2

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

4

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

3

5
6

7
8
9

Forsvarer oppfatningen om at når mennesker settes i fengsel, betyr ikke dette at de fortjener Avansert
mindre respekt og verdighet enn noen andre, selv om de er underlagt restriksjoner

Uttrykker oppfatningen om at alle lover bør være i overensstemmelse med internasjonale
normer og standarder for menneskerettigheter
Verdsettelse av kulturelt mangfold

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

Grunnleggende

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

Mellomnivå

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
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10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Argumenterer med at interkulturell dialog bør brukes til å hjelpe oss gjenkjenne de ulike
identitetene og kulturelle tilhørighetene våre

Avansert

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

Argumenterer med at skoler bør undervise elever om demokrati og hvordan en
demokratisk borger skal oppføre seg

Grunnleggende

Uttrykker oppfatningen om at alle borgere skal behandles likt og upartisk under loven
Argumenterer med at lover alltid bør gjelde og håndheves rettferdig

Argumenterer med at demokratiske valg alltid skal gjennomføres fritt og rettferdig, i
henhold til internasjonale standarder og nasjonal lovgivning, uten fusk

Mellomnivå

Uttrykker oppfatningen om at når en offentlig tjenesteperson utøver makt, skal han eller
hun ikke misbruke den makten eller krysse grensen for ens juridiske autoritet

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
Uttrykker støtte for oppfatningen om at de som er betrodd lovgivningsmakten, skal være
underlagt loven og riktig konstitusjonelt tilsyn

Avansert

Uttrykker en oppfatning om at informasjon om offentlig politikk og dets konsekvenser
skal gjøres tilgjengelig for offentligheten
Argumenterer med at det skal finnes effektive midler mot eventuelle handlinger fra
offentlige autoriteter som overtrer borgerrettigheter

Åpenhet for kulturell annenhet

21

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

Grunnleggende

23

Uttrykker nysgjerrighet om andre oppfatninger og tolkninger og andre kulturelle
orienteringer og tilhørigheter

Mellomnivå

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

Avansert

22
24
25
26

Uttrykker interesse for å reise til andre land

Uttrykker at man setter pris på muligheten til å oppleve andre kulturer
Søker kontakt med andre mennesker for å lære om deres kulturer
Respekt

27

Gir rom for andre til å uttrykke seg

29

Behandler alle mennesker med respekt, uavhengig av kulturell bakgrunn

Mellomnivå

Uttrykker respekt for religiøse forskjeller

Avansert

28
30
31

32

33

34

Uttrykker respekt for andre som likeverdige mennesker

Uttrykker respekt for mennesker med en annen sosioøkonomisk status enn seg selv
Uttrykker respekt for personer med andre politiske meninger
Borgerlighet

Uttrykker en villighet til å samhandle og jobbe sammen med andre

Jobber sammen med andre mennesker mot felles formål og interesser

Grunnleggende

Grunnleggende
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35
36
37

38

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

Mellomnivå

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

Avansert

Diskuterer hva som kan gjøres for at samfunnet skal bli et bedre sted
Handler for å holde seg informert om borgerlige problemstillinger
Ansvar

39

Viser at en godtar ansvar for egne handlinger

41

Leverer inn arbeid til riktig tid

Mellomnivå

43

Oppfyller plikter overfor andre konsekvent

Avansert

40

42

Hvis en sårer noen, beklager en

Viser at en tar ansvar for egne feil

Egne mestringsforventninger (self-efficacy)

269

Grunnleggende

44

Uttrykker en tro på egne evner til å forstå problemstillinger

Grunnleggende

46

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

Mellomnivå

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

Avansert

45
47
48

Uttrykker en tro på at en kan gjennomføre aktiviteter en har planlagt
Uttrykker selvsikkerhet om at en kan forandre seg hvis en vil

49

Viser selvsikkerhet om at en vet hvordan en skal håndtere uforutsette situasjoner ved hjelp
av egne ressurser

50

Engasjerer seg godt med andre mennesker som har ulike synspunkter

Grunnleggende

52

Er komfortabel i ukjente situasjoner

Mellomnivå

51
53
54
55
56
57

Toleranse for tvetydighet

Viser at en kan unngå å trekke slutninger for tidlig

Håndterer usikkerhet på en positiv og konstruktiv måte
Arbeider godt i uforutsigbare omstendigheter

Uttrykker et ønske om å få egne idéer og verdier utfordret
Liker utfordringen ved å takle tvetydige problemer

Avansert

Uttrykker at en liker å takle komplekse situasjoner

Selvstendige læringsferdigheter

58

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

Grunnleggende

60

Kan lære om nye emner med minimalt tilsyn

Mellomnivå

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

Avansert

59
61
62
63

Søker oppklaring av ny informasjon fra andre personer når det er nødvendig
Kan vurdere kvaliteten på eget arbeid

Viser evne til å overvåke, definere, prioritere og fullføre oppgaver uten direkte tilsyn
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65
66

67
68
69

70
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Ferdigheter innen analytisk og kritisk tenkning

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

Grunnleggende

Kan vurdere risikoene forbundet med ulike alternativer

Mellomnivå

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

Avansert

Bruker bevis til å støtte synspunktene sine

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

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

Lytter nøye til ulike meninger

Lytte- og observasjonsferdigheter

71

Lytter interessert til andre mennesker

73

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

75

Legger merke til hvordan mennesker med andre kulturelle tilhørigheter reagerer på
ulike måter på samme situasjon

72
74

76

Følger med på håndbevegelsene og det generelle kroppsspråket til personer som
snakker, for å finne ut meningen med det de sier

Mellomnivå

Er oppmerksom på hva andre antyder, men ikke sier

Avansert

Empati

Kan gjenkjenne når en kompanjong trenger hjelp fra en

Grunnleggende

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

Mellomnivå

Uttrykker synspunktet at når en tenker på andre mennesker i andre land, deler en
sorgene og gledene deres

Avansert

77

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

79

Tar andre menneskers følelser med i betraktning når en tar avgjørelser

81

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

78
80

82
83
84

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

Modifiserer meningene sine hvis det blir vist for ham/henne gjennom rasjonelle
argumenter at det er nødvendig

Grunnleggende

Tilpasser seg til nye situasjoner ved å bruke en ny ferdighet

Mellomnivå

Tar i bruk de sosiokulturelle konvensjonene til andre kulturelle målgrupper når en
samhandler med medlemmer av disse gruppene

Avansert

Kan endre avgjørelser som han/hun har tatt, hvis konsekvensene for disse avgjørelsene
viser at det er nødvendig

85

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

87

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

86

Grunnleggende

Språklige, kommunikative og flerspråklige ferdigheter
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88

Kan uttrykke egne tanker om et problem

Grunnleggende

90

Stiller spørsmål for å vise forståelse for andre menneskers ståsted

Mellomnivå

Kan være en språklig megler i interkulturelle kommunikasjonssituasjoner ved å
oversette, tolke eller forklare

Avansert

89
91
92
93

94

Ber de som snakker, om å gjenta det de har sagt hvis det ikke var tydelig for ham/
henne
Kan ta i bruk ulike måter å uttrykke høflighet på et annet språk
Kan unngå interkulturelle misforståelser

Samarbeidsferdigheter

Bygger positive relasjoner med andre mennesker i en gruppe

Grunnleggende

Arbeider for å bygge enighet og oppnå gruppens mål

Mellomnivå

Skaper engasjement blant gruppemedlemmene for å oppnå felles mål

Avansert

95

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

97

Holder andre informert om eventuell relevant eller nyttig informasjon når han/hun
arbeider som del av en gruppe

96

98

99

100

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

Kan kommunisere med parter i en konflikt på en respektfull måte

Grunnleggende

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

Mellomnivå

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

Avansert

101

Kan identifisere alternativer for å løse konflikter

103

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

102

104
105

Kan effektivt håndtere andre personers følelsesmessige stress, angst og usikkerhet i
situasjoner som involverer konflikt
Kunnskap om og kritisk forståelse av selvet

106

Kan beskrive egen motivasjon

Grunnleggende

108

Kan reflektere kritisk rundt egne verdier og oppfatninger

Mellomnivå

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

Avansert

107
109
110
111

Kan beskrive hvordan egne tanker og følelser påvirker egen atferd
Kan reflektere kritisk rundt en selv fra flere ulike perspektiver

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

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)

113

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

Grunnleggende
Mellomnivå

271

272

115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135

Barnas stemmer for et nytt menneskelig rom

Kan forklare hvorfor mennesker med andre kulturelle tilhørigheter kan følge ulike
verbale og ikke-verbale kommunikative konvensjoner som er meningsfulle fra deres
perspektiv

Avansert

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

Kan forklare meningen med grunnleggende politiske begreper, blant annet demokrati,
frihet, borgerskap, rettigheter og plikter

Grunnleggende

Kan forklare hvorfor alle har et ansvar når det gjelder menneskerettighetene til andre
mennesker
Kan beskrive grunnleggende kulturelle praksiser (f.eks. spisevaner, hilsemåter,
tiltalemåter, høflighet) i én annen kultur

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

Kan vurdere samfunnets innvirkning på den naturlige verdenen, for eksempel når det
gjelder befolkningsvekst, befolkningsutvikling og ressursforbruk
Kan reflektere kritisk rundt risikoene som skade på miljøet medfører

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

Mellomnivå

Kan reflektere kritisk rundt forholdet mellom menneskerettigheter,
demokrati, fred og sikkerhet i en globalisert verden

Kan reflektere kritisk rundt rotårsakene til brudd på menneskerettigheter, inkludert
rollen som stereotypier og fordommer spiller i prosesser som fører til brudd på
menneskerettigheter
Kan forklare farene ved å generalisere atferd fra individer til en hel kultur

Kan reflektere kritisk rundt religiøse symboler, religiøse ritualer og religiøs språkbruk
Kan beskrive effektene av propaganda på den moderne verden

Kan forklare hvordan personer kan beskytte seg mot propaganda

Kan beskrive de ulike måtene som borgere kan påvirke politikk på

Kan reflektere kritisk rundt utviklingen i menneskerettsrammeverket og den pågående
utviklingen av menneskerettigheter i ulike områder i verden
Kan forklare hvorfor det er ingen kulturelle grupper som har faste iboende
kjennetegn
Kan forklare hvorfor alle religiøse grupper er i stadig utvikling og endring

Kan reflektere kritisk rundt hvordan historier ofte presenteres og undervises i fra et
etnosentrisk synspunkt
Kan forklare nasjonale økonomier og hvordan økonomiske og finansielle prosesser
påvirker samfunnets funksjon

Avansert
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Spørreskjema for selvrapportering for vurdering av barns demokratiske og interkulturelle kompetanser

Skole 		

__________________________________________

Dato		

__________________________________________

Navn på barnet

__________________________________________

Vi er interessert i meningene dine om ulike problemstillinger. Det er ingen rette eller feil svar. Sett
ring rundt ordene i boksen som viser i hvilken grad du er enig i noe. Jo større ballen er, desto mer
enig er du i utsagnet.
Øvingsspørsmål:
Jeg liker iskrem.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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Barns rettigheter
1. Mark skrev et innlegg i skolens avis. I innlegget sa han at han ikke liker skolens regler. Rektoren
sa til ham at han ikke kunne trykke dette innlegget. Bør Mark få lov til å trykke innlegget?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

2. Betty skrev dagbok, og hun sa at ingen andre kunne lese den, selv ikke foreldrene. Bør Bettys
foreldre få lov til å lese den?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

3. Becky ønsker ikke å praktisere foreldrenes religion. Hun vil prøve noen andre religioner eller
kanskje ikke ha noen religion i det hele tatt. Bør Becky få lov til å velge sin egen religion?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

4. Debbie vil gå ut og besøke vennene, men foreldrene lar henne ikke gjøre det, fordi de ikke liker
vennene hennes. Bør Debbie få lov til å besøke vennene sine?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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5. Carries forelder vil at hun skal passe broren etter skolen, men Carrie vil leke. Bør Carrie måtte
passe broren?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

6. Kelly hadde kranglet med bestevennen og var veldig lei seg. Hun ville snakke med foreldrene
om det, men de var for opptatt. Burde Kellys foreldre ha lyttet?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

7. Terrys foreldre er aldri hjemme når han kommer hjem fra skolen. Terry liker ikke å være hjemme
alene. Bør Terrys foreldre være der når han kommer hjem fra skolen?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

8. James sliter med matteleksene. Han trenger hjelp fra foreldrene med dette, men foreldrene har
sagt at han må gjøre det selv. Bør James’ foreldre hjelpe ham?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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9. Vi bør leke med mennesker fra andre land som har flyttet til vårt land.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

10. Folk som kommer fra andre land og bor i landet vårt, bør behandles på samme måte som alle
andre.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

11. Vi bør inkludere personer fra andre religioner i leken.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

12. Vi bør behandle personer fra andre religioner på samme måte som alle andre.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

13. Vi bør inkludere personer som snakker andre språk, i leken.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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14. Folk som snakker andre språk, bør behandles på samme måte som alle andre.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

15. Vi bør leke med personer som har foreldre som kommer fra andre land.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

16. Folk med foreldre som kommer fra andre land, bør behandles på samme måte som alle andre.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

17. Tror du at du har lyst til å treffe noen fra et annet land?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

18. Er du interessert i å være venner med mennesker fra andre land?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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19. Hvor stort ønske har du om å smake mat fra et annet land som du aldri har smakt før, f.eks.
indisk, marokkansk, kinesisk?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

20. Tror du at det å lære om mennesker fra forskjellige land er en viktig del av skoleopplæringen
din?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

21. Hvor godt liker du å lære om mennesker fra forskjellige land?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

22. Jeg har ansvar for å holde skolen ren.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

23. Jeg har ansvar for å holde nabolaget rent.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels
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26. Jeg vil gjerne hjelpe når jeg ser at noen har problemer.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

27. Det er viktig for meg å hjelpe de som er mindre privilegerte enn meg.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

28. Det er viktig for meg å hjelpe folk på skolen min.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

29. Det er viktig for meg å hjelpe folk i nabolaget mitt.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

30. Det er viktig for meg å stoppe folk fra å være ufine mot hverandre.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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Ansvar
31. Jeg beklager hvis jeg har såret noen.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

Middels

En god del

Svært mye

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

32. Jeg leverer inn arbeidet mitt i tide.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

33. Jeg tar ansvar for min oppførsel.

Ikke i det hele tatt

Litt

34. Jeg kommer til avtaler presis.

Ikke i det hele tatt

Litt

35. Jeg hjelper til hjemme så godt jeg kan.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels
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36. Når jeg har gjort feil, vet jeg at det er min skyld.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

Egne mestringsforventninger (self-efficacy)
37. Jeg har tro på at jeg kan gjøre ting bedre på skolen min.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

38. Jeg har tro på at jeg kan gjøre ting bedre i nabolaget mitt.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

39. Jeg klarer som regel å takle alt som kommer min vei.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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40. Jeg kan uttrykke synspunktene mine når andre klassekamerater er uenige med meg.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

41. Jeg kan sørge for at andre behandler meg rettferdig.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

42. Jeg kan løse problemer når jeg prøver hardt nok.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

Toleranse for tvetydighet
43. Når jeg ikke vet hva som vil skje i fremtiden, blir det vanskelig for meg.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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44. Det er urettferdig at vi ikke kan forutsi fremtiden.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

45. Jeg misliker overraskende hendelser veldig sterkt.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

46. Når jeg er usikker på noe, kan jeg ikke gå fremover.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

50. Når jeg er usikker på noe, kan jeg ikke fungere så godt.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

Middels

En god del

Svært mye

51. Jeg liker ikke å bli overrasket.

Ikke i det hele tatt

Litt
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52. Før jeg kritiserer noen, prøver jeg å forestille meg hvordan jeg ville følt det hvis jeg var i deres
situasjon.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

53. Jeg synes noen ganger det er vanskelig å se ting fra den andres ståsted.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

54. Jeg prøver å se på venners meninger før jeg tar en avgjørelse.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

55. Jeg prøver noen ganger å forstå vennene mine bedre ved å forestille meg hvordan ting ser ut
fra deres perspektiv.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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56. Hvis jeg er sikker på noe, kaster jeg ikke bort mye tid på å høre på meningene til vennene
mine.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

57. Jeg tror det finnes mer enn ett svar på alle spørsmål, og jeg prøver å se på dem alle.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

58. Når jeg blir støtt av noen, prøver jeg vanligvis å «sette meg i deres sko».

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

59. Jeg synes ofte synd på folk som ikke har de tingene jeg har.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

60. Når jeg ser at noen blir ertet, synes jeg synd på dem.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye
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61. Jeg synes ofte synd på andre barn som er triste eller har problemer.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

62. Det gjør meg trist å se et barn som ikke kan finne noen å leke med.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

63. Jeg blir lei meg når jeg ser et barn som blir såret.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

Nå vil vi se hva du vet om forskjellige ting. Hvis du ikke kan svaret, lar du det stå tomt.
Politikk, lover og menneskerettigheter
64. Hva er en lov?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
65. Hvorfor trenger vi lover?
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
66. Hvordan blir lover laget?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
67. Hva skjer hvis noen bryter en lov?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
68. Hva er en rettighet?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
69. Hvem har rettigheter?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
70. Kan du nevne en rettighet?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
71. Har barn rettigheter?
______________Ja			___________Nei
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72. Hvilke rettigheter har barn?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
73. Hva er navnet på din statsminister/president? _________________________________
74. Hva vet du om statsministeren/presidenten din?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
75. Hva er navnet på din lokale stortingsrepresentant? _________________________________
76. Hva vet du om din lokale stortingsrepresentant?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
77. Hvem av de følgende styrer i demokratiske land (sett ring rundt én):
a)

Eksperter på problemstillinger som gjelder statsvitenskap og politikk

b)

Velutdannede mennesker

c)

Personer som har blitt valgt av folket som bor i landet

d)

Rike mennesker med mye penger

78. Hva av det følgende kan sannsynligvis skje i et demokratisk land:
a)

Folk betaler ikke skatt

b)

Alle har en jobb
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c)

Folk kan kritisere myndighetene

d)

Alle tenker på samme måte
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79. Hvorfor er det mer enn ett politisk parti i demokratiske land?
a)

For å la mennesker uttrykke ulike meninger

b)

For å hindre politikere fra å begå lovbrudd

c)

For å hindre politiske demonstrasjoner

d)

For å la forskjellige selskaper tjene mye penger

80. I fremtiden vil jeg gjerne delta i et gangløp, et løp eller en sykkeltur for å samle inn penger til
fattige eller eldre mennesker som trenger hjelp og støtte.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

81. I fremtiden vil jeg gjerne gi penger til fattige eller eldre mennesker som trenger hjelp og
støtte.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

82. Vil du involvere deg i politikk når du er voksen?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels
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83. Ville du likt å være stortingsrepresentant når du blir voksen?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

84. Tror du at du vil stemme i fremtiden?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

85. Stemmer foreldrene dine? ______________Ja			

___________Nei

86. Går du sammen med foreldrene dine når de stemmer? ___________Ja

___________Nei

87. Hvor mye har foreldrene dine snakket med deg om valg?

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

En god del

Svært mye

88. Jeg snakker med foreldrene mine om politikk.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels
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89. Foreldrene mine oppmuntrer meg til å uttrykke meningene mine, selv når de er forskjellige fra
deres meninger.

Ikke i det hele tatt

Litt

Middels

En god del

Svært mye

90. Deltar foreldrene dine noen ganger på marsjer, protester eller demonstrasjoner?
________Ja 		

_______Nei

91. Er foreldrene dine engasjert i noe frivillig arbeid for å hjelpe mennesker som trenger det?
________Ja		

_______Nei

92. Kan du navnet på et politisk parti? ________________________________________________
93. Ville du stemt på det samme politiske partiet som foreldrene dine? _________________________
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