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Forord 
Dette er et av produktene fra vårt Controverse-prosjekt, som vi gjennomførte fra 1/1/2022 - 30/8/2023. 
Bakgrunnen for dette er følgende observasjon: Fagpersoner i voksenopplæringen, uavhengig av om de 
jobber generell eller yrkesrettet videreutdanning, kommer i økende grad i situasjoner der polariserende, 
omstridte standpunkter om politiske, sosiale eller personlige hendelser utløser massive forstyrrelser og har 
slike en negativ innvirkning på gruppedynamikken at en tilbakevending til det faktiske læringstemaet blir 
nesten umulig. Å diskutere, debattere eller argumentere i opprinnelig forstand ser ut til å ha blitt umulig på 
dette området. Av dette konkluderer vi med at mange deltakere ikke er tilstrekkelig villige og kompetente 
til å samhandle med rom for ulike meninger, perspektiver og overbevisninger. 
På denne bakgrunn har vi vurdert utarbeidelsen av et konsept for grunnleggende politisk utdanning for å 
løse kontroverser med praktiske tilnærminger. Med handlingsmønstrene debatt og rettferdig 
argumentering ønsker vi å gjøre det mulig i voksenopplæringspraksis å få erfaring med verbal eller ikke-
verbal utveksling med andre meninger og standpunkter enn sine egne. Vi håper at voksenopplæringen kan 
bidra til å endre bevisstheten til deltakerne mot mer aksept for å være annerledes, utholdende og om 
nødvendig la andre meninger være som de er eller til og med – ideelt sett – oppnå en slags konsensus eller 
konstruktiv enighet – som et bidrag til et fungerende samfunn. 
Vår oppfatning av grunnleggende politisk utdanning for å løse kontroverser gjennom debatt og rettferdige 
argumenter gjenspeiles i produkter skrevet for utøvere av voksenopplæring. De skal i utgangspunktet 
fungere som et konsept for en tiltaksintegrert og livsverdensorientert politisk grunnutdanning for 
profesjonalisering av voksenopplæringen. 
Kontrovers erfaringsboks «arguing fair», bestående av en lærebok og en verktøykasse. 
Læreboken er den konseptuelle introduksjonen til stridstanken, som her presenteres på en velbegrunnet 
måte og underbygget med didaktisk-metodiske betraktninger. Spørsmålet spiller også en rolle om hvilke 
utfordringer som oppstår for voksenopplæringen og hvilken institusjonell og programmatisk støtte som er 
ønskelig. 
Verktøykassen presenterer konkrete implementeringsmuligheter i 18 livsverdensorienterte didaktisk-
metodiske enheter. På den ene siden er det verktøy som tar opp typiske kontroversielle temaer (f.eks. 
koronavaksinasjon eller livsmodeller), og verktøy der pedagogiske arbeidere kan finne metodiske verktøy 
for 'virkelige' (konflikt)situasjoner som (ofte) oppstår i undervisningshverdagen ( for eksempel 
brainstorming av argumenter eller paradoksal intervensjon) 
Kontrovers viser "fair d tichten" bestående av illustrerte casestudier fra praksis. 
I tre land (Tyskland, Østerrike, Norge) har det på bakgrunn av piloter av erfaringsboksen dukket opp 
eksempler på metodisk arbeid fra pedagogisk arbeid, som gir innsikt i reell gjennomføring i form av bilder, 
film og lyd. Utstillingsvinduene ønsker å tydeliggjøre håndteringen av kontroverser gjennom sin 
mediebehandling med levende eksempler og kanskje invitere deg til å etterligne dem . 
Vi vil bli glade hvis prosjektresultatene våre vil hjelpe deg med å håndtere kontroverser i din daglige 
voksenopplæring og om du vil motta forslag til hvordan en debattkultur kan utvikles som gjør at tvister kan 
forstås som dialog. 
Kontroversprosjektets styringsgruppe 
, 
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Introduksjon 

Uttalelser fra CONTROVERSE-prosjektpartnerskapet 

"Å løse kontroverser betyr å håndtere andres posisjoner så upartisk som mulig." 

"Det er rettferdig å krangle når det ikke handler om å ha rett." 

"Å diskutere er en god måte å få til forståelse og løsning på det faktiske nivået." 

 

«Ulike meninger er i våre 
Å leve sammen er normalt og definitivt en berikelse.» 
 
«Med en god debattkultur er meningsutvekslingen rettferdig og saklig 
- og de involverte forblir i dialog.» 
 

 

" Å løse kontroverser betyr å være klar over din egen mening og møte 
motstanderens mening på et saklig nivå."  

"Det er rettferdig å argumentere om for eksempel en diskusjon er styrt av 
"spilleregler", 

"Debatt er en fin måte å utvide horisonten din ved å lytte aktivt." 

 

"Løse kontrovers betyr 
også for å håndtere mennesker 
deres vurdering som absurd 
og virker langsøkt." 
 

«Rettferdige argumenter krever vilje 
   å stille spørsmål ved sine egne 

standpunkter." 
 

 

 

"Debatt er vanskelig når de involverte har veldig 
forskjellige oppfatninger om reglene for en debatt." 
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« Rettferdige argumenter» som del av en politisk grunnutdanning som 
ligger nært hverdagen – praktisk erfaring 
 
I dag opplever trenere i voksenopplæringen gjentatte ganger at det er massive forstyrrelser i 
deres gruppe- eller individuelle settinger, som utløses av kontroversielle spørsmål og 
standpunktene til politiske, sosiale eller personlige hendelser. Disse forstyrrelsene påvirker 
læringsklimaet generelt og gruppedynamikken på en så negativ måte at det ikke er mulig å 
bare gå tilbake til selve læringstemaet eller å samarbeide produktivt. 
 
En erosjon av debattkulturen er et tema i media over hele den vestlige halvkule og er 
ytterligere drevet av de såkalte sosiale medier. Disse bidrar vesentlig til at lagertenkning og 
manglende evne til dialog råder på mange områder, noe som fører til at det kun tas 
standpunkter til etterretning som bekrefter og styrker ens egne (se lærebok). 
 
Flere nivåer av synkende debatt- og argumentasjonskultur kan identifiseres: i selve politikken, 
i samfunnet på grunn av den økende polariseringen i spørsmål som migrasjon, religiøse 
synspunkter og konspirasjonsteorier. Særlig ungdom fremstår ofte som «målløse» og har 
ingen eller utilstrekkelige midler til å håndtere kontroversielle meninger eller løse konflikter. 
 
Kompetansen og viljen til å gå inn i et samspill der ulike meninger, perspektiver, 
overbevisninger får rom og kommer til uttrykk i språk, ser ikke ut til å være tilstrekkelig for 
mange deltakere på kursene og tiltakene. I en verden som blir mer og mer kompleks er det en 
sentral demokratisk kompetanse å bevisst forholde seg til andre meninger og perspektiver og 
akseptere mangfold i stedet for å reagere på en ubehagelig situasjon med resignasjon eller 
aggresjon. 
 
Vår erfaringsboks tilbyr et praktisk konsept med verktøy for voksenbilder og gir metodiske 
verktøy basert på erfaringer og autentiske situasjoner/caser til deltakere der debatt vil være 
nyttig å forstå. Verktøyene kan referere til gruppeinnstillinger (for trenere, lærere, for 
eksempel) eller til individuelle innstillinger (i veiledningssituasjoner). 
 

Vi har utviklet de erfaringsbaserte verktøyene for en livsverdensrelatert forebyggende og 
situasjonsbestemt bruk; I praksis overlapper disse to områdene tidvis hverandre, for eksempel 
når en øvelse gjennomføres spontant på grunn av en aktuell situasjon. 
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1. Verktøy fra voksenopplæring - proaktive verktøy 
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Amerikansk debatt: Overbevisende gjennom kontroversiell argumentasjon 
 

Diskusjon fremmer ikke bare et kritisk og multiperspektivisk syn på innhold og emner, men også aktiv 
lytting, avveiing og krangling – det vil si å ta kontakt. «Diaboli Advocate»-metoden stimulerer til 
argumentasjon og bidrar til å se på ideer kontroversielt; gjennom målrettet uttrykk for motargumenter 
bør perspektivet til et tema utvides. 

Opplevelser 
Trener på BESTE: 
Som trener blir jeg gjentatte ganger konfrontert med problemstillingen om at deltakerne i målgruppen 
«vanskeligstilte unge voksne» er «målløse» når det kommer til kontroversielle temaer eller «de 
mangler ordene» til å representere egne meninger objektivt i en diskusjon. Dette er fordi de ikke har 
lært det, eller det er ikke vanlig i deres sosiale miljø og kan tolkes som en svakhet. I tillegg har denne 
målgruppen ofte følelsen av at de «ikke har noe å si uansett. 
Det er gjort gode erfaringer med følgende øvelse i heterogene grupper, da denne aktiviteten gir 
deltakerne opplevelse av å argumentere og håndtere motargumenter på et saklig plan. 
 

Didaktikk 

• Stillinger som ennå ikke er diskutert er på 
tale 

plass 
• Kritisk undersøke og gjennomgå 

innholdsrelaterte stillinger 
• Motiver deg selv med et tema 
• okkupere 
• Still inn et emne 
 

 

 

Læringsmål og mulig bruk 

Ved hjelp av «Diaboli Advocate»-metoden bør 
ens egen posisjon med hensyn til mulige 
motargumenter skjerpes. Elevene blir bedt om 
å bevisst endre sin egen posisjon. Stillinger som 
ennå ikke er diskutert skal bearbeides på denne 
måten, og innholdsmessige posisjoner skal 
kritisk granskes og granskes. Målet med denne 
metoden er også å motivere elevene til å 
behandle et tema i dybden. 

Aktivitet 

Fra et utvalg aktuelle kontroversielle temaer som Covid-19-tiltak, klimavern, verdier, politiske 
standpunkter, velges en enten av trenerne eller ved å stemme i gruppen. Minst to personer er 
nominert til å lede en utveksling av spørsmål og svar, oppgave og motoppgave, der en person tar på 
seg rollen som «diabolsk talsmann» og bevisst motsier en annen posisjon, og dermed tar parti for den 
kritiske siden. ................................................... ...................................................  
Før diskusjonen, representantene* inne i de kontroversielle standpunktene ca 10 minutter ved å samle 
motargumenter; de kan forske på Internett, skrive ned eller reflektere over tankene og ideene om 
rollen deres. 
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I diskusjonen er det forsøkt å overbevise de andre deltakerne om et standpunkt med argumenter og 
motargumenter. Som et resultat kan temaer diskuteres intensivt og kontroversielt. Å spille posisjoner 
gjør det ofte lettere å uttrykke ideer som du ikke ville våget å representere deg selv. 

Etter diskusjonen diskuterer gruppen hvilke argumenter som var overbevisende og hvilke som ikke 
var det. 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Varighet: ca 30 minutter 

Plass: avhengig av antall deltakere 

Utstyr/materiell: evt. PC/laptop med 
internettilgang, arbeidsark for klargjøring 

Rollene til diskusjonantene skal være tydelig 
gjenkjennelige som «spilte». 

Video «Diaboli Advocate» 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Det anbefales å gjennomføre denne aktiviteten med grupper som allerede kjenner hverandre. 

Kilder: 
https://www.youtube.com/watch?v=nFYdxNg60EA 
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/7242-advocatus-diaboli-durch-kontroverse-
argumentation-ueberzeugen.php 
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Fiskeskål / Akvarium 
 

En debatt eller diskusjon handler ikke bare om innholdet, men også om måten det diskuteres på. En 
hensiktsmessig debattkultur gir rom for argumenter, ideer, fakta og perspektiver som er utviklet, samt 
personlige meninger om et tema. Dette inkluderer aktiv lytting, la folk snakke ferdig, bruke forståelig 
og passende språk og respektere samtalepartneren og deres meninger. Metoden 
«Fiskeskål/Akvarium» hjelper deltakerne til å reflektere over debattkulturen deres og eventuelt 
forbedre den. 

Opplevelser 
Trener på BESTE: 
Gjennom denne metoden trenes kommunikasjonsferdighetene som trengs for en rettferdig debatt i 
en mangfoldig gruppe. Innstillingen tillater umiddelbar tilbakemelding og forslag til forbedringer og er 
også god praksis for observatørene; når de blir tildelt visse aspekter å observere, skjerper dette også 
deres bevissthet om ikke-verbal kommunikasjon (f.eks. kroppsholdning, gester, ansiktsuttrykk, mikro-
ansiktsuttrykk, tonehøyde...). Dermed kan denne øvelsen fungere som «trening for passende 
diskusjonsatferd» for alle deltakerne. Moderatorene har også mulighet til å prøve ut «elementære 
former for moderering». Observatørene har også mulighet til å bli kjent med og vurdere 
diskusjonsstrategier (rettferdighet, troverdighet, overtalelsesevne) Metoden blir vanligvis svært godt 
mottatt fordi alle gruppemedlemmene er involvert og om aktuelle temaer som er relevante for 
deltakerne, diskuteres. 
 

Didaktikk 

• diskutere et tema, problem osv. så aktivt 
som mulig i en viss tidsperiode 

• Trening av kommunikasjons- og 
observasjonsevner 

 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Med denne metoden praktiseres og forbedres 
debattkulturen. Deltakerne lærer å diskutere 
med hverandre og lærer derved de 
grunnleggende kommunikasjonsreglene som 
aktiv lytting, å tillate unnskyldninger, 
respektere meninger og gjennom 
tilbakemeldinger fra observatørene få 
mulighet til å reflektere over deres måte å 
diskutere på. 

Henrettelse 

I den amerikanske debatten («Fishbowl-metoden») diskuterer en gruppe på rundt fem til åtte 
deltakere, som representerer en gruppe som helhet (f.eks. 15 til 20 deltakere), temaet i rundt 15 til 20 
minutter. Den lille gruppen danner en liten sirkel av stoler (indre sirkel), de andre sitter rundt utsiden 
(ytre sirkel). Metoden kalles «Fishbowl» fordi deltakerne blir observert på lignende måte som fisken i 
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et akvarium. Den høyeste prioritet er at det kun er lov å snakke i diskusjonsgruppen! En deltaker kan 
også påta seg rollen som moderator. 

Spørsmålet til diskusjon bør være så åpent at det kan føre i ulike retninger. Den kan også ta sikte på 
meningsytringer (f.eks.: Hvordan står du i henhold til de siste medieoppslagene...?), som tillater 
inkludering av det som er utarbeidet. Det er også nyttig hvis observatørene tar på seg rollene sine med 
følgende spørsmål: Ser foredragsholderne på samtalepartnerne? Snakker du tydelig? Lar du andre 
snakke ferdig? Reagerer de på andres argumenter? Holder du deg til emnet? Respekterer du andre 
meninger? 

Speilbilde 

Moderatorene, som uinvolverte tredjeparter, oppsummerer kort resultatene . Den ytre sirkelen 
observerer diskusjonantene og gir dem tilbakemelding på fakta, argumenter, meninger og 
diskusjonsatferd etter diskusjonens slutt . 

Variasjon: 

En variant av denne metoden er å frigjøre en stol i den indre sirkelen. Noen fra observatørgruppen kan 
ta den ledige plassen for å stille spørsmål eller legge til sin mening til diskusjonen. Regelen om at én 
stol alltid skal være ledig betyr at én deltaker alltid må forlate diskusjonen dersom en observatør 
slutter seg til gruppen. 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 15 til 20 

Varighet: 15 til 20 minutter, 

Plass: avhengig av antall deltakere, nok stoler. 

Deltakerne bør diskutere et tema, 
problemstilling osv. så aktivt som mulig i en viss 
periode og dermed bidra og saklig begrunne sin 
egen (tidligere) kunnskap eller mening .  
Emnene kan enten velges ved idédugnad i 
begynnelsen av øvelsen, eller trenerne kan 
spesifisere dem, for eksempel aktuelle emner 
som angår deltakerne. 

 

Mer informasjon om fiskebollemetoden 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Moderatorene sørger for at den engasjerte diskusjonen beholder struktur, dersom ulike undertemaer 
forfølges parallelt i diskusjonen, dersom temaet avvikes eller observatørene skal involveres i 
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diskusjonen. Til tilbakemeldingsrunden er det lurt å gjenta eller forklare tilbakemeldingsreglene i 
begynnelsen av øvelsen for å sikre at tilbakemeldingen forblir saklig og konstruktiv og ikke besvares 
med forklaringer eller begrunnelser. 

Kilder: 

https://media.wifi.at/praesentkationen/LENA_Trainer documents/Serie1B/7618_Aquarium.html 
https://www.projektmagazin.de/Methods/fishbowl-diskussion-innenkreis-aussenkreis 
https://www.teacheconomy.de/zettelsmaterial/Methods/#alphabet=alphabet-group-
F&accordion=method-6 
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Konflikt som mulighet – håndtering av kjønnsrollestereotypier 
 

Konflikter er uunngåelige, de er en del av vårt daglige (arbeids)liv, hemmer arbeidsmotivasjon, 
produktivitet, kontinuitet i daglige mål- og oppgaverelaterte handlinger og er energityver. Svært få 
mennesker har lært å løse dem på en sosialt akseptabel måte. Å møte meningsforskjeller betyr å møte 
andre mennesker med deres verdier, forventninger, interesser og ønsker, ta dem på alvor og finne 
løsninger sammen. Hvis vi har gjort en feil, viser det oss våre vekstmuligheter. 

Opplevelser 
Trenere på BEST: 
Vi vet i dag at i kommunikasjon taler «avsenderen» av et budskap med fire tunger og «mottakeren» 
hører budskapet med fire ører («De fire sidene av et budskap», kommunikasjonsmodell Friedemann 
Schulz von Thun). Dette betyr at i tillegg til de rene faktaopplysningene, sendes tre andre sider ved en 
melding av avsender og tre til mottas av adressaten. Det er forståelig at betydelige misforståelser og 
til og med de første konfliktene kan oppstå på dette tidspunktet. 
 

Didaktikk 

• Gjenkjenne og motvirke rollestereotypier 
og konflikter på et tidlig tidspunkt 

• Øk bevisstheten om din egen del og 
oppførsel med din egen guide 

• utvikle løsningsstrategier tilpasset 
situasjonen 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Målet med denne øvelsen er å bruke rollespill 
for å tydeliggjøre det faktiske og emosjonelle 
nivået av meldinger, "fire-sidemodellen", og å 
gi elevene muligheten til å gjenkjenne sin egen 
atferd og mønstre, samt deres effekter og 
bruke andre strategier for å utvikle 
kommunikasjon. 

henrettelse 

Kjønnsstereotypier presenteres i et rollespill: kvinnen sitter bak rattet, mannen som passasjer sier til 
henne: «Du, det er grønt foran» og hun svarer selvtilfreds: «Kjør du eller kjører jeg?» 

Eksemplet spilles ut av deltakerne (to personer sitter ved siden av hverandre som i en bil). Deretter 
diskuteres kommunikasjonsmodellens muligheter etter 4-øremodellen (Friedemann Schulz von Thun). 
Det gjør en forskjell om du er en del av konflikten selv eller om du også må «megle» som 
konfliktpartner.  
 
Hvor sterke er disse følelsene og hvor mye belaster de deg? Sterke negative følelser hindrer en 
konstruktiv løsning av en konflikt! 

Det er også viktig å ta tak i egne følelser. Som man kan se i Schulz von Thuns 4-sidede modell, vet ikke 
konfliktpartneren automatisk hvordan den andre tenker og føler, og å snakke åpent kan føre til en 
utrolig løsning av misforståelser. 
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Formuleringen av jeg-meldinger muliggjør en samtale i øyehøyde ("Jeg er sint", "Det irriterte meg 
veldig"). 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: min 12 personer 

Varighet: ca 60 min. 

Lokaler: avhengig av antall deltakere, rom 
med 3-4 bord med 3-4 stoler hver. 

Egenskaper/Materiale: Kort kuttet i biter 

 

 

 

 
 
 
Med riktig tilnærming kan nye muligheter oppstå. © 
DDRockstar - Fotolia.com 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

All informasjon som kreves for eksempelet er samlet inn. Mulige løsninger eller kompromisser blir ofte 
identifisert så snart fakta er samlet. Mål og ønsker i forhold til løsningen formuleres og argumenter 
vurderes. Det bør opprettes en rød tråd for samtalen. 

Kilder: 
https://www.craft.com/conflicts-as-chance-grasp 
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Meningskrets 
 

Påvirkning av media, sosiale medier og det private miljøet er en viktig sak når unge voksne gjør seg opp 
en mening. Mange er ikke klar over at de aksepterer og gjengir forutinntatte meninger uten å stille 
spørsmål ved dem. Mot denne bakgrunn kan kontroversielle meninger bare med vanskelighet 
diskuteres objektivt, det er skjerpede standpunkter og en tendens til å oppfatte sin egen mening som 
riktig og alle andre som feil eller dårlige. Å håndtere fremveksten av egen mening, dens relevans og 
andre, motstridende meninger er et viktig skritt mot rettferdige argumenter, siden dette er den eneste 
måten å oppnå objektiv argumentasjon i stedet for tunneltenkning når man representerer sin egen 
mening. 

opplevelser 
Trenere på BEST: 
I mine treningsøkter med heterogene grupper av unge voksne opplever jeg igjen og igjen at deltakerne 
verken stiller spørsmål ved egne meninger og standpunkter eller gir objektive begrunnelser for dem. 
Som en deltaker en gang uttrykte sin mening om migranter: "De tar bort jobbene våre". På spørsmål 
om eksempler og argumenter var svaret: «Jeg kjenner ingen personlig, men det er definitivt sant, min 
onkel sa det». På denne bakgrunn er denne øvelsen godt egnet til å bevisstgjøre deltakerne, som et 
første steg, hvor de får sin informasjon og meninger fra og om de virkelig har forholdt seg til det og 
kjenner saklige argumenter for det. 
Forutinntatte meninger, fordommer og stereotypier kan også synliggjøres med denne metoden. 
 

didaktikk 

• Anerkjenne dine egne politiske 
standpunkter og sett dem i sammenheng 

• Håndtere påvirkninger og påvirkning 
• Motivere til å behandle temaet politikk 

objektivt 
 

 

 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Denne metoden hjelper deltakerne til å 
gjenkjenne hvilke påvirkninger som er effektive 
i å danne deres meninger og om de ser kritisk 
på dem. Målet er å gjenkjenne ulike 
informasjonskilder og meningsdannende 
prosesser og å bli oppmuntret til å «tenke 
utenfor boksen». Den er også veldig godt egnet 
til å motvirke spontane meningsforskjeller. 

 

 

Henrettelse: 

Deltakerne tegner en sirkel på en flippover eller et stykke papir for å representere deres politiske 
mening. Deretter reflekterer de over hva som påvirker deres politiske mening (f.eks. internettinnlegg, 
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avisartikler, TV-reportasjer, privat miljø, jevnaldrende gruppe...). De tegner områder i sin krets basert 
på hva de ser som en stor innflytelse på deres mening. Til syvende og sist bør meningskretsen fylles ut 
av visse medier eller personer som hevder ulike størrelser felt innenfor sirkelen. 

speilbilde 

Arkene festes på en flippover og diskuteres i plenum. Trenerne stiller spørsmål til deltakerne, som er 
grunnen til at de tror at enkelte medier eller personer har en spesielt sterk eller svak innflytelse på 
dem. I tillegg bør de ulike meningsgruppene sammenlignes og diskuteres sammen . 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 2 til 12 

Varighet: ca 60 minutter 

Plass: avhengig av antall deltakere 

Utstyr/materiale: flippover, flippoverark, 
penner 

https://www.demokratiezentrum.org/wp-
content/uploads/2021/04/Meinungskreis-480x477.jpg 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Ved svært heterogene grupper bør treneren påta seg en moderasjonsrolle for å sikre at andre 
meninger blir respektert og diskutert objektivt, ettersom personlig tro, verdier og ofte også individuelle 
oppfatninger står på spill. 

Valget av tema bør heller ikke inkludere rødglødende temaer for dagen, siden det er en analyse av 
meningsdannende faktorer fra ulike kilder. 

Kilder: 
https://www.demokratiezentrum.org/bildung/methodisch-didactic/possibilities-of-
intermediation/methods-in-der-political-education/opinion-group/ 
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Psykodrama og sosiodrama 
 

Spesielle rollespillmetoder for politisk voksenopplæring bidrar til å forstå sosiale prosesser og gjøre 
abstrakte temaer håndgripelige. Psykodramaet ifølge Jakob Moreno gjør det mulig for elever å 
reflektere over sosiale prosesser og å finne tilgang til abstrakte emner ved hjelp av spontane rollespill. 
Dette kan ha en positiv innvirkning på deres evne til å argumentere rettferdig, ettersom de setter seg 
inn i andre roller og utvikler en bedre forståelse av synspunkter og holdninger som skiller seg fra deres 
egne. 

opplevelser 
Trenere på BEST: 
I rollespillet stimuleres samspillet mellom gruppemedlemmene når det gjelder å synliggjøre ulike 
synspunkter på sosiale konflikter og dynamikk og dermed bedre kunne bedømme sine egne. Med 
metoden psyko- eller sosiodrama blir deltakerne direkte konfrontert med de ulike ideene og kan 
oppleve dem så realistisk at deres egne meninger ikke trenger å være de eneste gyldige. Min erfaring 
er at deltakerne vanligvis lykkes godt med å bli aktive i sine roller, ta beslutninger osv. De får nye 
impulser til å håndtere abstrakte temaer og et bredere syn på sosiale behov på en leken måte. 
 

didaktikk 

• Abstrakte temaer levendegjøres og 
knyttes til egne erfaringer 

• Kognitive og emosjonelle, bevisste og 
ubevisste, verbale og ikke-verbale, fysiske, 
psykologiske og sosiale dimensjoner av 
emnet er inkludert 

 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Denne metoden er ment å støtte elever i å 
håndtere abstrakte emner gjennom egen 
erfaring. I rollespillet kan du også innta den 
stikk motsatte posisjonen til normal tenkning 
og oppleve hvordan det føles.  
 
I gruppesammenheng er denne metoden 
meget godt egnet for å endre perspektiv og 
fremme dialog om kontroversielle temaer. 

henrettelse 

Ulike roller er tillagt et spesifikt tema som er relevant for temaet (f.eks. for temaet oppheving av alle 
koronatiltak: Helseminister/virolog/koronanekter/vaksinasjonsmotstander/rapporter/berørte 
personer). En del av kursrommet er satt opp som en scene, som er tydelig adskilt fra et tilskuerområde. 
Noen frivillige deltakere velger en av de forberedte rollene. Treneren hjelper dem å sette seg inn i 
rollen best mulig ved hjelp av intervjuteknikker. Resten av gruppen fungerer som observatører.  
I sine roller spiller spillerne ut spontant improviserte scener om temaet. I rollen kan de noen ganger 
innta en posisjon som er stikk motsatt av deres vanlige tankegang. De ulike rollene samhandler med 
hverandre og går inn i en diskusjon om det gitte temaet. 
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Refleksjon  
Rolletilbakemeldinger følger: erfaringene til alle spillere og observatører blir først samlet. 

Deretter følger prosessen med såkalt «deling» – deltakerne skal se etter sammenhenger mellom det 
de har opplevd i rollespillet og den virkeligheten de opplever utenfor spillet.  
I neste trinn, «tematisk evaluering», diskuteres, utveksles og diskuteres disse sammenhengene. 
Konkrete spørsmål kan nå jobbes med i små grupper. 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 10 til 20 

Varighet: ca 120 minutter, 

Plass: avhengig av antall deltakere, med nok 
plass til et eget område på scenen 

Utstyr/materiale: ingen spesielle krav 

Video "Eksempel på psykodrama" 

https://youtu.be/zvgnOVfLn4k 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Treneren kan styre øvelsen med spørsmål eller spesifikke retningslinjer. 

Etter øvelsen er det viktig å sørge for at rollene kan forkastes fullstendig, for eksempel gjennom ritualer 
med «avrulling», hvorved man for eksempel beite langs egen kropp for symbolsk å strippe denne rollen 
og navngi det sanne navnet; Dette for å unngå å "klistre seg til rullen". Dette er spesielt viktig for 
lastede valser. 

En oppvarming anbefales før selve rollespillet. 

Kilder: https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/9956-psychodrama-und-soziodrama.php 
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Hva er menneskerettigheter? 
 

En grunnleggende kompetanse i politisk utdanning er kunnskap om og anerkjennelse av 
menneskerettigheter og bevissthet om at diskriminering av enhver art er et brudd på 
menneskerettighetene. Mennesker blir ekskludert basert på individuelle eller gruppespesifikke 
egenskaper, som også inkluderer kontroversielle synspunkter. Å befatte seg med temaet 
menneskerettigheter bidrar til å stille spørsmål ved og revurdere egne synspunkter, noe som særlig i 
heterogene grupper fører til en forbedring av dialog og gjensidig forståelse (eller i det minste gjensidig 
aksept) og vilje til å imøtekomme ulike meninger, perspektiver og overbevisninger innrømmer. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
Særlig i heterogene grupper kan man igjen og igjen se at det er et «tunnelsyn» når det er ulike 
synspunkter og ståsteder og det ikke er vilje til å forholde seg til andre synspunkter og levesett. Å 
håndtere menneskerettigheter er en veldig god øvelse for å utvide denne trange horisonten, siden jeg 
stadig legger merke til at unge mennesker mangler politisk utdanning og de ikke tenker på om og hvilke 
andre synspunkter det er på spørsmål som migrasjon eller seksuell legning og hvordan faste meninger 
gir næring til diskriminering og fordommer. 
 

didaktikk 

• Felles diskusjon av et tema 
• Still spørsmål ved din egen posisjon 
• Motivere til å ta opp et tema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Ved hjelp av «Hva er menneskerettigheter»-
metoden bør deltakernes bevissthet om 
årsakene til diskriminering, fordommer og 
ekskludering økes. Elevene blir bedt om å 
forholde seg til emnet menneskerettigheter og 
kritisk stille spørsmål ved sin egen tilnærming 
til emnet. Målet med denne metoden er også å 
sette i gang en gruppediskusjon og å oppnå et 
felles resultat på et spørsmål i heterogene 
grupper 
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henrettelse 

1. Gruppearbeid: 
Gruppen blir bedt om å tenke sammen og spontant hva de mener «generelle menneskerettigheter» 
er. «Etter din mening, hva er de grunnleggende rettighetene til ethvert menneske på jorden, enten det 
er barn eller voksen, enten det er fattig eller rik, enten mørk eller lys hud?» Denne idédugnaden er 
skrevet ned på en flippover. 

2. Kort kunnskapsinnspill fra trenerne: "Hva - Når - Hvorfor - Hvem?" 
3. Sammenlign dine egne resultater på flipoveren med «Grunnleggende menneskerettighetscharter». 
Utdeling av "Grunnleggende charter for menneskerettigheter" som finnes i et enkelt format på 
www.youthforhumanrights.org 

4. Gruppediskusjon: 
• Har gruppen vurdert de viktigste rettighetene? 
• Hvilke viktige grunnleggende rettigheter er ikke vurdert? - Hvorfor? 
• Visste deltakerne at de har alle rettighetene som ble diskutert? Hvilke var ukjente? 
• Er det en viktig rettighet som ikke er nevnt i charteret? 
• Opplever du brudd på disse menneskerettighetene, personlig, i miljøet? 
• Hva kan gjøres mot menneskerettighetsbrudd 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Varighet: ca 60 minutter 

Plass: avhengig av antall deltakere 

Utstyr/materiell: evt. PC/laptop med 
internettilgang, flippover, penner 

Det anbefales å gjennomføre denne aktiviteten 
med grupper som allerede kjenner hverandre. 

Video «https://www.jugend-fuer-
menschenrechte.de/de/getvideo2/yhri_psa1
?quality=std 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Det er lurt å gjennomføre denne aktiviteten med grupper som allerede kjenner hverandre og 
oppmuntre til en diskusjon på slutten som kan overføres til deltakernes hverdag. 

Kilder: 
https://www.youtube.com/watch?v=nFYdxNg60EA 
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 Kortpuslespill: Et spill som fremmer gjensidig forståelse 
 

Hvis du ønsker å kommunisere vellykket , må du ikke bare kunne sende ut meldinger, du må også 
kunne motta dem. Men det fungerer bare hvis du lytter nøye. Konsentrer deg og lytt nøye til hva den 
andre har å si – selv om det noen ganger er vanskelig for oss. 

opplevelser 
Trenere på BEST: 
Kommunikasjon er viktig. Enten det er profesjonelt eller privat, går livet lettere når vi kommuniserer 
godt med hverandre. Men kommunikasjon er et problem for mange mennesker.Selv ledere har noen 
ganger problemer med å gjøre seg forstått. Faktisk, jo bedre vi tror vi kommuniserer, jo verre er det 
ofte. George Bernard Shaw hadde rett da han sa: " Det største problemet i kommunikasjon er illusjonen 
om at det skjedde." 
Dårlig kommunikasjon har reelle konsekvenser. Det kan være like ufarlig som å gå glipp av en film med 
en venn, eller mer alvorlig, som å misse en deadline på jobben. Det er negative konsekvenser hvis vi 
ikke kjenner alle nødvendige fakta, eller hvis vi ikke uttrykker eller tar hensyn til dem på riktig måte. 
 

didaktikk 

Empati hjelper å se ting fra et annet 
perspektiv 

• Styrking av kommunikativ kompetanse 
• ta kontakt med andre 
• møte hverandre når de snakker og lytter 
• Forstå, utvikle og anvende 

diskusjonsregler 
• Rimelig enig eller uenig i meninger • 

Gjennomfør samtaler stadig mer 
selvstendig 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Spillet fremmer forhandlingsevner og empati - 
Nøkkelferdighetene for effektiv 
kommunikasjon. Empati hjelper oss å se ting 
fra et annet perspektiv og gjøre 
kommunikasjonen vår mer effektiv. Ikke alle 
kommuniserer på samme måte, så det er viktig 
å forstå kommunikasjonsstilen til den andre 
personen og tilpasse seg om nødvendig. 
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henrettelse 

I dette spillet er spillerne delt inn i grupper på 3 eller 4 personer, delt inn i minst 3 lag. Hvert lag mottar 
en konvolutt med stokkede, oppkuttede kort med forskjellige vilkår/utsagn skrevet på. I en fast periode 
har lagene mulighet til å bytte og handle med hverandre og dermed fullføre kortene sine. Laget med 
flest fullførte kart vinner.  
Etter aktiviteten diskuteres og analyseres strategiene som brukes av teamene basert på følgende 
spørsmål: 

• Hvilke forhandlingsstrategier fungerte? 
• Hvilken ikke? 
• Hva kunne vi gjort bedre? 
• Hvilke andre ferdigheter, som f.eks B. aktiv lytting eller empati ville vært bedre brukt? 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: min 12 personer 

Varighet: ca 60 min. 

Lokaler: avhengig av antall deltakere, rom 
med 3-4 bord med 3-4 stoler hver. 

Utstyr/Materiale: Kort kuttet i biter (f.eks. 
moderasjonskort) som det er skrevet ulike 
vilkår/utsagn på. 

 

 

 

 

https://d2vrvpw63099lz.cloudfront.net/kommunikasjon-
spiele/hirn-und-herz.png 
https://d2vrvpw63099lz.cloudfront.net/kommunikasjon-
spiele/speech bubbles.png 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Når det gjelder svært heterogene grupper, bør fokus ikke være på øvelsens konkurransemessige 
karakter, men på delt erfaring og teamarbeid; på denne måten kan sterk konkurranse mellom 
medlemmene unngås. I slike grupper er det også lurt å sette sammen lagene så balansert som mulig 
(f.eks. kjønn, opprinnelse) 

Kilder: 
https://www.userlike.com/de/blog/kommunikasjon-spiele 
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Hvem er min mening? 
 

En forutsetning for en rettferdig debattkultur er blant annet en politisk grunnutdanning som ligger 
nært hverdagen, som som en del av «empowerment» i voksenopplæringen tar hensyn til spørsmål om 
politikk og politisk deltakelse og muliggjør deltakere å føle og også være aktive medlemmer av det 
sivile samfunn gjennom grunnleggende politisk utdanning for å forbedre deres syn på 
meningsdannelse og deltakelse i kontroversielle spørsmål . «Hvem er min mening»-metoden egner seg 
som en introduksjon til temaet, da deltakerne tar for seg egne bomiljøer og meningsdannelse og 
differensiering. 

opplevelser 
Trenere på BEST: 
Målgruppen unge vanskeligstilte voksne har ofte ikke tilgang til politisk grunnutdanning. Øvelser som 
«Hvem er min mening», som omhandler argumentasjon, meningsdannelse og gjennomføring, er til 
hjelp når man går inn i temaet politisk utdanning; det er viktig å introdusere de unge elevene sakte og 
hjelpe dem med å forholde seg til deres individuelle situasjon. I tillegg gir denne øvelsen rom for 
gruppemøter og meningsutveksling, noe som forbedrer retoriske ferdigheter. 
 

didaktikk 

• Retorikk, resonnement, gruppeatferd 
• danne en mening 
 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Målet med denne øvelsen er å introdusere 
unge voksne til temaet politisk utdanning, å 
oppmuntre dem til å danne og artikulere en 
mening og deretter handle på den, og å kunne 
skille politiske holdninger. 

henrettelse 

Et politisk stikkord er skrevet på flippoverflaten («ubetinget grunninntekt», «obligatorisk 
vaksinasjon», «klimaendringer»...). Deltakerne går rundt i rommet og utveksler kort sine meninger 
med de andre. Alle som tenker likt danner grupper. Kort sagt, "klikker" dukker opp som 
representerer en mening. Deltakere som ikke har en forutinntatt forestilling om en sak, beveger seg 
mellom grupper og ender opp med en klikk som de mest kan identifisere seg med. Deltakerne i hver 
«klikke» skriver et slagord på et banner som de plasserer seg med i rommet. Slagordet skal gjenspeile 
gruppens mening på en kort og konsis måte. (f.eks . ubetinget grunninntekt – personlig realisering).  
speilbilde 

De ulike slagordene blir deretter diskutert i plenum, med trenerne som stiller moderasjonsspørsmål: 

• Syntes du det var lett å si din mening? 
• Fant du "klikken" din med en gang eller måtte du søke først? 
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• Hva overbeviste deg, var det meninger eller personer som representerte deg? 
• Er du enig med "klikken" din eller vil du heller stå alene? • Forstår du alle slagord? Hva ville du 
sagt? 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: 4 til 10 

Varighet: i 3 påfølgende treningsenheter, hver 
ca 60 minutter, 

Plass: avhengig av antall deltakere, med nok 
plass til å bevege seg rundt Utstyr/Materiale: 
Store papirark, tusjer. 

Det er lurt å velge nøkkelord som deltakerne 
er kjent med. 

 

 

 

 

 

 

  

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/29/22/41/demonstrat
ion-4891290__340.jpg 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Hvis det allerede har vært spenninger i en gruppe rundt et kontroversielt emne, bør valget av emne 
gjøres med gruppens oppførsel i tankene . 

Utjevningen av øvelsen gjør det mulig å utdype oppgavene med å danne mening, argumentere og 
utvikle slagord. 

Kilder: 
https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung- Handbuch-politische-bildung.pdf 
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Å holde en prat 
 

For å objektivt kunne representere våre egne verdier og meninger, må vi være klar over dem for å 
kunne presentere dem. Denne øvelsen har som mål å bevisstgjøre hver deltaker om sine egne verdier. 
Hva er viktigst for deg? Hvilke emner ville du fokusere på hvis du visste at ordene dine ville få mye 
oppmerksomhet? 

opplevelser 
Trener hos LoPe: 
Som rådgiver for migranter og personer med minoritetsbakgrunn opplever jeg ofte at kursdeltakerne 
mine har mye på hjertet, men ikke tør å si sine meninger fritt. På den ene siden er dette fordi de 
mangler språkkunnskapene og på den andre siden er de redde for å bli diskriminert for sin mening. 
Temaene hennes er ofte også følelsesbaserte. Med følgende øvelse bør deltakerne mine bli bevisst 
sine meninger og lære å presentere dem saklig og velbegrunnet. 
 

didaktikk 

• Tenk på dine egne verdier 
• å snakke/holde en tale "offentlig". 
• Gi konstruktiv tilbakemelding 
 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Vi mennesker liker å tro at hvis vi var i en 
makt- eller innflytelsesposisjon, ville vi stå opp 
for andre og kjempe mot urettferdighet. 
Denne oppgaven er en mulighet til å finne ut 
hva du egentlig har på hjertet og tankene 
dine? 

henrettelse 

Tenk deg at du er berømt og må holde en viktig tale på TV. Alle som bor i landet ditt vil lytte til det du 
har å si. Du kan snakke i 3 minutter. Hva vil du fokusere på? (3 minutter til overbevise ) 

Deltakerne skal være helt åpne og si minst mulig om hvorfor de fikk oppgaven. Hvis de ender opp med 
å snakke om skatt eller veganske lunsjer i kantiner, er det helt greit. Det er ingenting som er rett eller 
galt. 

Forberedelser: 

Det kan hjelpe å sette opp en talerstol for å gi treningssituasjonen en viss følelse av autentisitet og for 
å endre den typiske klasseromsstilen. 1) Treneren forklarer oppgaven. 2) Elevene forbereder 
presentasjonen sin (30-45 minutter).3) Internettforskning kan brukes til å søke etter retoriske stilistiske 
virkemidler, for eksempel hvordan holder jeg en tale (se medieboks) 
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4) Elevene holder sine taler foran resten av gruppen. Takk for deres mot og bidrag og gi positive 
tilbakemeldinger. Be de andre elevene om også å gi tilbakemeldinger , hvorfra foredragsholderne kan 
hente tips og hint for ethvert forbedringspotensial. 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: 8 til 20 

Varighet: ca 1-2 timer, 

Plass: klasserom, utendørs, auditorium etc. , 
sittegruppe 

Utstyr/materiell: PC/bærbar PC med 
internettilgang, arbeidsark for forberedelse 
(for å forkorte internettforskningen kan 
treneren presentere de nasjonale lovene som 
allerede er skrevet ut) 

Media 

https://www.youtube.com/watch?v=ActKR5c
Hx1g 

https://www.starting-up.de/praxis/soft-
skills/8-tipps-fuer-die-perfekte-rede.html 

 

 

 

 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

For noen er det veldig skummelt å snakke foran en gruppe mennesker. Det er viktig at vi understreker 
at det å holde en tale foran resten av gruppen er helt frivillig. Alternativt kan treneren eller en av de 
andre deltakerne lese talen. Erfaring viser at når en eller to i gruppen holder en tale, inspirerer det 
flere til å finne motet til å lese høyt. 

Som et alternativ til å forske på retoriske stilgrep på Internett, kan treneren også gi tips i starten av 
øvelsen (f.eks. visualisert som en sjekkliste) om hva deltakerne må ta hensyn til for å holde en 
god/autentisk tale. 

Kilder: 
LoPe 
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2. verktøy fra voksenopplæringen - situasjonelle verktøy 
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Gjerningsmann-offer-vitne – gjøre diskriminering påtagelig 
 

Diskriminere betyr "atskille", "gjør distinksjoner", "single ut". De som diskriminerer føler seg mektige 
– mektige nok til å bagatellisere andre. Du er ikke sterk nok til å tåle å være annerledes, annerledes 
enn det du er vant til og fra din egen erfaring. De går glipp av muligheten til å finne noe som forbinder 
dem og fokuserer utelukkende på det de tror skiller dem fra andre. For å løse opp denne oppfatningen 
er det nødvendig å sensibilisere, informere og sette seg inn i rollene til andre deltakere. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
I vårt arbeid med unge voksne, som kommer fra svært ulike kulturer og sosiale strukturer, blir vi 
gjentatte ganger konfrontert med ulike typer diskriminering, som også kan føre til konflikter. Med 
denne øvelsen, som i de fleste tilfeller blir sett svært positivt på av deltakerne, kan sensitiviteten og 
forståelsen for andre bomiljøer økes ved å se på diskriminering fra ulike perspektiver og ved at 
deltakerne håndterer hvordan det føles å være i sine respektive roller. . 
 

didaktikk 

• Refleksjon over personlige erfaringer med 
fordommer og diskriminering 

• Utvikle empati – å kunne sette seg inn i 
andres sko 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Undersøk dine egne erfaringer om temaet fra 
ulike vinkler, utvikler forståelse for vanskelige 
situasjoner, finn mulige løsninger. 

henrettelse 

Alle deltakere får et arbeidsark med 3 felter like store. Viktig: informer om at arket vil forbli hos deg og 
ingen vil sjekke, se på eller bedømme det. Arbeidsinstruksen er i feltene: 

- Bruk nøkkelord for å beskrive en situasjon der du selv ble utsatt for fordommer eller diskriminering. 
- Beskriv i nøkkelord en situasjon der du møtte noen som var fordommer eller diskriminert. - Beskriv 
med nøkkelord en situasjon der du var vitne til fordommer eller diskriminering og hva du gjorde eller 
ikke gjorde med det 

Deretter bør deltakerne utveksle i grupper på 3 eller 4 hva de skrev i de 3 feltene (ca. 20 min.), hvordan 
de hadde det i den respektive situasjonen og hva det ville ha krevd for å unngå en slik 
situasjon/reaksjon . Det er viktig at personlige erfaringer tas på alvor og at respektfull lytting blir 
mulig. Det handler om å gi følelsene (sinne, hjelpeløshet, være prisgitt, etc.) en plass. 

I et videre trinn presenteres og diskuteres resultatene av smågruppearbeidet i plenum, med fokus på 
å sette seg inn i andres sted. 
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Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Varighet: i 3 påfølgende treningsenheter, 
avhengig av gruppestørrelse 1,5 - 2,5 timer 

Sted: kursrom 

Utstyr/materiale: arbeidsark, penner, 
flippover/hvittavle 

  
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/27/21/13/team-spirit-
2448837__340.jpg 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Noen deltakere kan allerede ha hatt stressende diskriminerende opplevelser som ikke kan løses i 
denne øvelsen. Det er derfor spesielt nyttig i sluttfasen å vise dem passende alternativer for hvordan 
de kan fortsette å bearbeide disse erfaringene, eventuelt til og med oppløse dem. Deltakelse er frivillig; 
hvis et gruppemedlem velger å ikke gjøre det, kan de innta en observatørposisjon. 

Kilder: 
BEST, https://www.zara.or.at/de 
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Kommuniser gjennom kroppsspråk 
 

For å objektivt kunne representere våre egne verdier og meninger, må vi være klar over dem for å 
kunne presentere dem. Denne øvelsen har som mål å bevisstgjøre hver deltaker om sine egne verdier. 
Hva er viktigst for deg? Hvilke emner ville du fokusere på hvis du visste at ordene dine ville få mye 
oppmerksomhet? 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
I heterogene grupper er det ofte språkproblemer i trening, som fører til en viss utålmodighet eller til 
og med subliminal aggresjon, som påvirker gruppedynamikken negativt. Jeg bruker denne øvelsen for 
å gjøre det klart at det å lære et fremmedspråk eller å kunne uttrykke seg på det kan være en stor 
hindring for å kommunisere med de andre gruppemedlemmene på en måte at det som blir sagt også 
kan forstås. 
 

didaktikk 

• Opplev non-verbal kommunikasjon 
• Bruk kroppsspråk målrettet 
• Å understreke forskjellen mellom verbale 

og ikke-verbale meldinger 
• Observasjon og refleksjon av egen non-

verbal kommunikasjon 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Denne øvelsen hjelper deltakerne til å dekode 
kroppsspråket og bli bevisst dets betydning – 
HVA som sies er én ting, HVORDAN det sies er 
en helt annen. 

henrettelse 

Et moderasjonskort er utarbeidet for hver deltaker med en følelse på: Sint, forelsket, skamfull, redd, 
vennlig, likegyldig, nervøs, utålmodig, overrasket, spent, glad, skuffet, trist, ekkel og redd... 
 
Deltakerne bytter nå på å trekke et kort og spille ut følelsen på det i pantomime. 
 
De andre fungerer som observatører og noterer følelsen de kjenner igjen fra ansiktsuttrykk og gester 
(det er også mulig å legge inn to termer for en anerkjent følelse). Evalueringen skjer deretter i plenum. 
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Implementeringstips _ 

Antall deltakere: 5 til 15 

Sted: kursrom 

Utstyr/materiell: moderasjonskort, papir og 
penner for å ta notater 

Varighet: ca 1 time 

 

 

 

Video «Kroppsspråk mot misforståelser» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzWNigp
q-WM 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Det er også kulturelle forskjeller i kroppsspråk i interkulturell kommunikasjon, selv om de 
grunnleggende følelsene kommer til uttrykk på samme måte overalt. Denne øvelsen egner seg veldig 
godt til å sette det som forbinder oss foran det som skiller oss (grunnleggende følelser gjenkjennes til 
tross for ulik sosialisering). 

Kilder: 
BESTE 
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" Vi snakker fremmed" - Interkulturell utveksling og fremmedspråk 
 

Språkproblemer er ofte årsaken til at man ikke kommuniserer, siden egne tanker ikke kan settes ord 
på eller uttrykkes på en forståelig måte. Forståelse og bevissthet om hvordan dette påvirker 
diskusjoner er en viktig forutsetning for en rettferdig debattkultur der mennesker med et annet 
morsmål også har mulighet til å bidra med sine tanker om et tema. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
I heterogene grupper er det ofte språkproblemer i trening, som fører til en viss utålmodighet eller til 
og med subliminal aggresjon, som påvirker gruppedynamikken negativt. Jeg bruker denne øvelsen for 
å gjøre det klart at det å lære et fremmedspråk eller å kunne uttrykke seg på det kan være en stor 
hindring for å kommunisere med de andre gruppemedlemmene på en måte at det som blir sagt også 
kan forstås. 
 

didaktikk 

• interkulturell utveksling 
• Utvikle følsomhet for spørsmål om 

interkulturell kommunikasjon og 
flerspråklige situasjoner. 

• Håndtering av problemer og frustrasjoner 
knyttet til kommunikasjonsvansker 

Læringsmål og mulig bruk 

Med denne øvelsen skal deltakerne utvikle 
følsomhet for spørsmål om interkulturell 
kommunikasjon og flerspråklige situasjoner. 
Den er spesielt egnet for grupper med ulik 
migrasjonsbakgrunn 

henrettelse 

1. Del deltakerne inn i grupper på tre og be dem om å jobbe i separate områder i rommet og ikke 
blande seg med andre grupper. 
2. Forklar at hver gruppe skal lage sitt eget språk. 
3. Be hver gruppe lage fire ord på imaginært språk, som inneholder en hilsen, et substantiv, et verb og 
et adjektiv. 
4. Medlemmene i hver gruppe bør øve på sitt nye språk til alle er kjent med de fire ordene de fant opp. 
5. De tre gruppene stiller opp i tre parallelle linjer. Lag nye grupper med den første personen i hver 
rad, andre og tredje osv. Be en person være trener og bind bind for de to andre personene i de nye 
gruppene. Instruer medlemmene i hver nye gruppe om å bytte på å lære de andre sitt nye språk, uten 
å bruke ord på tysk eller andre språk som deltakerne  
vanligvis snakker. Du har ikke engang lov til å si "ja" eller "nei"!  
6. Bytt plass slik at hvert medlem av de nye gruppene har en sjanse til å bli trener. Gi hver trener fem 
minutter. 
7. La gruppene gjøre øvelsen på nytt, denne gangen uten bind for øynene. 
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8. Be deltakerne ta på seg bindene for øynene igjen og deretter finne de andre personene i den 
opprinnelige gruppen ved å rope det første ordet på språket deres (hilsenen). 
9. Fullfør øvelsen og be deltakerne samles tilbake i plenum for diskusjon og dele følelsene sine som 
lærere og elever. Ble du frustrert over din manglende evne til å lære andre språket? – Hva skjedde i 
første runde da de fikk bind for øynene? Hvilke læremidler ble brukt? Ble stemmene høyere? Var det 
en reprise? Hjelpet eller hindret dette undervisningsprosessen? - Sammenlign den andre runden med 
den første. Var det lettere? Hvilke læremidler ble brukt? - Tegn sammenligninger med virkeligheten. 
Hvor realistisk er spillet? Hvordan er det ikke realistisk? Hvilke paralleller har bind for øynene til 
virkelige læringssituasjoner? 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Varighet: ca 1 time 

Sted: kursrom 

Utstyr/Material: Kursrom Skyll for alle 

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/12/06/34/letters-
5161496__340.jpg 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

I alle fall, når du "lærer" og viderefører et "nytt" språk sammen, er fokuset på det som forbinder deg, 
for uavhengig av språkene som faktisk snakkes, opplever alle her hvordan det er å måtte forholde seg 
til fremmedspråk . 

Kilder: 
BEST, http://nogaps.eu/ 
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Hvorfor » 
 

Når vi presenterer argumenter, er det spesielt viktig å underbygge våre påstander. Dette gjør den 
logiske konklusjonen fra fakta til konklusjon (jf. Toulmins argumentasjonsskjema ) klart forståelig for 
lytteren. Dette gjelder også tilsynelatende åpenbare sammenhenger, fordi de blir mer overbevisende 
gjennom verbalisering. Spørsmålet om begrunnelse og relevans muliggjør en større dybde i 
argumentasjonen i forberedelsen av debatten. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
Denne metoden er enkel å gjennomføre og meget effektiv når det kommer til å stille spørsmål ved 
synspunkter, synspunkter, verdier mv. Det som ved første øyekast virker som "tøffe spørsmål" har som 
formål - akkurat som med små barn - å stille spørsmål ved en påstand til den er helt klar - både for den 
som stiller den og for den som stiller den avhørt. Øvelsen egner seg også veldig godt dersom det er 
ulike syn på aktuelle tema i gruppa. 
 
didaktikk 

• Kom med klare, forståelige påstander 
• Vis faktiske sammenhenger 
• Øv på resonnement i debatter 
• Evt. reflektere over personlige 

holdninger/holdninger 
 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Denne metoden er spesielt egnet for å fremme 
deltakernes retoriske ferdigheter og øke 
bevisstheten og evnen til saklige diskusjoner 
ved å forklare påstander og sjekke dem for 
fakta og riktighet gjennom spørsmål. 

Henrettelse 

For å komme i gang med denne øvelsen kan det allerede holdes en kort diskusjon med deltakerne om 
nøkkelspørsmålet: «Hvilke fordeler har vi hvis vi begrunner våre påstander?». Svarene fra deltakerne 
på dette spørsmålet kan granskes i henhold til opplegget for øvelsen. Dette viser umiddelbart 
fremgangsmåten for øvelsen. 

Deltakerne jobber i team på 2. En deltaker kommer med en påstand, f.eks. B 
«Legaliseringen av marihuana fører til mindre narkotikarelatert kriminalitet.» «Utdanning er ene og 
alene statens ansvar». 
"Som innbygger bør du stemme." 
«Den som sier A må også si B.»  
 
Teampartneren stiller spørsmål ved påstanden med et «Hvorfor?»-spørsmål, f.eks. B.- Hvorfor er det 
det ? - Hvorfor ville du gjøre det? - Hvorfor er det relevant? 
 



 

7 
EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som kun reflekterer 
forfatternes synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den. (Prosjektnr.: 2021-
1-DE02-KA2220-ADU-000027056) 
 

Deltakeren prøver å svare på dette spørsmålet. Hans/hennes teampartner stiller også spørsmål ved 
denne begrunnelsen osv. Påstanden avhøres totalt fem ganger. 
 
speilbilde 
Med disse nøkkelspørsmålene kan deltakerne diskutere overføringen til praksis: 

"Hvilke typer begrunnelser brukte du?" 
"Hvordan endres talen vår hvis vi bedre rettferdiggjør argumentene våre?" 

Implementeringstips 

Antall deltakere: minst 2, også mulig med 
svært store grupper 

Varighet: ca 20-30 minutter per lag Plass: 
avhenger av antall deltakere 

Utstyr/Materiale: Papir og penner til 
klargjøring 

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/10/11/22/09/question-
6701943__340.png _ 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Det kan angis en frist for begrunnelsen, f.eks. 3 minutter. Dette gjør det lettere å justere varigheten 
av øvelsen 

Kilder: 
https://debate-consult.de/debattier-uebung-das-warum-spiel/ 
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Aktiv lytting - fakta, følelser, assosiasjoner 
 

Aktiv lytting er en viktig del av kommunikasjonen. Spesielt når det kommer til kontroversielle temaer, 
lykkes deltakerne i voksenopplæringen noen ganger ikke med å lytte ordentlig til argumenter eller la 
dem gjøre det. Dette gjør en saklig debatt vanskelig fordi alle holder seg innenfor sine egne emner eller 
ideer og ingen reell utveksling kan finne sted. Mangelen på aktive lytteferdigheter kan føre til 
misforståelser og konfliktutsatte situasjoner. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
I stedet for å føre en strukturert og objektiv dialog eller diskurs, er det ofte mye forvirring i 
treningsgrupper, og man kan observere at det ikke er reell interesse for andres argumenter, men at 
ens egen mening bør presenteres. Aktiv lyttepraksis øker bevisstheten om hvor viktig det er for effektiv 
kommunikasjon og deretter for saklig debatt. 
 

didaktikk 

• Forstå og integrere aktiv lytting 
• Observere og skille mellom fakta, følelser 

og assosiasjoner 
• Fokus 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Med denne øvelsen skal deltakerne sette seg 
inn i prinsippet om aktiv lytting og lære å 
fokusere på det andre sier. Øvelsen egner seg 
godt for å deeskalere nye konflikter 

henrettelse 

Denne øvelsen består av 3 runder: 
Runde 1 - lytt til fakta; 
Runde 2 - lytt til følelser; 
Runde 3 - lytt til assosiasjoner. 
 
Treneren tar på seg rollen som en foredragsholder som forteller en interessant og aktuell historie som 
går gjennom hodet hans/hennes. Mens historien blir fortalt, skal deltakerne gå gjennom ulike typer 
lytting, slik titlene på rundene indikerer. 
 
Deltakerne blir bedt om å skrive ned de viktigste fakta som skiller seg ut for dem i historien i de første 
3 minuttene av historien. Deretter gjennomføres en kort refleksjonsrunde for å sjekke hvilke fakta de 
har identifisert.  
I den andre runden på 3 minutter inviteres deltakerne til å fokusere på å fange alle følelsene som 
kommer fra historien og foredragsholderen. En kort refleksjonsrunde gjennomføres så på nytt for å 
sjekke hvilke følelser som har blitt oppfattet. 
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Nå, i de siste 3 minuttene av historien, blir deltakerne bedt om å prøve å lytte utover fakta og følelser 
og se hvilke frie assosiasjoner som kommer til overflaten i form av ord, bilder og kroppsfornemmelser. 
Oppmuntre dem til å velge en slik forening som de anser som viktig å dele med taleren. 
 
I siste refleksjonsrunde registreres det hvilke assosiasjoner som har oppstått. 
På slutten av aktiviteten inviterer du deltakerne til å eksperimentere med ulike måter å lytte på i 
hverdagen. 
 
Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Lokaler: Kursrom med tilstrekkelig plass og 
sitteplasser 

Utstyr/Materiale: Skrivemateriell til notater 

Varighet: ca 1 time 

 
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/04/03/20/man-
2814937__340.jpg 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Dersom deltakerne synes det er vanskelig å følge historien eller å uttrykke sine følelser og 
assosiasjoner, kan de i stedet få oppgaver som å observere kroppsspråk for å unngå å føle seg utenfor. 

Kilder: 
BEST, http://www.apel-project.eu/ 
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" Hei-øvelsen" 
 

Mennesker oppfatter seg selv og sine omgivelser fra sitt eget perspektiv og reagerer i henhold til sine 
egenskaper og evner. Disse er formet av temperament, opphav og erfaring. Noen egenskaper er 
medfødte og uforanderlige, som fargen på øynene eller huden og til en viss grad temperamentet. 
Imidlertid kan mange egenskaper endres, og nye erfaringer gir nye muligheter. For å gjøre dette, må 
du gi deg selv og andre sjansen til å endre seg. Vi blir fort slått i boks, han eller hun eller jeg "bare være 
sånn". Roller er ofte fordelt i systemer som individene har vanskelig for å finne veien ut fra. 

opplevelser 
Trener på BESTE: 
Konfliktforebygging fungerer veldig bra gjennom empatiøvelser . Ved å sette seg inn i andre roller kan 
deltakerne oppleve hvordan det føles å være i en ubehagelig situasjon som kan føre til konflikt i 
gruppen – gjennom mobbing, fordommer, diskriminering. Denne erfaringen bidrar til å få bedre 
innlevelse i andre mennesker og deres motiver for handlinger og i ettertid få en bedre forståelse av 
ulike atferdsmønstre, holdninger og uttrykksmåter, men også sensitiviteter. 
 

didaktikk 

• Styrking av empati 
• Bli bevisst gruppedynamikk 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Denne øvelsen er ment å formidle en aha-
opplevelse og å styrke forståelsen for andre 
gjennom å oppleve en ubehagelig situasjon 
med konfliktpotensial. 

henrettelse 

Et medlem av gruppen sendes ut døren uten å gi vedkommende ytterligere informasjon. Resten av 
deltakerne blir bedt om å hilse på hverandre, bare ignorerer deltakeren foran døren fullstendig. 
 
Personen inviteres tilbake inn i rommet. Alle deltakerne går rundt i den, hilser på hverandre på en 
vennlig måte og spør hvor bra de har det, hva familie eller venner gjør, hvordan det var i går kveld å 
reise, …. De viser åpenbar vennlighet.  
Den utenforstående blir ignorert, han/hun er ingenting og eksisterer ikke, spørsmålene hans/hennes 
blir ikke besvart. Rollen byttes flere ganger. 
Evaluering:  
Refleksjon i hele gruppen: Hvordan følte de utenforstående det? Hvordan var det for de andre 
deltakerne å «klippe» andre slik? Har denne opplevelsen såret eller såret deg? 
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Implementeringstips 

Antall deltakere: 10 til 20 

Varighet: ca 20 minutter 

Plass: grupperom 

Utstyr/materiale: ingen spesialutstyr kreves 

 

 

 

 

Media 

 
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/19/14/43/burnout-
2326686__340.png 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

I denne øvelsen er det viktig å sikre at virkelige "utenforstående" ikke påtar seg denne rollen. Snarere 
bør de som er godt integrert i gruppen påta seg rollene for ikke å befeste en outsiderrolle. 

Kilder: 
https://www.dguv-lug.de/berufsbildungen-schulen/psychische- Applying/violence-from-inside/ 
 



 

2 
EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som kun reflekterer 
forfatternes synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den. (Prosjektnr.: 2021-
1-DE02-KA2220-ADU-000027056) 
 

Hvor slutter ytringsfriheten og hvor begynner diskriminering? 
 

Når man jobber med temaet ytringsfrihet er det viktig å forholde seg til sin egen rolle i samfunnet. Vi 
håper å stimulere til et ønske om å bidra til vårt lokalsamfunn, samt interesse for aktualitet og 
kunnskap om politikk. Treneren må sørge for at elevene er utstyrt med kunnskap om de ulike 
påvirkningskanalene de kan bruke for å gjøre seg hørt. 

opplevelser 
Som leder av LoPe integreringsforbund har jeg igjen og igjen merket at i offentlige debatter er 
skillelinjen mellom ytringsfrihet og diskriminering (eller følelsen av å ha blitt diskriminert og krenket) 
ekstremt tynn. Våren 2022, rundt Ramadan-tiden, opplevde de skandinaviske landene en turbulent 
tid: En dansk politiker hadde kunngjort i Sverige at han ville brenne Koranen offentlig (etterlignere 
fulgte i Norge). 
 
Dette førte til voldelig tilbakeslag blant unge muslimer i Sverige. Kontroversielle debatter fulgte 
offentlig om skyldspørsmålet. Det er ingen tvil om at vold er straffbart, men advokater må nå også 
vurdere om det å brenne en religiøs bok også er en kriminell handling (Skandinavia har ikke en 
«reaktiveringsklausul» – men det har en antidiskrimineringslov). 
 
I de påfølgende ukene ble vi i vår organisasjon konfrontert med situasjonen med å bli fanget opp i sinte 
diskusjoner med våre muslimske deltakere. Her kom vi inn i striden om å ville forsvare rettssikkerheten 
på den ene siden og fordømme diskriminering på den andre. 
 

didaktikk 

• Bevissthet om egen rolle i samfunnet 
• Øke bevisstheten om rollen til lover og 

paragrafer (landsspesifikke) i forhold til 
ytringsfrihet og diskriminering 

 

 

 

 

 

Læringsmål og bruksmuligheter 

Med dette verktøyet ønsker vi å motivere 
elever til å tenke på felles verdier som 
menneskerettigheter og ytringsfrihet. Det er 
viktig å gi en grunnleggende innsikt i og 
forståelse av mekanikken i vårt demokratiske 
politiske system. Hvor slutter ytringsfriheten 
og hvor begynner diskriminering? Hvorfor er 
det så viktig å uttrykke min egen mening 
objektivt og ikke-voldelig?  
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Henrettelse 
 
1) Treneren spesifiserer et tema som ofte fører til ulike meninger, for eksempel lock-down, 
koronavaksinasjon osv . 
 
2) Hver deltaker vil bli bedt om å gjennomføre et 15-20 minutters internettsøk på nasjonale lover om 
ytringsfrihet og eventuelle lover mot diskriminering. Den følgende treningsdiskusjonen bør foregå på 
dette kunnskapsgrunnlaget. Deltakerne i diskusjonen blir bedt om å presentere sin personlige mening 
så saklig som mulig. 

3) To tredjedeler av deltakerne velger deretter en diskusjonsside (pro-contra). Den siste tredjedelen 
av gruppen fungerer som nøytrale observatører og gir senere tilbakemelding på dynamikken i 
diskusjonen og eventuelle upassende eller fornærmelser osv. 

4) Treneren modererer diskusjonen nøytralt slik at alle deltakerne får like mye taletid. Det er bestemt 
på forhånd hvor lenge diskusjonen skal vare – f.eks. 20-30 minutter (avhengig av gruppestørrelse og 
antall deltakere) 

5) Etter tilbakemeldingsrunden stiller treneren spørsmål: 

– Hvor slutter ytringsfriheten og hvor begynner diskrimineringen? 

– Hvorfor er det så viktig å uttrykke min egen mening objektivt og ikke-voldelig? 

– Hvorfor er det viktig i et demokratisk samfunn å ha sin egen mening? 

 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 8 til 20 
 
Varighet: ca 1-2 timer 
 
Plass: klasserom, utendørs, auditorium etc. , 
sittegruppe 
 
Utstyr/materiell: PC/bærbar PC med 
internettilgang, arbeidsark for forberedelse 
(for å forkorte internettforskningen kan 
treneren presentere de nasjonale lovene som 
allerede er skrevet ut) 

Kilder: 
LoPe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som kun reflekterer 
forfatternes synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den. (Prosjektnr.: 2021-
1-DE02-KA2220-ADU-000027056) 

Hva bør vurderes med denne metoden?  
Denne øvelsen er også basert på frivillighet; hvis ett gruppemedlem ikke ønsker å snakke foran de 
andre, er det greit og bør respekteres. I dette tilfellet er det tilstrekkelig å gi et bidrag til forskningen. 
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Sårbarhet 

 

Begrepet 'sårbarhet' ifølge Judith Butler var allerede introdusert i læreboken (s. 22 f). Hun ser på 
sårbarhet som en av de mest originale formene for menneskelige og sosiale relasjoner. Hver av oss har 
opplevd vondt i løpet av livet sitt. Personer som tilhører diskriminerte grupper er utsatt for et høyere 
potensiale for skade (jf. Hark & Villa 2017). 

På bakgrunn av sårbarhet har Butler utviklet en etikk som forutsetter at vi mennesker er avhengige av 
hverandre i et samfunn. Bare sammen, i koordinering med andre, kan vi bygge en verden som gjør et 
godt liv mulig for alle. Forutsetningen for dette er at vi erkjenner at vi selv, men også andre, er sårbare. 

I den følgende øvelsen blir deltakerne konfrontert med egne og andres følelser når de håndterer ulike 
meninger. Dette er ment å skape bevissthet om egen sårbarhet og andres sårbarhet. 

opplevelser 
Det er ingen erfaring med dette verktøyet ennå. 
 

didaktikk 

• Felles diskusjon av et tema 
• Presenter og sett spørsmålstegn ved dine 

egne standpunkter 
• Sensibilisering for å håndtere sårbarhet 
 
 
 
 
Læringsmål og bruksmuligheter 

I denne øvelsen bør deltakerne gjøre seg 
oppmerksomme på at de i diskusjoner selv blir 
såret av utsagn og kan såre andre. Hva og hvor 
sårende utsagn er eller kan være, avhenger helt 
av den indre konstitusjonen til det respektive 
individet og kan bare besvares konkludert av 
dem. I øvelsen blir deltakerne konfrontert med 
egne og andres følelser når de håndterer ulike 
meninger. Dette er ment å skape bevissthet om 
egen sårbarhet og andres sårbarhet. 
Deltakerne bør utvikle en forståelse for at de 
selv og andre er i slekt med hverandre i 

sårbarhet. Denne omstendigheten er erklært 
som en grunnleggende forutsetning. 
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henrettelse 

Forberedelse: 

Forbered noen kontroversielle uttalelser, si fem eller seks. Prøv å finne eksempler som sannsynligvis 
vil være spesielt emosjonelle for deltakerne, som avslører deres ulike meninger og som sannsynligvis 
vil være av interesse og relevans for deltakerne. 

1. Ordne stoler hvor som helst i rommet slik at to vender mot hverandre, en for hver deltaker.  
2. Forklar deltakerne at de nå skal høre på musikk. Når musikken starter, la dem gå rundt i rommet 
som de vil, eller de kan danse hvis de føler for det. Når musikken stopper setter alle seg raskt ned i 
neste stol slik at alle ender opp med ansiktet mot én person. Les deretter en uttalelse. Personen av 
parene som satte seg sist, får 60-90 sekunder til å gi sin personlige mening om den leste uttalelsen. I 
løpet av denne tiden skal den andre personen ikke si noe og ikke gi noen indikasjon på om de er enig i 
denne oppfatningen eller ikke. Da er rollene snudd: den andre personen har 60-90 sekunder på seg til 
å dele sin mening. 

3. Spill musikk igjen og les en annen forberedt uttalelse. 

4. Gjør dette for alle utarbeidede uttalelser eller når tiden tillater det. Alternativt, når alle har forstått 
hva som foregår, kan du be deltakerne om å foreslå sine egne uttalelser for en diskusjon. Men insister 
på saker som er genuint kontroversielle. 

4. Avsluttende diskusjon: Arranger stoler i en sirkel for diskusjon. 

Led en diskusjon om deltakernes følelser som de opplevde av denne aktiviteten og hva de kan lære av 
den når det gjelder å håndtere kontroversielle spørsmål. 

– Hvilke følelser oppsto mens man lyttet til hverandres perspektiver? 

– Hvilke følelser oppsto da du avslørte ditt eget perspektiv? 

– Var det noen uttalelser som ble oppfattet som sårende? 

– Følte du at en uttalelse du kom med såret noen andre? 

Speilbilde: 

 Kunne det ha vært en måte å dempe den skadelige kraften til en uttalelse eller til og med forhindret 
den? Samle sammen med deltakerne ideer til kommunikasjonsformer/regler som fremmer bevissthet 
om andres følelser. Gjør det klart: Disse reglene kan ikke forhindre skader, bare redusere dem. Det er 
viktig at vi blir klar over at vi potensielt aldri kan utelukke å skade andre og bli såret av andre. " I 
kommunikasjon gjelder det generelle prinsippet: ikke forståelse, men misforståelse er det naturlige 
." (Schweiker 2005, 7). 
 Mindfulness kan også bety å tilgi folk for sårende uttalelser hvis det viser seg at de ikke har såret med 
vilje. Det er svært viktig at vi finner måter å oppriktig be om unnskyldning for sårende oppførsel, slik 
at unnskyldninger kan aksepteres og en diskurskultur av feiltoleranse kan utvikles. 
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Eksempel på ytringer for diskusjon 
-  "Barns rettigheter er overvekt, men ikke deres ansvar."  
- "Hoofsepar bør også  få adoptere barn ."  
-  "EU er bortkastet tid og penger og bør oppløses."  
-  "Foreldre bør ikke være det . lov til å slå barna sine."  
-  "Atomvåpen er nødvendig for å bevare verdensfreden." 
- "Unge bør  få stemme i en alder av 14 år. " 
–  «Dødsstraff bør gjeninnføres for de som er dømt for ekstreme voldshandlinger». 
–  «Dyr skal ha samme rettigheter som mennesker». 
-  "Etanasi muliggjør en human død og bør ikke bli straffeforfulgt." 
– «Foreldre bør få  lov til å designe babyene sine selv – det er et forbrukervalg». 
–  «De rike bør betale mindre skatt fordi rikdommen deres skaper nye arbeidsplasser». 
–  «Det bør ikke være noen restriksjoner på folks frihet til å reise mellom stater». 
–  «Likestilling kommer først og fremst kvinner til gode og fører til diskriminering av menn». 
–  «Cannabis bør legaliseres». 
–  «Seksuell identitet er formet av samfunnet, ikke naturen». 
–  «Politikere tenker først og fremst på seg selv». 
-  "Folk som røyker og er overvektige bør betale mer for helsen." 

 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 5 til 15 

Varighet: ca 45-60 minutter 

Plass: avhengig av antall deltakere 

Utstyr/materiale: Liste over kontroversielle utsagn, enhet for å spille musikk - for eksempel CD-spiller, 
bærbar PC, smarttelefon etc. 

– Noen deltakere kan ha forbehold om å gi uttrykk for sine private meninger offentlig. Fortell dem at 
du bare vil snakke med én person om gangen, og de vil ikke bli dømt på meningene de uttrykker. 
Forklar for dem at det er viktig å sette dem i denne situasjonen slik at de forstår og lærer hvordan de 
skal håndtere følelsene som sannsynligvis vil oppstå når de diskuterer kontroversielle spørsmål. Når 
deltakerne uttrykker at de ikke har noen mening om et bestemt emne, oppmuntre respektive deltaker 
å tenke på hva som kan være årsaken. Er ikke personen berørt av temaet? Spør om personen kan tenke 
seg hvorfor temaet kan være viktig/relevant for andre mennesker. (En slik hendelse kan også inngå i 
refleksjonsrunden og gi mulighet for utveksling). 

– Denne øvelsen krever høy pedagogisk kompetanse, da sårbarhet er bevisst håndtert. Det er derfor 
lurt å prøve ut øvelsen på forhånd med teamet av lærere. Denne øvelsen kan også gjøres i tandem: 

– Sårbarhet kan oppfattes som et tabubelagt tema for noen mennesker, f.eks eldre menn som ikke kan 
innrømme sin egen sårbarhet (skjør maskulinitet). Diskuter på forhånd med dine pedagogiske kolleger 
hvordan du kan reagere i et slikt tilfelle. Forbered deg på dette og lignende tilfeller. 
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– Trenger du råd etter endt øvelse, gi muligheten til et en-til-en-intervju. 

Denne øvelsen krever høy pedagogisk kompetanse, da sårbarhet er bevisst håndtert. Det er derfor lurt 
å prøve ut øvelsen på forhånd med teamet av lærere. Denne øvelsen kan også gjøres i tandem. 

Sårbarhet kan oppfattes som et tabubelagt tema for noen mennesker, f.eks. eldre menn som ikke kan 
innrømme sin egen sårbarhet (skjør maskulinitet). Diskuter på forhånd med dine pedagogiske kolleger 
hvordan du kan reagere i et slikt tilfelle. Forbered deg på dette og lignende tilfeller. 

Hvis du trenger råd etter å ha fullført øvelsen, tilbyr du muligheten til et en-til-en-intervju.

Kilder: 

bbb / Nina Didschuneit. Verktøyet er basert på øvelsen 'Journey to Jerusalem' fra publikasjonen av 
Federal Ministry of Education and Women's Teaching Controversial Issues (2015) (se nedenfor)  
Butler, J. (2006 [1997). hat snakker. Om det performatives politikk. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 
9-19, 27-38, 44-51.Forbundsdepartementet for utdanning og kvinner (2015). Undervisning i 
kontroversielle  
spørsmål. liv med motsetninger. Undervisning i kontroversielle spørsmål innenfor rammen av 
Citizenship Education and Human Rights Education (EDC/HRE) opplæring for lærere. Europarådet. 
Wien 
Hark, S. & Villa, P.-I. (2017). Diskriminere og herske. Et essay om de ambivalente forviklingene av 
rasisme, sexisme og feminisme i nåtiden. Bielefeld: avskrift.  
Schweiker, W. (2005). Liturgisk-basal religionsundervisning for elever med flere spesielle behov. I: 
Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (red.): Sårbarhet og vold. Oppfatte 
og forme ambivalens. Forum for Curative and Religious Education, Vol. 3, Münster: Comenius 
Institute, s. 119-144. 
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Rettferdighetskontrakten _  

 

erfaring 
Som konsulent for flyktninger og personer med migrasjonsbakgrunn i LoPe-foreningen opplever jeg 
ofte hvor viktig det er å være respektfull og rettferdig når det kommer til møte med nye mennesker. I 
grupper med minoriteter fra mange ulike kulturer er det noen ganger en spesiell utfordring å 
respektere forskjellene til andre og å forstå hverandre. Målet med denne øvelsen er å bevisstgjøre 
mine deltakere på viktigheten av respekt, rettferdighet og å kjenne sine egne og andres grenser ved å 
signere en «rettferdighetskontrakt» på forhånd. 
 

Didaktikk –  
refleksjon over egne holdninger  
– hvem er jeg i andres øyne? - Vis respekt i 
tilbakemeldinger til andre 

 

Læringsmål og mulige anvendelser 

Hvordan reagerer du når noen er uenig med 
deg? I møte med andre mennesker øver vi 
respektfullt på å håndtere andre meninger enn 
våre egne. 

aktivitet 

1. Opprette grupperegler : 

- leve en respektfull og tolerant sameksistens 
– Vis lagånd 
- Vær oppmerksom på punktlighet 
- Spis kun i pauser og utenfor grupperom 
– La andre snakke og lytte 
- Vær nysgjerrig og still spørsmål 
- sett telefonen på lydløs 
- akseptere andre meninger 
- Vis et velstelt utseende 
- Opprettholde orden og renslighet 
– Respekter grenser 
- snakk i ME-meldinger  
 
2. Deltakerne er delt inn i to store grupper. Treneren velger et tema som deltakerne skal ha ulike 
meninger om. 
Eksempel: En gruppe mener at de skal tilpasse seg kulturen i landet de bor i, lære språket og være 
aktive i samfunnet på eget initiativ. Den andre gruppen mener at det er samfunnet de bor i som har 
ansvaret for å integrere nye innbyggere og mennesker fra andre deler av verden i samfunnet.  
3. Deltakerne setter seg ned i de utvalgte gruppene og planlegger hvordan de best kan presentere 
bidrag (på en respektfull måte). tilstede og hva man skal fokusere på. 
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4. En deltaker fra hver gruppe utpekes til å gå foran de andre og diskutere deres krav i plenum. Dere 
bør argumentere objektivt, respektere hverandres meninger og lytte. 

5. Når alle deltakerne er ferdige med presentasjonen, svar på følgende spørsmål: 

"Har du klart å være respektfull?"  
– Ble du provosert på noe tidspunkt? "Følte du deg respektert?"

 

Implementeringstips 

Antall deltakere: 10 til 20 

Varighet: ca 1-2 timer, 

Plass: klasserom, utendørs, auditorium, etc., 
sittesirkel 

Utstyr/Material: PC/laptop med internett for 
planlegging av bidrag. papir/penner 

Media  
https://www.youtube.com/watch?v=nJJa9f0I8
XQ 

Kilder  
LoPe 

 

Hva bør vurderes med denne metoden? 

Fokus er på å lære å respektere andre med andre meninger enn din egen og se hvor vellykket en 
samtale med andre blir når man respekterer og lytter til hverandre. 

Gruppereglene for denne oppgaven sikrer at hver deltaker føler seg hørt og anerkjent. Erfaring viser 
at når deltakerne blir gjort oppmerksomme på dette, endres tankegangen deres.

 
 
 
 
 

 

 

 


