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Introduksjon 

 

Prosjektfunksjonene 
Studier og forskning har anerkjent hvordan mangel på verdier og en svak følelse av 

kommunesamfunn påvirker samfunn med hevning av radikale fenomener som populisme, rasisme 

og  maktmisbruk som alle fører til vold, konflikter, negasjon av rettigheter, etc. Disse fenomenene 

har særlig innvirkning på vanskeligstilte grupper av mennesker, minoriteter, unge voksne som lider 

av marginalisering i samfunnet. Behovet, som  COURAGE-prosjektet har identifisert, er å styrke dette 

sårbare målet for samfunnet ved blant annet å styrke sine ferdigheter, som i dag skal betraktes som 

en viktig del av livet. For å oppnå dette slik, lærere skal bli fullt klar over sin rolle, av nødvendigheten 

av mot i folks lives, av behovet for å utdanne folk til å styrke denne ferdigheten i livet. For å gjøre 

dette, tar courage prosjektet skte på å utvikle verktøy som gjør det mulig for lærere å utføre sine 

oppgaver (på en teoretisk ogpraktisk base), og - for unge voksne - å lære dyktighet mot for å gjøre 

enendring i livet og, som sådan, i samfunnet. 

 

Produktene fra  COURAGE-prosjektet 
Å gjøre det mulig for lærere å styrke mennesker med motferdigheter, for prosjektet, å utvikle 

praktiske dokumenter og verktøy, slik som å håndtere sin pedagogiske oppgave med effektivitet og 

suksess på riktig måte. COURAGE har utviklet en selvlæringshåndbok for lærere for å tilegne seg 

pedagogiske tilnærminger i rammen av dette knapt undersøkte emnet; komplementære til denne 

teoretiske støtten har prosjektet skapt over 50 arbeidsverktøy som kan brukes som pedagogiske 

øvelser (scenarier) slik som å hjelpe elevene til å utvikle kunnskap og praktiske evner knyttet til  

motferdighetene. Utstillingsvinduet som konsortiet har utviklet, et tredje produkt av COURAGE, tar 

sikte på å vise den praktiske gjennomføringen av selvlæringshåndboken og scenariene og fungerer 

som et informativt verktøy for de, interessenter og fagfolk,  som står overfor unge voksne og 

marginaliserte befolkningsutdanninger. Til slutt fungerer de nåværende anbefalingene som en 

ytterligere stimulans for beslutningstakerne til  å gjøre  utdanningen på ferdighetene til mot 

bærekraftig, utbredt og effektiv som mulig.    

 

Dette dokumentet er rettet mot 
Dette dokumentet tar sikte på å nå ut til beslutningstakere og beslutningstakere på alle nivåer, fra 

lokalt til regionalt, til transnasjonalt nivå, og å ta opp nasjonale og EU-myndigheter innen voksen- 

og VET-utdanning. Det har også omfanget av å adressere VET og andre opplæringsorganisasjoner 

med sine profesjonelle ansatte, samt interessenter i profesjonell utdanning og 

voksenlæringssammenhenger. 

 

Hvorfor anbefalinger? 

Uten forutsetningen om å ønske å undervise, men med sikte på å påpeke viktigheten av dette 

emnet, tar den narrative tilnærmingen til anbefalinger opp et dobbelt element som for COURAGE-

prosjektet er av høy relevans. På den ene siden er gjennomsnittet et budskap: Anbefalinger som  

kommunikasjonsmetode formidler styrken av budskapet som skal sendes og påpeker viktigheten av 
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innholdet, selv om det hevder overbevisning og sikkerhet med respekt og besluttsomhet. På den 

annen side krever anbefalinger syntese,  struktur og en klarhet av budskapet - dette bidrar til å 

identifisere kjerneelementene i hva som skal håndheves og antas som avgjørende. 

 

Hvordan dette dokumentet ble opprettet (metodikk) 

Dette dokumentet med anbefalinger er resultatet av et synergisk arbeid gjort for diskusjon og 

konfrontasjon mellom prosjektpartnere, tilknyttede partnere og interessenter, spesielt de som er 

involvert i prosjektets pilotaktivitet. 

I en innledende fase fulgte diskusjonen mellom partnere og tilknyttede partnere om hvordan man 

utarbeider en liste over forslag den pågående utvekslingen av tanker og kunnskap som allerede 

hadde ført til slutting av IO1 og IO 2. Men for COURAGE-partnerskapet var det viktig å utvide synet 

på retningslinjer for sivilmotutdanning til et bredere kompetent publikum, og dette ble oppnådd 

ved å involvere nettverket av partnere i diskusjonen om  COURAGE-prosjektet, gjennom 

tilbakemeldingene samlet uformelt av prosjektpartnerne og kollegaene. Men for å utvide dette 

synet ønsket konsortiet å nå også interessenter og mottakere av COURAGE pedagogisk bane, og 

dermed benyttet det seg av pilotaktivitetene der prosjektet brukte og brukte  selvlæringshåndboken 

(IO 1) og de praktiske verktøyene (IO2) i form av scenarier. For dette formålet ble det delt ut et lett 

spørreskjema til alle som har deltatt på pilotaktivitetene i de 5 deltakerlandene. Spørsmålene som 

ble sendt ble oppgitt som følger:1 

 Hvor relevant og hvorfor anser du "Civil Courage" som grunnleggende ferdigheter for 

voksne? 

 Hva er dine tanker eller forslag til hvordan utviklingen av"sivilt  mot" som grunnleggende 

ferdigheter skal integreres i voksenlæring? 

 Hvilke forslag, på et politisk nivå, vil du ta opp for å gjøre voksenopplæringen på"sivilt  mot" 

et relevant aspekt av voksenopplæring generelt? 

Ni spørreskjemaer ble samlet inn etter pilottestfasen, noen av dem var uttrykk for ikke bare én 

respondent, men av en kollektiv plenumsvurderingssesjon av pilotaktivitetene. 

Tatt i bruk dataanalysen av de ni utvidede svarene og matchende denne tilbakemeldingen med den 

generelle diskusjonen beskrevet ovenfor, har partnerne redigert settet medanbefalinger  for  

sivilmotutdanning. civil 

  

                                                             
1 Se Vedlegg den foreslåtte questionnaire og listen over svar samlet inn. 
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BEKREFTELSER 

 

1. Civil  mot er en viktig, sentral fremtidig kompetanse for innbyggerne i EU. Dens betydning vokser 

i våre stadig mer individualiserte samfunn, der det blir vanskeligere å utvikle felles interesser 

basert på solidaritet. 

 

«Civil Courage” av mennesker- og med det evnen til enkeltpersoner og grupper til å snakke opp for 

sine rettigheter, å fordømme truende situasjoner, for å stoppe maktmisbruk, for å forsvare 

minoritetsspørsmål, å arbeide for likestilling under ugunstige forhold- har blitt anerkjent som 

gjennomsnittet for å endre denne verden og gjøre den til en bedre en. 

Dette aspektet skal anerkjennes som objektivt relevant og som den nødvendige veien for sosial 

rettferdighet som skal gjenopprettes. Sammenhengende skal sivilt  mot betraktes som uunnværlig i 

vårt samfunn, og som sådan respekteres, fremmes og utdannes. Alle relevante beslutningstakere, i 

politikken, i samfunnet, i utdanning, skal arbeide for å styrke sivilt  civil mot som en nødvendig 

ferdighet for å bli tilegnet av alle, og dermed muliggjøre alle nødvendige tiltak slik at det kan 

erverves og handles av alle i samfunnet. 

En av de viktigste tiltakene for å fremme  den sivile  courage ferdigheter er utdanning. Gitt sin 

relevans for mennesker og samfunn, skal det betraktes  som en viktig ferdighet for mennesker å bli 

tilegnet gjennom utdanning og livserfaring. Derfor bør  sivil  courage betraktes som et pedagogisk 

mål som skal formidles i alle livsstadier av individet og bør utdannes ved hjelp av pedagogiske midler, 

respekt for alder og tilstand av mottakerne. 

Nowadays, hvor det digitale samfunnet dominerer folks liv og arbeid,  bør sivil  courage ikke 

betraktes som en mindre viktig eller relevant grunnleggende ferdigheter, men som 

komplementære. Sterke koblinger mellom disse to områdene finnes i den enorme bruken av sosiale 

medier, der eksponeringen av mennesker og muligheten for hat, rasisme, sexisme, voldelig språk, 

trusler, manipulering, mobbing ogannen farlig digitalatferd krever,  på siden av internettnavigatører,   

mot til å stoppe, motsette seg og rapportere avvikende ord, bilder, videoer og lyd. Derfor bør  sivil  

courage som  en viktig ferdighet verdsettes minst like likt som den digitale, i pedagogiske og 

pedagogiske sammenhenger. 

Selv om  COURAGE-prosjektet har utviklet opplæringsmateriell (teoretisk rammeverk og scenarier) 

med sikte på utvikling av sivilt  mot i  den  unge voksne befolkningen, bør dette pedagogiske 

mandatet rette seg mot alle mennesker i en lang, livslæringstilnærming. ing 

«Civil Courage” er en viktig ferdighet hos små barn: 

 Hvorfor? Små barn er i en fase hvor de utvikler sin personlighet, de er åpne for noen 

pedagogiske budskapformidlet rundt dem, er veldig observante for hva voksne rundt dem 

gjør og hvordan de handler. Denne fasen av livet er sterkt utsatt for åabsorbere  verdier 

oglære ferdigheter som vil karakterisere dem throughout  deres lives. 

 Hvordan? Metodikk for å  dele  sivilmot ferdigheter skal løses av lekne aktiviteter, spill, 

animasjon videoer som refererer til situasjoner der mot ferdigheter blir taklet, observasjon 

av livet øyeblikk. Innsiktsspørsmål på vegne av voksne og lærere skal støtte internaliseringen 

av læringen. 
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 Hvem? Foreldre og slektninger, det vil si de betydelige voksne i små barns liv, fungerer som 

første og mest relevante lærere i  sivilt mot, ved hjelp av deres oppførsel, delte tanker, 

oppmuntring til positiv atferd, nedslående laisser-faire atferd i praktiske og virkelige 

livssituasjoner. Barnehagelærere og grunnskolelæreres, andre lærere (som sportstrenere, 

etc.) utfyller denne pedagogiske intervensjonen av opprinnelsesfamilien ved å forsterke 

positiv holdning over  sivil  modig atferd. 

Civil Courage er viktig å bli utviklet som en viktig ferdighet hos ungdom og ungdom: 

 Hvorfor? Preadolescence og ungdomsårene representerer utviklingsfasen for den endelige 

utformingen av personlig identitet og differensiering sammenlignet med voksne rundt unge 

tenåringer. Dette er den fasen hvor verdier og trofs vil bli anskaffet og internalisert, og 

dermed forme måten de ser på livet og verden. 

 Hvordan? Virkelige opplevelser og visuelle verktøy spiller en viktig rolle i denne livsfasen. 

Spill og rollespill representerer et effektivt pedagogisk verktøy hvis det etterfølges av 

speiling og innsiktslæring, som gjøres av en voksen lærer. Fagfelleutdanningspiller også en 

relevant rolle i å forme verdier og atferd hos tenåringer ved hjelp av uformell pågående 

eksponering og formelt strukturerte læringsaktiviteter. 

 Hvem? Jevnaldrende, betydelige andre, betydelige voksne, foreldre, lærere, trenere, lærere 

kan formidle  sivilt  mot ferdigheter via formelle aktiviteter eller daglige relasjoner.s. 

Civil Courage er viktig å bli utviklet som en  viktig ferdighet i unge voksnes: 

 Hvorfor? Unge voksne representerer nåtiden og samfunnets umiddelbare fremtid når det 

gjelder styring. Å utdanne denne  målgruppen  om  sivilt mot er den sterkeste investeringen,  

det er kort og   middels, for å skape en endring i samfunnet med hensyn til denne saken. De 

er både den lovende motoren i samfunnet og morgendagens lærere. 

 Hvordan? På et uformelt nivå styrker privilegeverktøy viktige ferdigheter i dette målet og   

er relatert til fordiskusjonsgrupper  på feil,   og digitale miljøer som blogger og vlogger. Ikke-

formell utdanning kan stole på pedagogiske baner basert på interaktive aktiviteter, bruk av 

scenarier og rollespill, vignetter, livserfaringer som alltid må speiles for 

innsiktslæringsoppkjøp av en tredjepart.  

 Hvem? Utover jevnaldrende, trenere og professorer, lærere i idrettsaktiviteter, spiller 

lærere i ikke-formelle initiativer en relevant rolle i utdanningen til  sivilt  mot som viktig 

ferdighet. 

Civil Courage er viktig å bli utviklet som en viktig ferdighet hos voksne: 

 Hvorfor? Foruten å representere den største delen  av  befolkningen,  voksneer  

beslutningstakere i samfunnet. Deres oppførsel, deres grunnleggende ferdigheter, deres 

verdier påvirker livet til borgere så vel som den  sivile  orden.   

 Hvordan? Ikke-formell opplæring og utdanning representerer de privilegerte verktøyene for 

å formidle  sivilt mot ferdigheter til voksne. Blandingen av teoretisk kunnskap som deles 

med voksne og praktiske scenarier for å reflektere og speile  sitt  eget liv skal fungere og er 

det  mest effektive verktøyet for  sivilt  motutdanning. 

 Hvem? Opplæring og pedagogiske enheter kan utdanne til sivilt  civil  mot ferdigheter. Men 

politikk, beslutningstakere og  beslutningstakere  har en   sterk rolle og ansvar for å 
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håndheve  sivilt  mot blant verdiene, så vel som blant de relevante viktige ferdighetene som 

skal fremmes. 

 For å støtte utdanningen av disse målgruppene, i den mest tilstrekkelige pedagogiske formen, skal 

beslutningstakere og interessenter støtte aktørene i  sivilmotutdanning i henhold til de ulike former, 

sammenhenger, metoder, aktører og mottakere. Dette anbefaler å sikkerhetskopiere foreldre, 

lærere, trenere, lærere, opinionmakere, og alle som spiller en pedagogisk rolle på andre, spesielt 

yngre mennesker, og samtidig for å støtte institusjonelle sammenhenger der utdanningsforholdet, 

utvikle  sivilt  mot, finner sted. Vi henviser her til familiemiljø, skoler, idrettssammenhenger, 

arbeidsmiljø, offentlige arrangementer, massemedier, sosiale medier, etc. 

Denne støtten skal finne form for utvikling av politikk,  godkjenning av juridiske rammer, nasjonal 

og lokal budsjettallokering, bevisstgjøringskampanjer, offentlig kommunikasjon på vegne av 

ledende personer,  og generelt støttetjenester  til de pedagogiske aktørene. 

2. Civil Courage utvider kanonen av grunnleggende pedagogisk innhold med en sentral kompetanse 

som beskytter grunnleggende menneskerettigheter. Den kombinerer kunnskap om samhandling og 

orientering og har en funksjon i å sikre og utvide demokratiet. 

 

På overordnet nivå, og  fra prosjektets planleggingsstadium og fremover, har COURAGE-

partnerskapet som mål å gi konkrete resultater og materialer som tjener til å utvide og videreutvikle 

kompetansen til – i første omgang – grunnleggende kompetanseleverandører, lærere og 

tilretteleggere. Ved å benytte seg av prosjektutgangene (Me and My Courage Self-Study Manual, 

Case Box, Show Cases) i sitt daglige arbeid, kan lærere, trenere, rådgivere, trenere, sosialarbeidere 

på det grunnleggende ferdighetsområdet få elevene til å dra nytte av en mer helhetlig, tverrfaglig 

og omfattende tilnærming når det gjelder grunnleggende kompetansetilbud. Nyervervede 

pedagogiske kunnskaper og materialer hjelper – som en konsekvens – å nå (unge) voksne 

grunnleggende ferdigheter elever på en moderne, attraktiv og praktisk effektiv måte. 

 

Som et generelt prinsipp har sluttbrukerne/elevene i   COURAGE-prosjektet (unge voksne i alderen 

16-25 år) blitt aktivt inkludert gjennom hele prosjektaktiviteten. Med dette har de blitt tiltrukket og 

gjort oppmerksomme på sine egne sivilt motrelaterte ferdigheter og kompetanser som håndhever 

og forbedrer sin personlige livsledelse, selvbestemmelse, aktiv demokratisk deltakelse som 

ansvarlige og godt avrundede borgere, noe som har blitt spesielt viktig i sammenheng med dagens 

europeiske samfunnendringer og utfordringer (populistiske bevegelser som nærer trender mot 

radikalisme, nye former for rasisme og diskriminering, ulikhet, sosial eksklusjon). 

 

Den spesifikke empowerment-tilnærmingen  som COURAGE-prosjektet  er basert på, skal derfor 

føre til bedre sosial inkludering av den endelige målgruppen selv, men også deres umiddelbare 

sosiale omgivelser og videre medlemmer av samfunnet. Å utvide kanonen av grunnleggende 

ferdigheter utdanning innhold – og tilsvarende, å lage respektive politikk ved å støtte relaterte 

pedagogiske og sosiale programmer - er ikke bare i tråd med bestemmelsene i Lisboa-traktaten, 

men også gjør det mulig for leverandører å tilstrekkelig reagere på dagens slående behov i det 

europeiske samfunnet samtidig som de oppfyller viktige prinsipper fremhevet i offisielle europeiske 

grunnleggende ferdigheter debatter og politiske reforminitiativer gjennom de siste årene.  
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Mer konkret har den opprinnelige og konvensjonelle forståelsen av de grunnleggende 

ferdighetsbemerkninger (lesing, skriving, matematikk, det vil si leseferdighet, tallferdigheter) blitt 

utvidet og blitt mer dynamisk, på grunn av anerkjente samfunnsmessige overgangsprosesser. 

Tilsvarende, i EU-diskurs, grunnleggende kompetanse er i dag definert og oppført som følger: 

 

 Literacy 

 Tallforståelse 

 Digital kompetanse/lese- og skriveferdigheter 

 Helsekompetanse/lese- og skriveferdigheter 

 Finansiell kompetanse/lese- og skriveferdigheter 

 Sosial kompetanse/lese- og skriveferdigheter 

 Sivilt mot kompetanse 

 Selvledelseskompetanse 

     

Ikke bare viser dette grunnleggende kompetansekonseptet som i endring og dynamisk, det 

understreker også det generelle prinsippet og forståelsen av at grunnleggende ferdigheter skal gjøre 

det mulig for den enkeltes vellykkede selvledelse å gå hånd i hånd med hver enkelts aktive deltakelse 

i samfunnet, både i private og profesjonelle omgivelser. 

I denne forbindelse har en av interessentene som er intervjuet av en av prosjektpartnerne besvart 

spørsmålet om hans/hennes tanker ellerforslag til hvordan utviklingen av"sivilt  mot" som 

grunnleggende ferdighet skal integreres i voksenlæring som følger: 

" Civil Courage " som en grunnleggende kompetanse innen voksenopplæring er svært viktig 

for meg. Etter endt vanlig skole blir unge voksne ofte igjen alene. Gruppeerfaringene 

reduseres, men deres tilstedeværelse i sosiale nettverk øker." 

Tilsvarende, på et politisk nivå, allerede i 1997 UNESCO (World Conference on Adult Learning) har 

påpekt at "grunnleggende ferdigheter for alle betyr at folk, uavhengig av alder, har mulighet til å 

utvikle sitt potensial som enkeltpersoner eller i samfunnet. Det er ikke bare en rettighet, men også 

en plikt og ansvar overfor andre og samfunnet som helhet. Det er viktig at anerkjennelsen av retten 

til livslang læring ledsages av retningslinjer som skaper forutsetninger for å utøve denne retten". 

 

COURAGE-partnerskapet  (f.eks.    i IO1 Manual of the project) har påpekt viktigheten av å unngå 

omvendte konklusjoner fra dette, det vil si grunnleggende ferdighetse elever så langt ikke har 

tilstrekkelig oppfylt samfunnsplikter. Tvert imot bør det understrekes at en av de generelle ideene 

og oppdragene i prosjektet er levering av konkrete pedagogiske innspill og materiale (det vil si mest 

praktiske  anbefaling) som et betydelig grunnlag forrespektive strukturelle og programmatiske 

implementering etablert av beslutningstakere.  

Videre og konkrete prinsipper for voksenopplæring etterfulgt av  COURAGE-prosjektet skal beskrives 

i følgende anbefalinger i dette dokumentet. 
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3. Grunnleggende utdanningstilbud for utvikling av moralsk mot er forutsetning: De krever en 

konsekvent gjennomføring av handlingsbeguidende prinsipper for voksenopplæring: 

Deltakerorientering, Kompetanseorientering, Biografiorientering. 

 

Tilbakemeldingene fra trenere og deltakere som har vært involvert i ulike stadier av   COURAGE-

prosjektprosessen, viser oss tydelig hvor viktig det er å indikere sivilt/moralsk mot som en 

grunnleggende ferdighet og implementere det i grunnleggende ferdighetsutdanning.  

Få ting er viktigere enn hvordan vi behandler hverandre. I en tid da populismen er på vei opp, er sivilt 

mot og evnen til å gripe inn på vegne av andre mer enn noensinne. Personlige ferdigheter blir stadig 

viktigere på arbeidsplassen, både for ledere og ansatte, og uansett hvilken bransje du tilhører. Sivilt  

mot som har vist seg å engasjere våre elever i stor grad. Dette er relevant for alle. De ulike verktøyene 

som er utviklet tillater oss å utføre undervisningsprogrammer som ikke oppleves som tradisjonell 

undervisning. Samtidig åpner dette temaet opp for tverrfaglig arbeid som gjør det enda mer interessant 

og gir oss muligheter for å invitere ulike gjester fra   de relevante samfunnsområdene og 

organisasjonene. Dette argumentet må brukes mot interessentene og alle som har innflytelse over 

innholdet i ulike læreplaner for voksenopplæring.  

 

Deltaker orientering 

Et viktig argument for å synliggjøre for deltakerne er  at forskningen er veldig tydelig på at våre 

sosiale og personlige ferdigheter blir stadig viktigere og ettertraktet. Hvert år publiserer World 

Economic Forum en rapport som ser på verdens menneskelige hovedstad. I 2017 var rapporten klar 

på at sammen med digitale ferdigheter blir våre sosiale ferdigheter stadig mer ettertraktet i 

arbeidslivet.  

 

Kompetanseorientering  

Trenere / trenere må undervise eksplisitt - de må vie tid til å lære sine elever disse ferdighetene. Det 

er viktig at sivilt  mot ikke bare er relevant i en begrenset periode når det er på timeplanen. 

Klasserommet er et eget "lokalsamfunn" hvor de kan praktisere relevante ferdigheter hvis det oppstår 

uenigheter eller konflikter. Forhåpentligvis vil dette tilbakevendende fokuset ha overføringsverdi for 

elevene i deres videre arbeid- og sosiale liv. Lærers må lytte aktivt til sine elever når de uttrykker 

sine meninger. Spesielt når de faktisk står opp for andre og / eller hva de tror på. Modellering av god 

atferd er selvfølgeliget ansvar som følger med å være trener. 

 

Biografi orientering 

Når vi tenker på grunnleggende ferdigheter, tenker vi ofte på grunnleggende skoleferdigheter eller 

grunnleggende jobbferdigheter. Mot kan også betraktes som en ferdighet. Din evne og villighet til å 

stå opp for andre bør være av stor interesse for en arbeidsgiver and ethvert samfunn vil selvfølgelig 

dra nytte av å ha borgere som griper tappert inn i møte med urettferdighet. Viljen til å snakke ærlig 

og lytte til andre skaper empati som er avgjørende for demokratiet. Empati hindrer "oss vs. dem" som 

er ved roten av vold. Å vise sivilt mot er ikke lett,  however, i en tid da populismen er på vei opp, er 

sivilt mot og evnen til å gripe inn på vegne av andre nødvendig mer enn noensinne. De positive 

effektene av elever og deres personlige liv som reflekterer og praktiserer  sivilt  mot er åpenbare. 
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Menneskeverd og respekt for andre bør være viktigere enn noen harde ferdigheter for de som lager 

politikk på alle nivåer - overalt. 

  

4. Grunnleggende pedagogiske tilbud for utvikling av  sivilt  mot er preget av spesifikke 

didaktiske prinsipper 
 

a. Tilbud følger tilnærmingen til lokalisert læring 

For å kunne styrke unge vanskeligstilte elever og for å faktisk få dem til å oppdage og bruke sine 

ferdigheter og sivilt    mot (det vil si den lengre versjonstittelen på COURAGE-prosjektet), foreslår   vi 

prinsippet om henholdsvis kontekstualiserende læring. Mer konkret har det vist seg å være mest 

effektivt å utnytte ulike pedagogiske sammenhenger ved aktivt åbygge inn "virkelige  scenarier" for 

å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan de skal forstå og - enda viktigere- hvordan man bruker  

sivilt  mot og relaterte ferdigheter. 

Fra   planleggingsfasene av prosjektet og fremover, og spesielt under   de praktiske pilotprosessene 

som utføres i hvert partnerland, har dette prinsippet blitt reflektert av valg av våre tilknyttede 

partnere, samt de respektive natur og egenskaper ved deres operative felt: Prosjektaktiviteter for 

hvordan man bruker    sivilmotferdigheter har blitt eksemplifisert og lokalisert av civil 

 den britiske koordinatoren innenfor rammen av lokalt sosialt foretaksarbeid blant unge 

elever (i samarbeid med en skole som tilbyr relatert innhold) 

 den østerrikske partneren innenfor rammen av offentlig sikkerhetssensibilisert atferd (i 

samarbeid med en forening tilknyttet det lokale politiet) 

 den rumenske partneren i sammenheng med aktivt å samhandle med sårbare grupper 

(i samarbeid med en organisasjon som fremmer like rettigheter) 

 den norske partneren i sammenheng med migrant- og flyktningarbeid (i samarbeid med 

respektive lokalforeninger) og 

 den tyske partneren innenfor rammen av kultur/teaterpedagogiske omgivelser (i 

samarbeid med et byteater)   

Disse og lignende/andre modeller for kontekst og samarbeid kan utnyttes av multiplikatorer og 

mottakere av prosjektet vårt, og dermed skal nye elementer av lokalisert læring og tverrfaglig arbeid 

(blant ulike aktører) settes ut i praksis.  

 

b. Tilbud følger en integrert tilnærming, kan og bør derfor integreres i andre grunnleggende 

utdanningsprogrammer og tilbud/innlemmes 

 

Det er en vanlig felles forståelse av  COURAGE-partnerskapet at det å formidle civil  

sivilmotprinsipper og levere respektive ferdigheter innenfor begrepet empowerment, ikke bør være 

et "frittstående" konsept, men mye mer kommer sammen innenfor integrerte tilnærminger, det vil 

si som en integrert del av grunnleggende ferdigheter / grunnleggende utdanningsprogrammer og 

tilbud. Respektive inkorporering skal foregå innenfor generell ungdom, voksen og/eller yrkesrettet 

utdanning og opplæring, men også bli en del av sosiale og/eller andre samfunnsrelaterte 
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arbeidsområder. Vi anser «Civil Courage” som et tverrgående element som passer og relevant for 

ulike typer programmer (og faktisk ulike typer mottakere/målgrupper av brukere og elever).      

Etter slike integrerte tilnærminger skal derfor føre til tverrfaglige karakteristikker ved 

utdanningstilbud, som skal gjenspeiles i respektive læreplaner og opplæringsprogrammer for 

videreutdanning og kompetanseorientert læring.   

(Grunnleggende) Utdanning er imidlertid ikke bare et spørsmål om pensum, men etableringen av 

betingelsene for å oppmuntre disse spesielle sivilmot  ferdigheter, å støtte og følge handlinger 

knyttet til disse, for å utvikle respektive samfunnet tenkning og handling. 

 

Noen av temaene som sivilt  mot utdanning og arbeid skal omfatte er for eksempel: 

 

o Livssituasjoner og mot 

o Sivilt mot og sosialt press 

o Sivilt mot i sosiale medier 

  

c. Metodikk/læringsdesign.  

Metodikk og læringsdesign bør ikke gjenspeile noen tradisjonell skoleopplevelse, men nye 

læringskontekster (teater, lokalsamfunn osv.), bør dermed muliggjøre ny læringsopplevelse 

 

Metodikken for  opplæring i sivilt mot innebærer aktiv deltakelse og involvering av elever og skal for 

eksempel omfatte: 

 

o Beste fremgangsmåter for deling 

o Tro mot livsaktiviteter 

o Biografibasert læring 

o Erfaringslæring 

o Livssituasjon rolle spiller 

o Øvelser 

o Innsikt refleksjon 

o Speiling av utøvde opplevelsessituasjoner 

o Gjensidige læringstilnærminger 

o Gruppe i stedet for individuell læring 

o Prosjektbasert læring 

o Praktisk veiledning 

o Involvering av rollemodeller/besøksfolk/besøkssituasjon og utvekslingsopplevelser 

o Læring med alle sanser 

 

d. Vi trenger samarbeid og nettverk av regionale/lokale relevante aktører. Tilbud kan gjøres 

tverrfaglige og dermed spesielt vellykket i samarbeid med slike regionale aktører som allerede 

er kjent med temaet profesjonelt eller gjennom sivilt  engasjement 

 

«Civil Courage”- utdanning og opplæring skal ikke duplisere konvensjonell skoleerfaring og kan for 

eksempel utføres innenfor: 
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o Kultur/kunst (f.eks. teater, litteratur/skriving) sammenhenger 

o (lokal) Handling i fellesskapet 

o Læreplaner uten skole 

o På alle foreningssamlinger/aktivitetsnivåer (f.eks. innen idrettslag, 

fritidsforeninger)  

o Eventuelle ikke-formelle opplæringsinnstillinger 

 

5. Grunnleggende ferdigheter/utdanningstilbud for utvikling av «Civil Courage” 

trenger regionale nettverk med sentrale aktører 
 

For å oppnå bærekraftig effekt og implementere sivilt  mot opplæring tilbud og modeller av varig 

gunstig effekt, (grunnleggende ferdigheter) pedagogiske leverandører må forlate sine vanlige (skole 

/ klasserom / opplæringssenter etc.) "territorium" og etablere bredere samarbeidsnettverk av ulike 

slag på sitt lokale og regionale nivå (og til og med utover).  The  COURAGE-prosjektet er bestemt og 

preget av denne spesifikke konseptuelle tilnærmingen, det vil si hovedsakelig av vårt aktive 

engasjement av lokale tilknyttede partnere gjennom hele prosessene, som – igjen ved å bringe inn 

ulike ytterligere nettverkspartnere, interessenter og økt interessentinteresse – har vært i stand til å 

etablere forbedret og utvidet innvirkning. 

Nettverkseffekter av denne typen skal kort eksemplifiseres av den østerrikske konteksten slik det 

oppfattes i prosjektet: 

Voksen/VET utdanningsorganisasjon (prosjektpartner BEST) etablereret tverrpolitisk samarbeid 

med samfunnsrelatert assosiert partner (Verein Fair und Sensibel Österreich), som er sterkt 

tilknyttet Wien-politiet og Wien kommune, og dermed kanskapestrategiske og  operative "broer" 

og samarbeidsforbindelser til programmer, initiativer og konkrete aktiviteter innenfor disse 

områdene. Med dette blir spillere, operatører og begunstigede av disse – og videre beslektede 

områder gjort oppmerksomme på  sivilt Mot-utdannings- og opplæringsmodeller utviklet i vårt 

partnerskap, kan tilpasse og endre disse for daglig bruk i ulike (ikke-skole- eller ikke-pedagogiske) 

sammenhenger, og dermed etablere   en mye bredere innvirkning. – I det østerrikske eksemplet har 

det vært ytterligere opplærings- og rådgivningsinstitutter, skoler, organisasjoner som arbeider med 

sosial inkludering og service for bestemte målgrupper (f.eks. funksjonshemmede, psykisk syke eller 

andre vanskeligstilte grupper og enkeltpersoner) som viser spesiell interesse og bruk av COURAGE-

utganger, materialer og resultater.   

Ifølge vår erfaring, og også bevist gjennom hele vårt arbeid i alle partnerland (og utover), har 

beslutningstakere/ beslutningstakere og finansieringsmyndigheter blant annet en tendens til å bli 

positivt påvirket og "oppmuntret" av aktiviteter, resultater og respektive "krav" vist av allerede 

etablerte operative nettverk av nøkkelspillere (bringe inn forskjellig kompetanse og operative 

nivåer). Dette, som i dag og aktivt fulgt – for eksempel – innenfor den østerrikske konteksten, skal 

føre til nylig implementerte retningslinjer, realisert, for eksempel ved berikelse av eksisterende 

(grunnleggende ferdigheter) programmer (ved å inkludere sivilt  mot elementer/moduler) eller 

etablering av nye (finansierte) programmer og initiativer utført av ulike typer operatører og fagfolk 
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for skyld og nytte av den endelige målgruppen av COURAGE-prosjektet, det vil si unge vanskeligstilte 

elever.     

 

6. Grunnleggende ferdigheter som tilbys for utvikling av Civil Courage er en ny 
tilnærming i voksenopplæring. Derfor er det nødvendig med 
profesjonaliseringsstrategier for gjennomføringen på lang sikt. Nødvendig er i 
fremtiden identifisering av kvalitetskriterier, muligheten for voksne lærere til å nå ut 
til videre opplæring og studiekurs om dette emnet. 
 

Utviklingen av grunnleggende ferdigheter til Civil Courage er et relativt nytt fagfelt for 

voksenopplæring i de europeiske landene. I noen europeiske land er det offentlige programmer mot 

rasisme og mer sivilt mot i skolen; det er også initiativgrupper mot rasisme, grupper som oppfordrer 

tilmer  respekt –  og grupper mot antisemittisme osv. 

I voksenopplæring tar Imidlertid COURAGE-prosjektet  en innovativ tilnærming ved å tildele sivilt 

mot til omfanget av grunnleggende kompetansetilbud (se Anbefaling 1 og 2). For å kunne initiere en 

bærekraftig implementering i voksenopplæringen, må profesjonaliseringsstrategier vurderes. 

Produktutviklingen av COURAGE  project og plasseringen av sivilt mot i omfanget av grunnleggende 

ferdigheter er et første skritt langs denne banen. 

Videre og nå bør kommende strategier for profesjonalisering være følgende: 

o Identifisere og sikre kvalitetskriterier for utdanningstjenesten 'Utvikling av moralsk mot'. 

COURAGE-prosjektet  har fremhevet flere kvalitetsegenskaper, for eksempel orientering mot 

livsverdenen eller bruk av ikke-skole, kreative formater og metoder for læring. Gjennom 

kvalitetskriterier er en pedagogisk tjeneste nøyaktig beskrevet, blir umiskjennelig og er også 

beskyttet på en bestemt måte.  

o Utviklingen av videreutdanning tilbyr kursledere, trenere og konsulenter som ønsker å integrere 

bruken av moralsk mot i sin profesjonelle hverdag. For dette formålet kan selvstudiehåndboken 

for COURAGE  project være en nyttig del for videreutdanning. Verktøyene i casebox kan også 

brukes som en stimulans. Det er imidlertid nødvendig å utvikle et didaktisk konsept for 

videreutdanning. Videreutdanningsinstitusjoner er nødvendig for å gi slik videreutdanning for 

sine kursledere og trenere. I Tyskland kan universitetene også spille en sentral rolle fordi de har 

gjort videreutdanning til en kjerneoppgave i tillegg til undervisning og forskning innenfor 

rammen av 1998-endringen i høyere utdanningsloven. 

o Integreringen av sivilt mot som europeisk grunnleggende ferdighet bør integreres i ulike 

studieprogrammer i voksenopplæring, yrkespedagogikk osv. For dette formålet er det 

nødvendig å kjenne og ta hensyn til de formelle betingelsene i de respektive landene. I Tyskland 

kan for eksempel temaet integreres i undervisningsoppgaver i gradsprogrammer. Det ville være 

vidsynt å tilpasse selvstudiehåndboken og saksboksen til de formelle forskriftene til de 

respektive studiemodulene. En annen vei fremover vil være å avklare med universiteter og 

høyskoler i hvilken grad eksternt tilbudte videreutdanningskurs kan anerkjennes på 

gradsprogrammer. 
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Fremme av moralsk mot som oppgave for voksenopplæring kan ikke forstås som en lukket læreplan, 

men representerer et tverrsnittsområde som må integreres i studiekurs som yrkespedagogikk eller 

voksenopplæring og i videreutdanning for pedagogisk aktive mennesker. Det er et element i politisk 

(grunnleggende ferdighet) utdanning som må ha en plass i sammenheng med yrkesfaglig eller 

generell videreutdanning.  

På denne måten tas det hensyn til som allerede var formulert i Tyskland på 1970-tallet i talen om 

syntesen om videre yrkesrettet og politisk utdanning og opplæring (se Pflüger 1975). På den tiden 

ble det antatt at voksenopplæring bare kan lykkes hvis det også forstås som politisk. 

"Voksenopplæring som er forpliktet til sin opprinnelige og tradisjonelle oppgave kan ikke unngå en 

kritisk undersøkelse av de sosiale forholdene som til slutt reduserer mulighetene for å være 

menneske. Det må være kritisk og politisk. " (Dikau 1972, 128) 

Temaet moralsk mot hevder å utvide forutsetningene for "mulighetene for å være menneske" og 

tvinger oss derfor til å analysere de sosiale forholdene som gjør mer moralsk mot nødvendig og å ta 

sider. "... den som ikke tar sider i dette eksisterende samfunnet tar sider for det eksisterende, den 

som ikke kritiserer det eksisterende, og kritiserer dermed de som kritiserer det eksisterende, 

aksepterer det eksisterende som evig gyldig og berettiget og så godt og riktig som det er." (van 

Oertzen 1977, 167)  

Det faktum at moralsk mot har blitt stadig viktigere for samholdet i samfunnet (se anbefaling 1) er 

en sterk indikasjon på at det som eksisterer ikke er "godt og riktig". Profesjonalisering om temaet 

moralsk mot er derfor uunngåelig politisk, enten det er integrert i fortsatt yrkesopplæring eller 

generell fortsatt opplæring eller er modulær i ulike studiekurs. 
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Vedlegg 

 

Spørsmål som skal sendes til pilottestfasedeltakere 

 

Problem knyttet til opprettelsen av spørsmål for å samle tilbakemeldinger fra trenere / lærere som 

kan støtte innlevering av IO 4-dokument 

Premiss (sitat fra TNM 3 minutter) 

"En del av forslagene skal samles inn fra interessenter og målbefolkningen i  COURAGE-prosjektet 

partnerskapet foreslår å lage en liten mal med noen spørsmål til målet for denne handlingen og 

begynne å samle tilbakemeldinger for å inkludere den i det endelige anbefalingsdokumentet. Disse 

spørsmålene kan delvis inkluderes i overvåkingsverktøyene som CREFOP vil designe for 

evalueringen av verktøyet.  

Spørsmålene kan refereres til følgende elementer:  

• Hvordan sivilt  mot kan integreres i voksenlæring 

• Hvordan påvirker det arbeidsbaserte grunnleggende ferdigheter 

• Hvordan denne pedagogiske tilnærmingen skal inkluderes i nye programmer, i oppfordring 
til forslag/anbud, slik som å bli en politikk på lokalt nivå" 

 

 

Kjære trener/pedagog, vokseninstruktør 

For å utvikle et dokument om politisk anbefaling som vil adressere beslutningstakere på lokalt, 

regionalt og muligens også nasjonalt nivå, ønsker vi din mening og bidrag. Ifølge ditt profesjonelle 

synspunkt er det verdifullt for oss å forstå hvordan du ser"sivilt  mot" i voksenopplæring og 

generelt i behovet for å utvikle det som en grunnleggende ferdighet for voksen elev. 

Vær så snill, ta noen minutter å ta opp, ved å skrive, disse få spørsmålene. Dine ord vil bli ansett 

som helt konfidensielle og vil kun bli brukt, anonymt, i forbindelse med dette prosjektet. Tusen takk 

for samarbeidet. 

 

Spørsmål: 

 Hvor relevant og hvorfor anser du"sivilt  mot" som grunnleggende ferdigheter for voksne? 

 Hva er dine tanker eller forslag til hvordan utviklingen av"sivilt  mot" som grunnleggende 

ferdigheter skal integreres i voksen læring? 

 Hvilke forslag, på et politisk nivå,vil  du ta opp for å gjøre voksenopplæring på "siviltcivil  

mot" et relevant aspekt av voksenopplæring generelt? 
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Sammendrag svar 

 

1. Hvor relevant og hvorfor anser du" Civil Courage " som grunnleggende 

ferdigheter for voksne? 

BBB 1 Hvordan jeg står i verden, det jeg vet om menneskerettigheter og hvordan jeg ser 

urettferdighet i samfunnet er for meg grunnleggende krav til unge mennesker, hvordan de 

tar affære som skapere av deres miljø. 

Er de reservert og uten mening, eller reiser de seg når en menneskelig urettferdighet skjer i 

verden? Med kompetanse for "sivilt mot" unge voksne har midler til å handle for å stå opp 

for seg selv og andre. Med denne grunnleggende kompetansen føler unge mennesker seg 

likeverdige, er meningsledere i samfunnet og blir akseptert som talspersoner for sine 

jevnaldrende grupper. 

De gir ikke etter når problemer oppstår og er modige når det gjelder 

problemløsningsstrategier. 

Som digitale innfødte er de representanter for ærlighet og autentisitet i sosiale nettverk og 

forsvarer seg mot drittstormer og hatmeldinger og oppfattes som sådan av sine 

jevnaldrende. 

Så de kan også sette et eksempel for andre unge voksne. 

____________ 

BBB 2 Temaet er spesielt relevant i grunnopplæringen fordi det kommer vi til grupper av 

mennesker som opplever sosial eksklusjon selv (vanskelig foreldrehjem, mobbing, 

diskriminering). De har sjelden hatt erfaring med å bli støttet og har derfor en biografisk 

spesifikk tilnærming til temaet moralsk mot. 

Temaet moralsk mot har sjansen for at disse målgruppene kan oppleve seg selv som en 

aktiv del av samfunnet. De finner tilgang til aktiv sosial atferd og forblir ikke lenger stille 

eller sitter fast i følelser av maktesløshet. Det virker også viktig for oss at ved å ta opp 

spørsmålet om moralsk mot, opplever de normativ og verdibasert bekreftelse på at det er 

godt og riktig å stå opp for andre når de blir forterette. 

Med dette emnet kan disse målgruppene lære å ikke bare akseptere erfaringer med vold, 

ikke å se bort, men å stå opp for verdier. 

Sist men ikke minst kan de oppleve selveffektivitet og empowerment i håndteringen av 

sivilt mot. 

_________________________ 

BBB 3 Veldig relevant! Å stå opp for noe / noen - selv om dette skulle resultere i 

(personlige) ulemper - er en styrkeposisjon som trenger og forutsetter en personlig og 
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sosio-politisk diskusjon. Følelsen og opplevelsen av selveffekt er ikke bare gunstig for den 

enkelte - men også for samfunnet. Sivilt mot er den personlige forutsetningen for det sivile 

samfunn. 

____________________________ 

BEST 1 I vårt åpne samfunn lever og arbeider mennesker med svært forskjellig kulturell 

bakgrunn, verdier og holdninger sammen. Derfor må kulturell og sosial deltakelse fremmes 

for å redusere sosial ulikhet og diskriminering også i arbeidslivet. Sivilt  mot er en viktig del 

av grunnleggende ferdigheter for unge voksne, sammen med andre sosiale kompetanser 

som kjønnsvitenskapelig og mangfoldsledelse. Det gjør det mulig for unge voksne å stå 

opp for seg selv og andre.  De gir ikke etter når problemer oppstår og er modige når det 

gjelder problemløsningsstrategier. Også, they kan forsvare seg selv og andre mot dritt 

stormer og hat meldinger i sosiale nettverk og bli mer oppmerksom på diskriminering og 

også radikalisering. De kan også sette eksempler for andre. Et annet viktig aspekt i denne 

sammenhengen er trenden mot radikalisering på grunn av sosial eksklusjon. 

Sosialpsykolog Luisa Mahr, som forsker på betydningen av gruppemedlemskap ved 

Universitetet i Klagenfurt, setter det i et nøtteskall: Sosial eksklusjon gjør folk utsatt for 

radikale ideer. Den virtuelle verden (sosiale medier) frister også flere og flere mennesker, 

først og fremst unge mennesker og til og med skolebarn, til å engasjere seg i ulike former 

for hat, diskriminering og nedbrytning. På plattformen https://love-storm.de/knowledge-

base/glossar vil du finne en utrolig lang liste over begreper (og forklaringer på vilkår), som 

bør informere oss om omfanget, sensibilisere oss, fordi ofte er det ingen bevissthet i det 

hele tatt at dette er mekanismer for ødeleggelse, utelukkelse, diskriminering, bare 

kriminelle lovbrudd. Her er noen eksempler: Nettmobbing, nettforfølgelse, nettpleie, 

dissens, trakassering, hatefulle ytringer, lookism, offerskyld ... Enda mer grunn til å skape 

en motstrøm som gjør det mulig for sivilt mot å komme inn i folks hjerter, tanker og 

handlinger.   

 

 

Utvikling og gjennomføring av passende utdanningsprogrammer for sivilt mot er derfor 

uunnværlig og bør i fremtiden være av økende politisk, sosial og pedagogisk interesse. 

Barn, ungdom og unge voksne må også være aktivt 

involvert._____________________________________________.________________________

__________________ 

 

BEST 2 I vårt åpne samfunn lever og arbeider mennesker med svært forskjellig kulturell 

bakgrunn, verdier og holdninger sammen. Derfor må kulturell og sosial deltakelse 

fremmes for å redusere sosial ulikhet og diskriminering også i arbeidslivet. Sivilt  mot er 

en viktig del av grunnleggende ferdigheter for unge voksne, sammen med andre sosiale 

kompetanser som kjønnsvitenskapelig og mangfoldsledelse. Det tillater unge voksne å 

stå opp for seg selv og andre. De gir ikke etter når problemer oppstår og er modige når 
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det gjelder problemløsningsstrategier. Også, they kan forsvare seg selv og andre mot dritt 

stormer og hat meldinger i sosiale nettverk og bli mer oppmerksom på diskriminering og 

også radikalisering. De kan også sette eksempler for andre. 

_______________ 

BEST 3 Jeg tror det viktigste argumentet er at våre elever er veldig åpne for dette emnet og 

interessert i det. De har bekreftet i hvert tilfelle at  sivilt  mot er et svært relevant aspekt i 

deres daglige liv, både i private og profesjonelle omgivelser. Sosial atferd (og relaterte 

ferdigheter) er avgjørende, på jobb som avgjørende som harde ferdigheter. På et mer 

generelt nivå bør  samfunnstenkning og skuespill, og bevissthet om det, inkluderes i alle 

grunnleggende ferdighetsprogrammer.s.  

____________________________ 

BTF Civil  Courage er en viktig ferdighet å tilegne seg i en verden i stadig endring; en 

verden som blir mer liberal etter hvert som hver dag går; en verden som trenger dagens unge 

mennesker til å stå opp for det som er riktig, og bidra til sosial forandring. Sivilt mot er en 

ferdighet som er nært knyttet til heroisme, en måte der en person handler tappert og 

tappert. I den virkelige verdener  sivilt  mot nødvendig for å forfølge verdensfred og 

harmoni mellom ulike kulturer og enkeltpersoner 

________________________________________ 

LoPe 1 Få ting er viktigere enn hvordan vi behandler hverandre. I en tid da populismen 

er på vei opp, er sivilt mot og evnen til å gripe inn på vegne av andre mer enn noensinne. 

Personlige ferdigheter blir stadig viktigere på arbeidsplassen, både for ledere og ansatte, 

og uansett hvilken bransje du tilhører. 
________________________________ 
LoPe 2 Når vi tenker på grunnleggende ferdigheter tenker vi ofte på grunnleggende 

skoleferdigheter eller grunnleggende jobbferdigheter. Mot kan også betraktes som en 

ferdighet. Din evne og villighet til å stå opp for andre bør være av stor interesse for en 

arbeidsgiver.  Og ethvert samfunn vil selvfølgelig dra nytte av å ha borgere som griper 

tappert inn i møte med urettferdighet. 
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2. Hva er dine tanker eller forslag om hvordan utviklingen av"sivilt  mot" som 

grunnleggende ferdigheter skal integreres i voksen læring? 

BBB 1 Sivilt mot" som en grunnleggende kompetanse innen voksenopplæring er svært 

viktig for meg. Etter endt vanlig skole blir unge voksne ofte igjen alene. Gruppeerfaringene 

reduseres, men deres tilstedeværelse i sosiale nettverk øker. 

Mine forslag er å forberede forumteaterprosjekter, gjennomføre forumteaterprosjekter og 

evaluere forumteaterprosjekter og forbedre konsepter. Deltakelsesprosjekter gjennom 

KMK (Konferanse av kunnskaps- og kulturministre) 

___________________________________________ 

BBB 2 Vi mener at målgruppene må hentes i sitt konkrete boareal og med sine 

livserfaringer. Sivilt mot må oppleves som et helhetlig begrep innenfor rammen av 

voksenopplæringskurs.  

Voksenopplæring ville gjøre det bra for å forankre dette temaet grunnleggende politisk 

utdanning i læreplaner. Det er mange kurstilbud og læreplaner som kan brukes til å 

sensibilisering av mennesker til de grunnleggende verdiene i vårt demokratiske samfunn 

og for å gjøre dem i stand til å koble til sine egne erfaringer. Sivilt mot er veldig egnet som 

et tverrgående tema. Kursdeltakere bør være i stand til å etablere verdier sammen, det vil 

si som en gruppe. 

Vi ser en spesiell betydning i voksenopplæringen på dagens sosiale medier med sine farer. 

Her kreves en spesiell form for moralsk mot fordi det å håndtere hatefulle ytringer eller de 

mange halvsannhetene i en digital verden er svært ukjent. Hvordan kan du håndtere dette 

når du kommer over høyrepopulistiske, sterkt støtende uttalelser. Hvordan beskytter du 

deg selv i disse sosiale mediene når du griper inn, og hvordan forhindrer du en intervensjon 

fra å til slutt provosere den videre spredningen av et budskap? 

___________________________________________________________ 

BBB 3 Strukturell:  

Skape, forsvare, hevde, sliter, skaper rom med erfaring og trene sammen hva / hvem det 

tar og praktisere ... oppmuntre folk til å se og handle 

Individuelt: 

... Har jeg noen gang vært i en situasjon som krevde moralsk mot? Hvordan var det? 

Hvordan handlet jeg? Hvordan føltes det? Hvordan reagerte andre på det? Hva trenger jeg 

for å handle tappert? 

Eller omvendt - har jeg noen gang vært i en situasjon der andre sto opp for meg, beskyttet 

meg? 

starte biografisk og stimulere, utfordre, instruere, øve eller  
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Besøkende mennesker / situasjoner, utveksle erfaringer - informere, sensibilisering og 

støtte oppkjøpet av verktøy - læring med alle sanser! 

___________________________ 

BEST 1 Det blir stadig viktigere at temaer som verdier, etikk, personlige og sosiale 

holdninger, sosialt mot, følelser og atferd inngår i grunnleggende ferdighetsutdanning som 

en del av kompetanseorientert læring. Mangfoldsledelse og kjønnsintsniskering er allerede 

en del av det, og det bør  også Sivilt mot å gi en integrert tilnærming. Gjensidig utvikling av 

emnet sammen med unge elever kan gi en sterk pedagogisk innspill om å forstå ikke-

handling og å prøve ut hvordan det føles å vise  sivilt  mot ved hjelp av praktiske eksempler 

og øvelser. Generelt anbefales en praktisk tilnærming til dette opplæringstemaet å gi et 

realistisk syn på de mange utfordringene som skal vurderes og støtte unge voksne til å 

skifte holdninger (og kanskje fordommer) knyttet til sosiale og kulturelle verdier og 

bakgrunner, samt til egne erfaringer. Læreplaner som skal utvikles bør omfatte innovative 

aktiviteter, inkludert daglige opplevelser, men også praktisk veiledning når de står overfor 

følsomme situasjoner. Et godt eksempel for å styrke unge voksne: Workshops i et 

grunnleggende ferdighetskurs for unge arbeidsledige voksne, for det meste med 

migrasjonsbakgrunn, blant dem også mange flyktninger, med ulike nasjonaliteter, fra ulike 

opprinnelsesland, kulturer, liv og erfaringer, var et godt eksempel da trenere og elever 

viste svært stor interesse for emnet. Det var gjestetalere og representanter for 

samarbeidspartnere, som kom fra institusjoner og organisasjoner i offentlig og privat 

sektor (ansatte i Wien-politiet - Department of Minority Contacts og Criminal Police 

Office), med organisasjoner dedikert til omsorg og sensibiliseringsarbeid for 

funksjonshemmede (Inclusion24, Assistenz24) samt foreningen Fair og Sensitive Austria, 

som har som mål å bringe folk fra ulike kulturelle kretser sammen). En annen idé er beste 

praksis eksempler, rollemodeller, folk som allerede har vist   

sivilt mot i hverdagslige situasjoner, intervenert, begått seg selv, forsvarte seg, for å hjelpe, 

forsvare, beskytte enten seg selv eller andre mennesker i nødssituasjoner og farlige 

situasjoner, i tilfelle overgrep, bruk av vold, diskriminering, utelukkelse, etc. I Wien er det 

allerede noen gode initiativer som har satt sivilt   

civil  mot på sine agendaer, for eksempel "men trygt! Zivilcourage bei Gewalt gegen 

Frauen". I tillegg fokuserer "Frivilligsmessen" og fordelsgallaen "Mot vold" på temaet sivilt 

mot, men også Wiener Linien-kampanjen "Wunderwaffe Zivilcourage - Sicherheit in den 

Öffis" (Wonder Weapon Civil Courage - Safety in Public Transport) med tips og informasjon 

om riktig oppførsel i nødssituasjoner.   

 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/zivilcourage/ 

https://www.freiwilligenmesse.at/ 

https://www.freiwilligenmesse.at/timeline-category/zivilcourage-menschenrechte/ 

https://www.freiwilligenmesse.at/member/die-helfer-wiens/ 

http://widerdiegewalt.at/ 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/zivilcourage/
https://www.freiwilligenmesse.at/
https://www.freiwilligenmesse.at/timeline-category/zivilcourage-menschenrechte/
https://www.freiwilligenmesse.at/timeline-category/zivilcourage-menschenrechte/
https://www.freiwilligenmesse.at/member/die-helfer-wiens/
http://widerdiegewalt.at/
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https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-

54743 

 

Frivilligheten har fortsatt høy status og en lang tradisjon i Østerrike. Omtrent 2,3 millioner 

mennesker er for tiden engasjert i frivillig arbeid - for eksempel i miljøvernspørsmål, 

barnepass, ungdomsarbeid, sosialt arbeid, helsetjenester, sport, veldedige institusjoner, 

kirker og religiøse samfunn, omsorg for eldre, flyktninger og migranter, rednings- og 

medisinske tjenester, frivillig brannvesen, sivilforsvar og katastrofekontroll, samfunnet, 

dyrevern, kulturinstitusjoner og mye mer. Frivillig arbeid eller frivillig arbeid er derfor en 

verdifull og viktig plattform hvor folk kan teste sitt  sivile  mot. I vårt pedagogiske arbeid 

med unge og unge anser vi det derfor som svært nyttig å planlegge og tilby våre egne 

moduler om   

temaene sivilt  mot, frivillig arbeid og frivillighet, slik at deltakerne aktivt kan håndtere 

disse emnene, bli sensibilisert for dem og ideelt sett bli vunnet over til dem.  

 

http://www.freiwilligenweb.at/de/freiwilliges-engagement 

_________________________________________________ 

BEST 2 Det blir stadig viktigere at temaer som verdier, etikk, personlige og sosiale 

holdninger, sosialt mot, følelser og atferd inngår i grunnleggende ferdighetsutdanning som 

en del av kompetanseorientert læring. Mangfoldsledelse og kjønnsintsniske allerede er en 

del av det, og det bør  også sivilt mot til å gi en integrert tilnærming. Gjensidig utvikling av 

emnet sammen med unge elever kan gi en sterk pedagogisk innspill om å forstå ikke-

handling og å prøve ut hvordan det føles å vise  sivilt  mot ved hjelp av praktiske eksempler 

og øvelser. Generelt anbefales en praktisk tilnærming til dette opplæringstemaet å gi et 

realistisk syn på de mange utfordringene som skal vurderes og støtte unge voksne til å 

skifte holdninger (og kanskje fordommer) knyttet til sosiale og kulturelle verdier og 

bakgrunner, samt til egne erfaringer. Læreplaner som skal utvikles bør omfatte innovative 

aktiviteter, inkludert daglige opplevelser, men også praktisk veiledning når de står overfor 

følsomme situasjoner. Et godt eksempel for å styrke unge voksne:Workshops i et 

grunnleggende ferdighetskurs for unge arbeidsledige voksne, for det meste med 

migrasjonsbakgrunn, blant dem også mange flyktninger, med ulike nasjonaliteter, fra 

forskjellige opprinnelsesland, kulturer, liv og erfaringer, var et godt eksempel som trenere 

og elever viste svært stor interesse for emnet. Det var gjestetalere og representanter for 

samarbeidspartnere, som kom fra institusjoner og organisasjoner i offentlig og privat 

sektor (ansatte i Wien-politiet - Department of Minority Contacts og Criminal Police 

Office), med organisasjoner dedikert til omsorg og sensibiliseringsarbeid for 

funksjonshemmede (Inclusion24, Assistenz24) samt foreningen Fair og Sensitive Austria, 

som har som mål å bringe folk fra ulike kulturelle kretser sammen).  

______________________________________________ 

https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-54743
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-54743
http://www.freiwilligenweb.at/de/freiwilliges-engagement/%C3%B6sterreich
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BEST 3 Jeg tror det viktigste argumentet er at våre elever er veldig åpne for dette emnet og 

interessert i det. De har bekreftet i hvert tilfelle at  sivilt mot er et svært relevant aspekt i 

deres daglige liv, både i private og profesjonelle omgivelser. Sosial atferd (og relaterte 

ferdigheter) er avgjørende, på jobb som avgjørende som harde ferdigheter. På et mer 

generelt nivå bør samfunnstenkning og skuespill, og bevissthet om det, inkluderes i alle 

grunnleggende ferdighetsprogrammer. 

_____________________________ 

BTF Jeg tror at  sivilt mot er best undervist via praktiske aktiviteter, det er ikke spesielt noe 

som kan undervises i et klasserom fra lærebøker. Den beste måten å forbedre sitt sivile 

mot  på er å reflektere og oppleve situasjoner der ferdighetene er nødvendig. Det ville være 

ideelt hvis dagens aktiviteter fra vanlige pensum for voksenopplæring kunne tilpasses til å 

omfatte aktiviteter som trener en persons sivile mot. Fra piloterfaringen fant vi ut at 

omtrent en time er egnet til å gi en person en mulighet til å delta i aktiviteter som trener 

sivilt mot. Det er også svært viktig å sikre at tiden er igjen for selvrefleksjon. 

________________________________________ 

LoPe 2 Vi som trenere må undervise eksplisitt - vi må vie tid til å lære våre elever disse 

ferdighetene. Det er viktig at  sivilt mot ikke bare er relevant i en begrenset periode når det 

er på timeplanen. Klasserommet er et eget "lokalsamfunn" hvor vi kan praktisere relevante 

ferdigheter hvis det oppstår uenigheter eller konflikter. Forhåpentligvis vil dette 

tilbakevendende fokuset ha overføringsverdi for elevene i deres videre arbeid- og sosiale 

liv. 
Vi må lytte aktivt til våre elever når de uttrykker sine meninger. Spesielt når de faktisk står 

opp for andre og / eller hva de tror på. Modellering god oppførsel er selvfølgelig et ansvar 

som følger med å være trener. 
____________________________________ 
LoPe 2 Sivilt  mot som har vist seg å engasjere våre elever i stor grad. Dette er relevant for 

alle. De ulike verktøyene som er utviklet tillater oss å utføre undervisningsprogrammer som 

ikke oppleves som tradisjonell undervisning. Samtidig åpner dette temaet opp for 

tverrfaglig arbeid som gjør det enda mer interessant og gir oss muligheter for å invitere 

ulike gjester fra relevante samfunnsområder og organisasjoner. 
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3. Hvilke forslag, på politisk nivå, vil du ta opp for å gjøre voksenopplæringen på"sivilt  

mot" et relevant aspekt av voksenopplæring generelt? 

BBB 1 Samarbeid med Federal Agency for  Civil  Education (Bundeszentrale für politische 

Bildung) , det føderale programmet "Living Democracy"(Demokratie leben) og det føderale 

nettverket "School without Racism - School for Courage" (Schule ohne Rassismus - Schule 

für Courage) 

__________________________ 

BBB 2 Politikk kan og bør bidra til å sikre at moralsk mot som grunnleggende 

utdanningstema inngår i læreplanene for videreutdanning, nysjanseutdanning og også i de 

relevante pedagogiske studiekursene. Politikk må forstå at pedagogiske tilbud for utvikling 

av sivilt mot er viktigere enn noensinne i tiden! 

_________________ 

BBB  3 Hva slags samfunn ønsker vi å leve i? Friheten til den enkelte stopper der andres 

verdighet / rettigheter brytes - hvordan ønsker vi å behandle hverandre slik at det sivile 

samfunn lykkes? 

Det er nok temaer / anledninger som krever sivilt mot og utfordrer sivilsamfunnet: 

Rasisme, diskriminering, vold ...... 

Kommunikasjon - utveksling - utdanning, skape muligheter til å oppmuntre (gratis) rom til 

å se og handle og å støtte og følge utviklingen av handlingskompetanse. 

____________________________ 

BEST 1 Tatt i vurdering av viktigheten av sivilt mot i dagens samfunn generelt, så vel som i 

grunnleggende ferdighetstrening av unge voksne, også for å fremme bærekraftig 

integrering i arbeidsmarkedet, vil det være av interesse som en del av grunnleggende 

ferdighetsutdanning for interessenter og institusjoner eller organisasjoner i offentlig og 

privat sektor bekymret (Østerriksk integrasjonsfond, østerriksk arbeidsmarkedstjeneste, 

avdelinger i østerrikske politimyndigheter, Caritas ...) i en generell tilnærming. Konkret sett 

vil vi for eksempel i vår sammenheng tilby obligatoriske workshops i alle grunnleggende 

yrkesfaglige opplæringsprosjekt og kurs, i hvert yrkesopplæring og videre kurs finansiert av 

AMS eller av offentlige midler, der deltakerne skal lære hva som menes med   

sivilt  mot, hvorfor  sivilt mot er en viktig og verdifull del av en respektfull sosial interaksjon. 

Deltakerne bør bli kjent med og oppleve sivilt  mot som en naturlig verdi av sine tanker og 

handlinger og integrere seg i deres liv. Men de bør også kunne gjenkjenne situasjoner der 

vold er truet eller brukt, der det er mobbing, der seksuell trakassering utføres, der 

fremmedfrykt og rasisme råder, der diskriminering og ekskludering finner sted, etc., og bør 

kunne praktisere mulige handlingsstrategier som å gripe inn, stå opp for seg selv eller 

forsvare seg selv. I disse modulene eller workshopene bør deltakerne også lære om beste 
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praksiseksempler, og fokuset bør helt klart være på en praksisorientert, naturrettet, aktiv 

sivil motopplæring der deltakerne er aktivt involvert. 

______________________ 

BEST 2 Tatt i tanke på viktigheten av sivilt  mot i dagens samfunn generelt, så vel som i 

grunnleggende ferdighetstrening av unge voksne, også til viktigheten av sivilt  mot i dagens 

samfunn generelt, vil det være av interesse som en del av grunnleggende 

ferdighetsutdanning for interessenter og institusjoner eller organisasjoner i offentlig og 

privat sektor bekymret (Østerriksk integrasjonsfond, østerrikske arbeidsmarkedstjeneste, 

avdelinger i østerrikske politimyndigheter, Caritas ...) i en helhetlig tilnærming. 

___________________________________- 

BEST 3 En god tilnærming er den vi valgte under våre IO3-aktiviteter i BESTE FALL: den 

kombinerte innsatsen til pedagogiske eksperter (trenere), trenere og kolleger fra sosiale 

bedrifter og frivillige organisasjoner, som kommer inn med spesifikk kompetanse (politi, 

eksperter som arbeider med funksjonshemmede,  sivile  foreninger etc.). 

Denne tverrfaglige typen arbeid er mest interessant for alle deltakerne og gir et svært 

motiverende grunnlag for de unge elevene. 

Det er også viktig at vi ikke dupliserer konvensjonell skoleerfaring, men mye mer arbeid på 

interaktive, prosjektbaserte og eksperimentelle måter. Ellers vil elevene føle seg 

"undervist", noe som ikke er en god idé i forbindelse med denne 

topic._____________________________________ 

 

BTF Jeg vil potensielt spørre om å lage en utpekt læreplan for ferdighetene, og 

understreker at ferdigheten bidrar til å skape en bedre verden for alle. Læreplanen kan 

være utenomfaglig, eller hvis du får nok støtte, kan bygges inn i mange voksne kurs i noen 

form.  

______________________________________________ 

LoPe 1 Et viktig argument for å fremheve er at forskning er veldig tydelig på at våre sosiale 

og personlige ferdigheter blir stadig viktigere og ettertraktet. Hvert år publiserer World 

Economic Forum en rapport som ser på verdens menneskelige hovedstad. I 2017 var 

rapporten klar på at sammen med digitale ferdigheter blir våre sosiale ferdigheter stadig 

mer ettertraktet i arbeidslivet. Dette argumentet må brukes mot interessentene og alle 

som har innflytelse over innholdet i ulike læreplaner for voksenopplæring. 

__________________________________ 

LoPe 2 Villigheten til å snakke ærlig og lytte til andre skaper empati som er avgjørende for 

demokratiet. Empati hindrer "oss vs. dem" som er ved roten av vold. Det er ikke lett å vise 
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sivilt mot. Men i en tid da populismen er på vei opp, er sivilt mot og evnen til å gripe inn på 

vegne av andre mer enn noensinne. 

De positive effektene av elever som reflekterer og praktiserer sivilt  mot er åpenbare. 

Menneskeverd og respekt for andre bør være viktigere enn noen harde ferdigheter for de 

som lager politikk på alle nivåer - overalt. 

 

 


