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Innledning 
 

“Hvordan vil du beskrive / anerkjenne en sivil Couraged person?” 

 

En person som 
griper inn uten 
frykt, der andre 
ser andre veien, 
en person som 
har mot til å 

adressere urettferdighet direkte - kort 
sagt en person som ikke tenker før 
han reagerer. Sarah J. 
Theaterpädagogin, Dortmund, DE 

Noen med et klart mål, å stå opp for 
det rette uten å 
være dogmatiske, 
som er 
respektfulle men 
stiller opp for sin 
overbevisning.  
Alessandro C., 

Birmingham, GB 

 
En person som er 
villig til å gripe 
inn, beskytter 
svakere 
mennesker, hever 
stemmen når noe 
er galt, når noe er 
urettferdig eller 

diskriminerende, som sier hva han 
mener uten å være redd for å bli 
offentlig utsatt.  
Helmut K., Wien, AT 
 

En person, som 
i kritiske 
situasjoner, for 
eksempel der 
menneskeverd 
ikke blir 
respektert, 
mennesker 
undertrykkes, 
trues eller 
diskrimineres, griper inn for å hjelpe 
og forbedre situasjonen, selv med 
fare for at dette kan ha negative 
konsekvenser for dem.  
Peri T., .... Skien, NO  

En person 
med sivilt 
mot er en 
som har 
mot til å 
stå opp og 
reagere 
(individuelt 
og / eller 

samlet) når kjerneverdiene og 
overbevisningene deres blir påvirket.  
Theodor P. RO 
 

 
Noen 
som 
står 
opp 
mot 

urettferdighet og tar parti med de 
som står svakere i offentligheten.  
Rosemarie K., Gerhard R., Dortmund, 
DE 
 

Dette var de første svarene i vårt partnerskap da vi begynte å utvikle "Meg og mitt mot 
selvlæringsmanual".  

Hva ville ditt spontane svar være? 
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Sivilt mot som et element i grunnleggende ferdigheter 

 

"Den liberale sekulariserte staten lever på forhold, den kan ikke garantere seg selv. Det er den 
store risikoen den tok for frihetens skyld. " 

(E.-W. Böckenförde, tidligere konstitusjonsdommer i GE) 

 

Demokrati som livsstil stiller mange krav. I dag som populistiske strømninger får innflytelse i mange 
europeiske land, krever bevaring av demokrati borgernes mot til å stille opp og posisjonere seg. Sivilt 
mot blir en sentral nøkkelkompetanse for europeiske borgere. Sivilt mot er et uttrykk for ansvar i 
saken om 'res publica' og av deltakelse; det krever at aktive borgere har mye kompetanse på et 
individuelt og kollektivt nivå som går utover kunnskap og evne. Ikke alle har disse nødvendige 
ferdighetene i samme grad. Og noen finner kanskje ikke muligheter og måter for politisk deltakelse. 
Spesielt mennesker i prekære, vanskeligstilte situasjoner føler ofte at de ikke blir tatt på alvor som en 
del av samfunnet og derfor ikke blir invitert til å være med på å forme det.  

Det er et mer eller mindre skjult mål for grunnleggende ferdighetsprogrammer i Europa for å stimulere 
og ledsage folks interesse for å lære demokrati. På dette grunnlaget er sivilt mot grunnleggende 
ferdigheter å skape forutsetninger for ideen om menneskerettigheter og lik sosial og politisk 
deltakelse. Store mål trenger små begynnelser. Idéen vår om grunnleggende ferdigheter om sivilt mot 
begynner på det praksisorienterte nivået:  

Vi tar sikte på å gi unge mennesker muligheten til å oppdage og bruke ferdighetene og sivile motet. 

Vårt Mot Prosjekt jobber med spørsmålet om hvordan sivilt mot som et grunnleggende ferdighet kan 
se ut for å nå og adressere unge voksne i vanskeligstilte situasjoner. Courage-prosjektet leter etter 
måter å overbevise denne målgruppen ved hjelp av spesiallagde tilbud for grunnleggende ferdigheter 
i sivilt mot. Partnerskapet  ser grunnleggende ferdigheter som en bro for inkludering av målgrupper 
og   vil dermed bidra til utvidelse av forståelsen av grunnleggende ferdigheter.  

Forståelsen av hva grunnleggende ferdigheter består av har endret seg de siste tiårene i europeiske 
land. I lang tid har grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving vært i fokus. Begrepet 
grunnleggende ferdigheter har utvidet seg og forstås som formidling av kompetanser for kulturell og 
sosial deltakelse. Grunnleggende ferdigheter nå også inkluderer grunnleggende kompetanse i 
tallforståelse, basis kompetanse innen IT (datakunnskaper), kunnskap innen helse, økonomisk 
forståelse, sosial litteratur og fremmedspråkkompetanse, spesielt forståelse av det engelske språket. 
Grunnleggende ferdigheter som et element i politisk utdanning er fremdeles i sin spede begynnelse. 
Et konsept for grunnleggende politisk utdanning er ikke tilgjengelig ennå.  

Med utviklingen av denne selvlæringshåndboken har Courage Project som mål å hjelpe voksne lærere, 
rådgivere, sosionomer og andre som er interessert i å fremme sivilt mot som et element i 
grunnleggende politisk utdanning til å takle unge voksne gjennom en emnerelatert didaktikk av 
grunnleggende politisk utdanning og for å oppmuntre og gjøre dem i stand til å håndtere sivilt mot 
ved bruk av metoder som er passende for målgruppen. Det handler om sivilt mot i spesifikke 
hverdagssituasjoner som  

● muntlig og fysisk vold i hverdagen 

● offentlig rasisme 

● akuttsituasjoner i hverdagen 

● mobbing 

● diskriminering av grupper og enkeltpersoner  
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Målgrupper og mål i manualen 

"Me and my Courage Self Study Manual for Trainers" er rettet mot de som er aktive innen det brede 
voksenopplæringsfeltet: Lærere, forelesere, trenere, rådgivere, sosialpedagoger og sosionomer som 
jobber eller ønsker å jobbe med unge voksne (16-25 år) om emnet sivilt mot.  

Spesielt tenker vi på tre målgrupper som vi ønsker å adressere: 

● Lærere som kommer fra de forskjellige feltene grunnleggende ferdigheter for unge mennesker 

i vanskeligstilte livssammenhenger, og som ser på sivilt mot som et element i politiske 

grunnleggende ferdigheter som en viktig berikelse av deres pedagogiske arbeid. . De kan 

bruke sin erfaring og kunnskap fra grunnleggende ferdighetsarbeid og bruke håndboken for å 

få forslag til hvordan temaet sivilt mot kan konseptualiseres og implementeres på en didaktisk 

og metodisk måte. 

● Lærere fra feltet politisk ungdom og voksenopplæring som ønsker å utvikle og implementere 

et tilbud til og med unge voksne i vanskeligstilte livssammenhenger. De kan benytte seg av 

erfaringene sine i politisk utdanningsarbeid og ved hjelp av håndboken få forslag til hvordan 

nye målgrupper kan nåes ved å bruke ideen sivilt mot. 

● Konsulenter og trenere som jobber innen pedagogisk rådgivning eller coaching for unge 

voksne og ønsker å forberede seg på situasjoner der de føler seg utfordret til å inkludere sivilt 

mot som et objekt for rådgivning i deres praksis. De vil finne nyttig teoretisk kunnskap i 

håndboken og kan få forslag til deres rådgivningspraksis der. 

Håndboken tar sikte på å gi leserne tilgang til nødvendig teoretisk kunnskap om hva sivilt mot 
inkluderer som en sentral europeisk grunnleggende kompetanse og hvordan den kan fremmes i 
grunnleggende ferdighetsprogrammer for unge voksne. Spesiell oppmerksomhet vil bli viet 
spørsmålet om hvordan sivilt mot kan gjøres tilpasningsdyktig til behovene og interessene til unge 
voksne, dvs. hvordan læringsaktiviteter kan bli stimulert, organisert og implementert. 

Som trener kan du bruke håndboken til å lære hvordan du planlegger, organiserer og kommuniserer 
sivilt mot som tema. Du kan utvide kunnskapen din om sivilt mot og aktiv mundiggøring av unge 
voksne og videreutvikling av dine kompetanser gjennom tilnærminger som biografisk og selvrefleksivt 
arbeid. Du vil bli kjent med situasjonslæring, som ikke fremmer de grunnleggende kompetansene til 
sivilt mot basert på pensumretningslinjer, men er basert på konkrete situasjoner som er så reelle som 
mulig. 

 

Sivilt Mot kan læres 

Courage Partners antar generelt at sivilt mot kan læres, dvs. utviklet og stabilisert. Verken velmente 
appeller, læresetninger, eller forbud og straff hjelper ikke her. Tematiseringen og promoteringen av 
sivilt mot trenger innovative, attraktive lærings- og opplæringsmuligheter samt interaktive, 
biografiske og refleksive læringsaktiviteter for målgruppen. Utviklingen av sivilt mot krever 
erfaringsområder som gjør det mulig for unge voksne å utveksle egne kritiske hverdagslige opplevelser 
sammen og om nødvendig på nytt. Som et motpart antar vi også at slike læringsmuligheter ikke bare 
har sin plass i utdanningsinstitusjoner, men også kan organiseres i formater av oppsøkende 
pedagogisk arbeid.  

 

 

 



 

 

7 

 

Civil Courage som et tema for samarbeid 

Med vår modige tilnærming oppfordrer vi også til å organisere sivilt mot som et grunnleggende 
ferdighetstilbud, dvs. i samarbeid med representanter for andre fagområder. Vi antar at 
kompleksiteten i faget krever tverrfaglig samarbeid. Å se på forskjellige og praktiske tilnærminger fra 
andre fagområder gir muligheter til å ta for seg sivilt mot som tema langt fra "pedagogiske / 
skolemessige" tilnærminger og formater. Det handler derfor om å utvide egne perspektiver i 
undervisning og læring. 

 

Grunnleggende ferdigheter for sivilt mot krever  Profesjonelle trenere 

I sosial diskurs er det ikke uvanlig å høre klager på at unge mennesker har blitt likegyldige til rasisme, 
vold, diskriminering og mobbing på offentlige steder. Det er imidlertid ingen empiri som støtter disse 
klagene. Der slike tendenser er tydelige, ser eksperter som har arbeidet med temaet sivilt mot i en tid, 
denne passiviteten som et uttrykk for følelser av hjelpeløshet og resignasjon. "Du kan ikke gjøre en 
forskjell..." eller "Andre vil helt sikkert vite bedre hvordan de skal gripe inn ..." I Courage Project antar 
vi ikke en urokkelig likegyldighet fra unge voksnes side. Det er ikke uvanlig at de blir påvirket selv. Vi 
antar at unge voksne - som oss selv - ofte ikke stoler på egne strategier og muligheter for å reise seg, 
gripe inn, ta standpunkt og ikke er overbevist om deres egeneffektivitet.  

På denne bakgrunn er vi avhengige av trenere som starter med positive forutsetninger i hverdagens 
opplevelse og bevissthet hos unge voksne, og enda mer, som er avhengige av ferdigheter og evner, 
på unge voksnes kompetanse. Sivilt mot trenger trenere som gir unge voksne muligheten til å prøve 
ut sine egne ideer og strategier - i et beskyttet miljø - og for å få trygghet i reelle situasjoner på slike 
måter. 

 

Moralske verdier Ja, moralisere nei 

"Sivilt mot er ikke en" teknikk "eller" metode ", men en dyd. Derfor er det ikke lett å utvikle sosialt 
mot. Det handler alltid om å håndtere de moralske verdiene som individet ønsker å realisere ." 
(Singer, Kurt: Der Mut, aus der Reihe zu tanzen. I: Psychologie heute, 7/2004, S. 65)modepartner  

Som en Courage Partner er det spesielt viktig for oss å gi denne håndbok en tilnærming som er basert 
på moralske verdier for utvikling og stabilisering av sivilt mot, men unngår all moralisering i sin 
didaktiske tilnærming. Vi er overbeviste at moralisering ville være i diametralt motsetning til vårt mål 
om å styrke dem, ved å bruke deres evner og ferdigheter som ansvarlige borgere, og ville gjøre det 
ganske enkelt nedlatende de unge voksne. Tross alt, betyr moralisering ikke annet enn å erklære sin 
egen moralske standard som den universelle standarden og dermed pålegge tredjepart grunnlaget for 
ens egne moralske ideer.  

 

Struktur av manualen 

Du finner to deler i denne håndboken. Den første delen reiser spørsmålet om hvordan sivilt mot kan 
forståes som et element i grunnleggende politisk utdanning. Du vil derfor finne en definisjon og 
klassifisering innen forståelsen av grunnleggende ferdigheter og vår Mot-tilnærming til hvordan sivilt 
mot kan konkretiseres i reelle situasjoner som krever handling. Det er også noen få bemerkninger om 
utfordringene for voksne lærere. Den første delen har derfor som mål å tilfredsstille den kognitive 
interessen for emnet. 

Den andre delen omhandler utøvelse av sivilt mot som et element i politiske grunnleggende 
ferdigheter. Du kan fokusere på veiledende prinsipper for utvikling og stabilisering av sivilt mot. I 
voksenopplæringen er veiledende prinsipper referansepunkt for profesjonell handling. I denne delen 
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av håndboken vil du også finne utsagn om læringsformatene som kan kobles til målgruppene. 
Kapitlene der didaktikkmetoden tar for seg den utvikling og stabilisering av sivilt mot for situasjoner 
med muntlig og fysisk vold i hverdagen, offentlig rasisme, beredskapssituasjoner i hverdagen, 
mobbing og diskriminering av grupper og enkeltpersoner, er av sentral betydning. 

Hvert enkelt kapittel inviterer deg til å reflektere. Du vil finne spørsmål som oppfordrer deg til å ta en 
pause, sammenligne det du har lest med dine egne meninger og erfaringer eller ganske enkelt å lage 
noen subjektive notater. 

På slutten av hver del av manualen finner du noen tips om avansert kunnskapsbasert litteratur (del 1) 
og praktiske eksempler (del 2).Partnerne til Courage-prosjektet håper alle lesere tjener på å studere 
manualen og inviterer alle til å komme i gang nå.  
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1.Forståelse av sivil mot 
 

“All urettferdighet som skjer er ikke bare skylden til den som begår det, men også av alle som 
ikke vil stoppe det.” (Erich Kästner) 

 

 

 

1.1 Hva er sivil mot? 
 
Selv om begrepet 'sivilt mot', som er vanlig i Tyskland og Østerrike, ikke brukes språklig i andre 
europeiske land, er det språklige ekvivalenter som "Borgermot" i Norge. I Storbritannia er ikke 
uttrykket "sivilt mot" helt uvanlig, men begrepet "sosialt ansvarlig oppførsel" er mer utbredt. At 
begrepet "sivilt mot" valgt i Courage Project ikke vises på andre nasjonale språk, er imidlertid bare av 
marginal betydning, fordi diskusjonene om disse nasjonalt brukte begrepene i media, politikk og 
utdanningssektoren overlapper sterkt. 

Den tyske statsviteren Gerhard Meyer bød på noen punkter for diskusjon rundt spørsmålet om hva vi 
tenker på når vi snakker om sivil mot som kan kobles sammen i Courage-Partnership og som vi derfor 
siterer: 

"De fleste tenker på situasjoner som involverer vold, enten truet eller brukt, på gaten, på bussen 
eller toget. Vi tenker på mobbing på skolen eller på jobb, om seksuell trakassering. Vi hører 
fremmedfiendtlige, rasistiske ytringer, muligens 'blant venner'. Vi ser hvor svakere mennesker 
eller ‘utlendinger’ blir diskriminert. Vi føler oss utfordret av høyreekstreme aktiviteter."  (Meyer, 
2012, s. 201) 

Delene av begrepet 'Zivilcourage' stammer fra franske røtter. Mot - på tysk betyr dette dristighet eller 
tapperhet - er en avledning fra den franske cœur (hjertet). For Gerhard Meyer følger sivilt mot 
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"fremfor alt en 'hjertets etikk', uten å glemme grunnen. ' (25) 'Zivil' er avledet fra civilis, som kan 
oversettes som anstendig, sivil, ikke offisiell eller non-profit. 'Zivilcourage' kan dermed oversettes med 
sivilt mot eller med anstendig mot. Det er ikke et kjennetegn ved en person, men en "viss type sosial 
handling". (Mayer, 2012, s. 22) "Sivilt mot bør forstås som offentlig handling i hverdagen, som sosialt 
mot i borgernes liv, som et element i et samfunnsansvarlig sivilsamfunn". (ibid. s. 21) 

For Meyer uttrykker det sivile motet på tre måter å handle på: Å 

● gripe inn "til fordel for andre, mest i uforutsette situasjoner der du raskt må bestemme hva 

du skal gjøre". 

● Å stå opp "- vanligvis uten noe press for å handle - for generelle verdier, for loven eller for 

andres legitime interesser, spesielt i organiserte kontekster og institusjoner, for eksempel 

skoler eller arbeidsplassen". 

● Å forsvare seg selv "f.eks mot fysiske angrep, mobbing eller urettferdighet; å være tro mot seg 

selv og stå opp for ens overbevisning, å stå fast, å hevde seg, motstå, si nei, å nekte lydighet 

'av gode grunner'". (Meyer, 2012, s. 23)  

For Meyer er det fire kriterier som gjør at sivilt mot kan skilles fra hjelp, altruisme eller solidaritet fra 
mot og tapperhet.  

1. "Det er en latent eller åpenbar konflikt mellom de som bryter med disse verdiene og normene 

og de som jobber for å bevare dem." 

2. "Det er ikke alltid lett identifiserbare risikoer, det vil si at suksessen med modig handling 

vanligvis er usikker, og skuespilleren er forberedt på å akseptere ulemper."  

3. "Sivil modig handling er offentlig, det vil si at det vanligvis er mer enn to personer til stede." 

4. "Det er en reell eller subjektivt opplevd ubalanse av makt til ulempe for de som ønsker å 

handle modig, for eksempel fordi de befinner seg i en minoritets- / majoritetssituasjon i 

grupper eller i et forhold mellom overordnelse / underordnelse eller avhengighet (ofte 

forbundet med press for å tilpasse seg) ”(Meyer, 2012, s. 22f).  

Å vise moralsk mot ser ikke ut til å være knyttet til personlige egenskaper, status eller rolle. "I 
prinsippet, om noen viser mot eller ikke, avhenger ikke av faktorer som alder og utdanning (bortsett 
fra høyreekstremisme og fremmedfrykt) samt okkupasjon, inntekt, regional opprinnelse, religion eller 
kirkesamfunn. (Meyer, 2012, s. 32)  

De mange opplæringene i sivilt mot som har etablert seg de siste årene, så vel som diskusjonene våre 
med eksperter, gir bevis på at sivilt mot kan læres. En av konsepsjonistene til slike opplæringer 
uttrykker seg deretter: "Sivilt mot kan læres . Dette er gode nyheter til å begynne med, fordi ryktet 
vedvarer at sivilt mot er en medfødt personlighetstrekk og ikke kan læres. "(Jonas, 2012, s. 213) 
Forskeren Meyer, som har jobbet med emnet i flere år, uttrykker dette vurdering i perspektiv: "Sivilt 
mot kan bare læres i begrenset grad av en dypere grunn: motet til å handle på denne måten er til 
syvende og sist basert på en ganske emosjonell-intuitiv sikkerhet, en grunnleggende tillit til egne 
handlinger, en bestemmelse av hele mennesket. (Meyer, 2012, s. 303) (kapittel 1.2 omhandler i detalj 
gunstige og hindrende faktorer i utviklingen av sivilt mot.) 

Kant, som ga hvert menneske et rettmessig krav om respekt fra sine naboer, antok at moralsk 
kunnskap, dvs. å vite hva som er rett og galt, ble gitt til ethvert menneske takket være den 
menneskelige grunnen: "Han var imidlertid ikke så sikker på om moralsk handling nødvendigvis vil 
følge av denne kunnskapen. (Baumann, 2016, s. 97) En studie av Elias og Scotson (1993), som i 1960 
analyserte det å bo i et helt normalt engelsk arbeiderklassesamfunn, viser hvor rettferdig hans skepsis 
var.  
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"De hadde kommet over en skarp frontlinje mellom en gruppe etablerte innbyggere og en gruppe 
nybyggere, som bodde i et tydelig adskilt boligområde. Her bodde det etablerte, der borte de 
utenforstående. […] 

Kontakt med de der borte unngås, dårlige historier om forsømte familieforhold, brutale barn og 
uansvarlige foreldre blir fortalt, og disse antisosiale elementene er blokkert fra tilgang til 
kretsene i samfunnslivet som kirke, foreninger eller byrådet. […] 

Samfunnsforskerne fant at nykommerne så ut til å akseptere i forvirret fratredelse at de tilhørte 
en underordnet, respektløs og ikke veldig motstandsdyktig gruppe der. […] 

De vanlige forklaringene på maktforskjeller som sosial klasse, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, 
religiøs tilknytning eller utdanningsnivå mislyktes i dette tilfellet. Innbyggerne i begge distriktene 
kom fra den engelske arbeiderklassen, og i noen tilfeller arbeidet de til og med i de samme 
stillingene i samme selskap. [...] De etablerte fikk følelsen av sin makt, formodning og rang 
utelukkende fra vissheten om at de var der først og derfor hadde rett til ... å sette tempoet for 
de andre. "(Norbert Elias og John L. Scotson (1993). Etablierte und Außenseiter. Frankfurt / M. 
Sitert i: Bude 2016, s. 92-94) 

Nykommerne, som ville ha anledning til å forsvare seg mot sin eksklusjon med selvtillit og sivilt mot, 
viser passiviteten beskrevet i begynnelsen som et uttrykk for resignasjon ved å ikke kunne endre 
sosiale forhold. Det ofte tabubelagte temaet makt og avmakt ignorerer en sentral kategori av emnet 
sivilt mot.  

 

Ta litt tid til en kort refleksjon. 

Tenk på hverdagen din i forhold til utdanning : Hvilke situasjoner kommer i tankene 
dine når du føler deg utfordret til å gjøre sivilt mot til et tema? Tenk på målgruppene 
du jobber med eller vil jobbe med i fremtiden: Vennligst list opp hvilke kompetanser 
dine målgrupper har og i hvilke livssammenhenger disse blir synlige eller effektive. 

 

 

 

1.2 Hva forhindrer og hva fremmer sivilt mot? 
 
Hvis man prøver å identifisere faktorer som fremmer eller forhindrer sivilt mot, blir det klart at det er 
et vell av faktorer og kontekster som påvirker utviklingen av sivilt mot.  

Politiske og økonomiske sammenhenger 

I de politiske og økonomiske sammenhenger er det fremfor alt karakteren til de politiske systemene 
og den politiske kulturen som er levd. I demokratiske systemer med et sterkt sivilt samfunn er 
forholdene riktig for å vise sivilt mot; i autoritære samfunn med et svakt sivilsamfunn er forholdene 
ikke. Dette er imidlertid ganske ideelle sammenligninger. Den nåværende utviklingen i Romania, Polen 
og Ungarn viser at stadig mer autoritære politiske systemer også kan føre til sterkere sivile samfunn. 
Sivilt mot blir sett på som et uttrykk for sivil ulydighet og som en politisk handling.  

Nasjonale og kulturelle tradisjoner  

Nasjonale og kulturelle tradisjoner, som gjenspeiles i felles samfunnsverdier som kan kalles 'offentlig 
moral', er også faktorer. I en dynamisk samfunn mister de imidlertid sin betydning fordi sosial 
dynamikk fører til tap av betydningen av tradisjoner og fordi flerkulturelle samfunn ikke kan se tilbake 
på et lager av vanlige tradisjoner. De offentlige diskursene og ideologiene formidlet av media har for 
tiden en effekt på utvikling eller forebygging av sivilt mot, fordi populistens fremvekst har forhindret 
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karakteren av offentlige diskurser. Populistiske bevegelser som AFD i Tyskland eller Lega i Italia nekter 
å delta i diskurs og stoler bevisst på sosial inndeling; også ved å fordømme mainstream i den offentlige 
diskursen som falske nyheter og diskreditere den dominerende pressen som "løgnens press". Dette 
kan fremme dannelsen av sivilt mot hvis det tause flertallet føler seg provosert og ønsker å vise 
motposisjoner. Dette krever mot, men de modige kan anta at majoriteten av samfunnet står bak dem. 
Mye mer sivilt mot kreves i et sosialt miljø der populister har sterk støtte i sin umiddelbare nærhet, 
slik det for øyeblikket er tilfelle i noen regioner i Øst-Tyskland eller i de fattigste landlige regionene i 
Øst-Polen.  

Sosiale kontekster 

Selvfølgelig har sosiale kontekster en effekt på utvikling eller forebygging av sivilt mot. 

● Hvilke hierarkiske institusjonelle kontekster eksisterer? 

● Hvordan distribueres og uttales makt og autoritet i den sosiale konteksten? 

● Hvor effektive er tradisjonelle familie- og slektskapsstrukturer? 

● Hvordan blir sosial konformitet krevd eller ikke-konformistisk atferd sanksjonert?  

Svarene på disse spørsmålene indikerer faktorer som hindrer eller fremmer sivilt mot. Tradisjonelle 
patriarkalt orienterte sosiale sammenhenger, som viser sivilt mot, for eksempel ved ikke lenger å 
akseptere "selvinnlysende" privilegier, kan føre til sosial eksklusjon, noe som gjør det umulig å 
fortsette å leve i denne sosiale konteksten. Her spiller den objektive og subjektive forståelsen av 
individets sjanser til å påvirke handlingsomfanget en rolle. Jo lavere en person vurderer sin sosiale 
situasjon, jo mindre antar de at modig handling eller oppførsel fra deres side kan ha innflytelse på 
den sosiale konteksten. Hvis sivilt mot skal tenkes og realiseres som et grunnleggende 
ferdighetstilbud, virker det som fornuftig å håndtere de sosiale kontekstene til de respektive 
målgruppene intenst og å identifisere fordelaktige og hindrende faktorer på bakken. 

 

Personlige faktorer 

Flere nivåer spiller sammen i personlige faktorer:  

● motivasjon og verdiorientering 

● kompetanse og ressurser, og sist men ikke minst  

● sosialisering og biografiske faktorer.  

Siden antikken har eldre mennesker hatt en tendens til å nekte unge mennesker en følelse av 
samfunnsansvar og å anta at de er selvopptatt. Masseprotestene i Romania eller Polen, Brexit-
motstanderne i Storbritannia eller de pro-EU-kampanjene i Sentral-Europa viser at det egentlig er den 
yngre generasjonen som viser sivilt mot og utvikler en følelse av fellesskap. Deres rettferdighetssans 
ser ut til å være mer uttalt enn for den eldre generasjonen.  

Vurderingen av kompetansene og ressursene til målgruppene som skal adresseres i vårt Courage-
prosjekt blir vanskeligere. Utviklingen av selvtillit og egeneffektivitet, evnen til emosjonell følsomhet 
og en produktiv håndtering av frykt er viktige personlige forutsetninger for å fremme sivilt mot, samt 
evnen til å håndtere konflikter og en viss vilje til å ta risiko. Biografiske opplevelser med vold eller 
diskriminering, eller positive opplevelser som solidaritet, er også effektive faktorer. 

Situasjonsfaktorer 

Naturligvis avhenger sivil modig oppførsel sterkt av situasjonsfaktorer. 

● Hva er plasseringen og handlingsforløpet?  

● Er situasjonen tydelig håndterbar?  
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● Hva er risikoen forbundet med et sivil modig inngrep?  

Svarene på disse spørsmålene spiller en rolle, så vel som antall personer som er til stede, vurderingen 
av mulig hjelp fra tredjepart og formen for kommunikasjon. Denne listen viser hvor forskjellige 
faktorer som fremmer eller hindrer sivilt mot, og at det er et hav av påvirkningsvariabler som ligger 
utenfor personen. I grunnleggende ferdighetsprosjekter om sivilt mot, kan det være nyttig å analysere 
de politiske, økonomiske og sosiale sammenhenger i detalj i landet der aktivitetene skal starte, også 
for å identifisere startpunkter for promotering som ligger utenfor personen.  

 

 Ta deg tid til en kort refleksjon 

Hvor viktig vurderer du at politiske leders engasjement for sivilt mot er? Påvirker 
deres moralske mot offentligheten eller i det minste mediediskursen? I så fall, 
hvordan kan du overtale politisk relevante aktører i miljøet ditt til å ta opp sivilt mot 
som en samfunnsrelevant kompetanse i hverdagens politiske liv? 

 

 

 

1.3 Hvorfor blir Civil Courage viktigere i våre samfunn? 
 

1.3.1 Dynamikk og retning av sosiale utviklinger  

 
For å finne svar på disse spørsmålene, er det nødvendig å vise dynamikken og retningen for sosial 
endring. Den nyliberale ideologiens dominans kan observeres i nesten alle sentraleuropeiske land 
siden 1990-tallet.  

"Nyliberalisme er navnet på en kult av det sterke egoet som sosial sameksistens, respekt for 
den svake og kollektive egenskapen til velferdsstaten er ofret." (Bude, 2016, s. 13) 

For det sterke egoet resulterer dette i prinsippet om å samkjøre ens egne handlinger med hensyn til 
kostnads-nytte.  

"Beregningen 'det må være verdt det' har spredd seg til situasjoner der det er nødvendig å 
gripe inn." (Prantl, 2012, s. 16) 

Dermed blir sivilt mot en gammeldags dyd som blir dyrket av de som ikke har forstått tidens tegn. 

"Sivilt mot bryter ut av denne kostnads-fordel-beregningen; den er uselvisk, den bryr seg om 
andre personer og ting." (Prantl, 2012, s. 17) 

I en situasjon der begrepet den "gode personen" blir stadig mer negativt konnotert, blir verd 

 

"Sivilt mot eller sosialt mot forståes her som et verdibundet konsept, som en forpliktelse til 

menneskelige og demokratiske verdier, til moralsk og juridisk legitime kollektive bekymringer." 

(Meyer, 2012, s. 27) 

Sivilt mot virker stadig mer malplassert i økonomiseringen av alle livsområder med fokus på offentlig 

ånd.  
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"I kapitalistiske systemer er moralsk mot nødvendig, fordi den økonomiske ånden, med dens 

dominerende krav på markedets frihet på resten av individets selvrealisering, i utgangspunktet 

misbruker nettopp den personlige frihetens verden. Årsaken til hans dominans ligger i det forsømte 

sivile motet til fordel for sunn fornuft. " (Czerwalina, 2012, s. 119) 

Dominansen av det økonomiske med sin kostnad-nytte-beregning har også sosial-psykologiske 

konsekvenser. Hirschmann diagnostiserte allerede i 1988 at samfunn er preget av to motsatte 

kollektive stemninger. 

"I sentrum av den ene stemningen ligger det truede egoet, som søker å stabilisere sin lille verden mot 

fremmedes pålegg, mot samfunnets krav og mot statens krav. ... Den andre stemningen trives med 

følelsen av at nød for sitt eget selv og livskretsen som passer til det, kan ikke være alt. Man ser seg 

selv i en åpen verden der lite er gitt og mye kan gjøres. Man føler en indre rastløshet som inneholder 

både risikoen og håpet om å være forskjellig." (Bude, 2016, s. 76f) grunnstemningen 

Denne andre ser ut til å være en god forutsetning for utvikling av sivilt mot. De nåværende sosiale 

bevegelsene som de i Frankrike, politikkene i Italia, Polen, Ungarn og Østerrike, har en tendens til å 

operere på frykt snarere enn håp, har en tendens til å gjenspeile den første stemningen. Da viser 

moralske mot en tendens til å bli mer risikabelt, fordi utelukkelse av fremmede ligger i mainstream. 

Budde gjør det klart at egoet er skremt og stille når det føles alene. På den annen side "det blinker og 

blir verdsatt når det kan tro at mange andre tenker og føler på samme måte som det gjør". (Budde, 

2016, s. 62f) For å vise eller ikke vise moralsk mot, er det dermed veldig viktig for innbyggerne å 

avgjøre hvor stemningen til flertallet ligger. "Enten egoet, sammen med de som biter leppene, dras 

inn i spiral av stillhet, eller om det dominerer stemningen, i harmoni med de som er klare til å snakke 

og synliggjøre seg. (Ibid.) 

Populistiske partier som f.eks. AfD i Tyskland eller Lega Nord i Italia føler seg vellykket som 

munnstykkene til det antatte flertallet, noe som også gjør det mulig å gjøre det som tidligere var 

umulig og uttrykkelig og gjøre diskriminering og fornedrelse av andre til det ledende prinsippet i deres 

politikk. Sivilt mot når nazistiske ideer kan uttrykkes offentlig igjen krever mer mot, men er "elementet 

i et samfunnsansvarlig sivilt samfunn." (Meyer, 2017, s. 21) 

"Antagelsen om at det er felles overfladiske kriterier for alle mennesker som må respekteres er 

utdatert. Å håndtere mangfold er muligheten for moderne demokratier, noe som gjenspeiles på alle 

nivåer, enten det er i partnerskap, utdanning, politikk eller økonomi. "(Reichert, 2018, s. 14f) 

Den hastigheten som sosialt bindende normer og verdier eroderer eller oppløser var ikke forutsigbar 

i prognosene for samfunnsforskning og psykologi, fordi effektene av en akselerator ble undervurdert: 

nemlig Internett dimensjonen av digitale nettverk - sosiale medier - spiller en stor rolle i europeiske 

land (og ikke bare der)  
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UK.: Internett er en kilde til økende bekymring i Storbritannia på grunn av nivåene av uberettigede 

uttalelser og ekstreme synspunkter, inkludert trolling. Regjeringen begynner å søke en løsning på 

saken, men det vil selvfølgelig være et tidsforsinkelse. Civil Courage tilbyr utdanningsmulighet til å 

plassere mer balanse i samfunnet, spesielt blant unge mennesker. Tiltak øker på dette området. Som 

en avspilling av sivilt mot vil det være veldig nyttig å ha en digital dimensjon i Storbritannia fordi mange 

tilfeller av diskriminering og mobbing forekommer online.  

Tyskland: Den såkalte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) (Network Enforcement Act) har vært 

gjeldende i Tyskland siden 1. januar 2018. Loven er ment å sikre at Hate Speech, dvs. "åpenbart 

straffbart" innhold på sosiale nettverk som Facebook, er slettet i løpet av et døgn hvis de berørte 

selskaper ikke ønsker å betale en bot på opptil 50 millioner euro - hvor boten bare forfaller i tilfelle 

gjentatte brudd på loven. 

Norge: Internett tilbyr utallige muligheter til å uttrykke sine meninger uten noen reelle konsekvenser, 

selv om disse meningene bryter diskrimineringsloven - slik tilfellet er i Norge. Det er lite tiltale for disse 

forbrytelsene. I Norge trengs det altså digital kompetanse ved siden av sivilt mot, fordi mange tilfeller 

av diskriminering og mobbing forekommer på nettet.  

I Østerrike, ifølge straffeloven § 283, er lovbruddet "oppfordring til hat" straffbart med inntil to års 

fengsel. Det refererer til en eksplisitt oppfordring fra noen i offentligheten eller foran en mengde, på 

grunn av at han / hun tilhører en bestemt gruppe, og oppviglingen er formulert på en måte som 

krenker menneskeverdet. Den nye formen som trådte i kraft på begynnelsen av dette året inkluderer 

faktorene funksjonshemming, seksualitet og kjønn, samt oppfordring fra enkeltpersoner. Kravene om 

offentlig oppfatning er imidlertid svært høye, og det var knapt noen dommer om hatefulle ytringer i 

Østerrike. Med unntak av noen dommer i forbudsloven, er det bare enkeltdommer. Det er fremdeles 

ingen dommer om den endrede formen. (https://www.klagsverband.at/info/hate-speech) 

Truslene, utpressing og trakassering / mobbing er straffet etter straffelov i Romania (art 206-208. L. 

286/2009) med fengsel i inntil 3 år, mens "psykologisk vold" også inngår i loven nr. 174/2018 om 

endring og utfylling av lov nr. 217/2003 om forebygging og bekjempelse av vold i hjemmet. Det gis 

også bestemmelser for forebygging og beskyttelse av ofre for slike handlinger. I følge den nye 

straffeloven, som trådte i kraft i februar 2014, er lovbruddene i den gamle loven 161/2003 og andre 

lovbrudd i henhold til spesielle lover overtatt og endret i henhold til nettkriminalitet. 

Internettangrepere kan bli dømt til  7 år i fengsel, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. 

 

 

https://www.klagsverband.at/info/hate-speech
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Baumann gjør det klart at Internett selvfølgelig ikke er årsaken til det økende antall "moralsk blinde 

og døve internettbrukere", men etter hans syn letter og fremmer dette betraktelig. (Baumann, 2016, 

s. 106f) Baumann beskriver levende livene våre i to verdener: offline og online.  

"I frakoblet verden er jeg under kontroll. Jeg er forventet og altfor ofte tvunget til å underkaste meg 

kontroll med kvoter, uforutsigbare omstendigheter: å adlyde, tilpasse meg, forhandle om min plass, 

min rolle i forholdet mellom rettigheter og plikter - alt dette beskyttet og tvunget av den eksplisitte 

eller antatte sanksjonen for ekskludering og utvisning. I online verden er jeg derimot ansvarlig og 

kontrollert. På nettet føler jeg at jeg er mester i omstendighetene og den som setter mål, belønner 

lydig og straffer det uregjerlige, holder det fryktinngytende eksilvåpenet og ekskluderingsvåpenet i 

hendene. Jeg hører til offline verden, mens online verden tilhører meg. " (?) 

Mange sosiologer og sosialpsykologer ser den økende individualiseringen av samfunnet og det 

tilhørende tapet av orienteringskunnskap som tvinger individet til å bli en 'biograf i sitt eget liv' (Beck-

Gernsheim) som en årsak til at våre samfunn går bort fra hverandre. For Baumann er "uttrykket 

individualisering kamuflasje for bestemmelse av de etablerte maktene. Disse står for den forestilte 

helheten i 'samfunnets' forsøk på å håndtere problemene som oppstår fra vår eksistensielle 

usikkerhet, og handle i henhold til subsidiaritetsprinsippet og gi dem individets ansvar med sine 

ekstremt mangelfulle ressurser (eller mer presist: å losse dem der og avhende dem på denne måten). 

Som avdøde Ulrich Beck uttrykte det, blir individet dermed møtt med den helt uoppnåelige oppgaven 

med å finne individuelle løsninger på problemer produsert av samfunnet. (Baumann, 2016, s. 57) 

Den tyske historikeren Wolffsohn presenterer et helt annet syn på verdien og betydningen av moralsk 

mot. Hans bok "Zivilcourage", undertittel "Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt" (Hvordan staten 

svikter sine borgere), solgte godt i Tyskland og hadde en betydelig innflytelse på diskusjonen om 

moralsk mot. Det er derfor fornuftig å skisserer sine betraktninger. Sivilt mot er også en dyd for 

Wolffsohn (s. 7). Men for Wolffsohn er appeller om mer sivil mot, som det som den tidligere 

forbundskansleren Schröder krevde i sin oppfordring om "opprør av de anstendige", uttrykk for statlig 

fiasko. "Når staten kaller innbyggerne for sivilt mot, ønsker den å friste dem til å opptre moralsk 

overbevisende". (s. 12) Det tyske verbet "verleiten" (indusere) likestilles i Duden med "forføre" og får 

dermed en konnotasjon i retning av "å lede bort fra rett vei". Kravet om sivilt mot har en tendens til å 

bli uekte. For Wolffsohn virker viljen til å vise moralsk mot nærmest ensbetydende med viljen til å 

begå en forbrytelse. 

"Slike moralsk overbevisende handlinger kan imidlertid føre til brudd på statens lover og dermed til 

straff. Staten forlater faktisk sitt monopol på bruk av makt. Det tillater atomisering av vold, der alle til 

slutt kjemper alle. Samtidig insisterer den formelt på sitt monopol på bruk av makt og straffer modige 

borgere som utfører det staten ikke kunne. " (S. 13)  
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Kanskje suksessen med boka kan forklares ved legitimering av avståelse fra sivilt mot. Mangel på 

moralsk mot fremstår ikke lenger som mangel på individuelt mot eller feighet, men som en adekvat 

respons på en fiasko av staten. Fra dette perspektivet er statens oppfordring til borgerlig mot av 

innbyggerne et alarmsignal fordi staten erkjenner at stat og samfunn har utviklet seg fra hverandre og 

ikke lenger passer sammen. (jf. s. 84f) Avslaget på sivilt mot blir dermed kvasi forsterket til en handling 

av politisk fornuftig oppførsel. 

 

1.3.2 Europeiske samfunn blir mer brutale (?) 

 
Et tysk politisk magasin publiserte nylig en omslagsfortelling med tittelen "Die Enthemmte 

Gesellschaft" (Spiegel 12 / 16.3.2019), der det tenkte på årsakene til økende muntlig eller fysisk vold, 

som vi anser som viktige i sammenheng med vårt eget emne om sivilt mot.  

Det første paradokset er at vi tror vi blir mer og mer klar over vold, men samtidig lever i den mest 

fredelige perioden med menneskeheten. I nylige publikasjoner av Harvard-professor Steven Pinker, 

"The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined", beviser han at sannsynligheten for død 

gjennom krig, drap eller drap er lavere enn noen gang før. Der Spiegel oppsummerer: "Risikoen for å 

dø gjennom tortur eller hagl av kuler minker; faren for å bli banket opp på hodet av en nabo for å 

forstyrre freden om natten øker. Konfliktforskeren Zick fra University of Bielefeld uttaler at samfunnet 

som helhet blir mer voldelig. ”Dette skal ikke overraske oss. Tross alt, i mange år nå, har alle nivåer i 

samfunnet forkynt om selvsikkerhet og egeninteresse. (Zick, 2019) Allerede i 2011 konkluderte et 

tiårig forskningsprosjekt ved University of Bielefeld at særlig siden utbruddet av finanskrisen i 2008, 

har godkjenningen og viljen til å bruke vold økt. (Heitmeyer 2019) For ham er årsakene endret 

konkurranse- og prestasjonspress, isolasjon, ulikhet og opplevelsen av politisk maktesløshet. 

Resultatene fra en representativ undersøkelse gjennomført i Tyskland er irriterende. Hver tredje 

voksen som intervjues mener at et samfunn ikke lenger har råd til mennesker som ikke er nyttige for 

allmennheten. Parallellene til begrunnelsene som ble brukt for å legitimere massemordet på 

funksjonshemmede i Det tredje riket er skremmende. Tilsvarende er mange intervjuobjekter 

overbevist om at man i en økonomisk krise ikke lenger kan gi de samme rettighetene til hvert enkelt 

individ. 

Studiene av sportssosiologen Pilz, som besøkte fotballkamper med studentene sine og tok opp taler 

fra de medfølgende foreldrene med skjulte mikrofoner, viser tydelig hvordan beredskapen til vold har 

blitt en viss normalitet. På en fotballturnering for ungdom varierer dette fra "Kick him over!" over 

"Finish'em off!" til moren til en syv år gammel (!) spiller som sa "Begynn å spille, din jævla idiot! Ifølge 

Pilz lærer ikke lenger barna å takle nederlag, men lærer bare at det er forbudt å tape. 
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Det allerede siterte Zick forutsetter at flere og flere mennesker forstår vold som en påstått rett til 

motstand og derfor opplever vold oftere for å håndheve sine egne interesser, spesielt blant folk som 

har mistet sine bånd til staten og samfunnet, og ikke lenger dele grunnleggende demokratiske verdier.  

Allerede tjue år siden Putnam beskrev i "Bowling Alones" at menneskelig sameksistens i USA har gått 

drastisk ned på nesten alle sosiale nivåer. Amerikanere er mindre involvert i politiske partier, 

fagforeninger, kirker og foreninger. De går bowling sjeldnere, spiller mindre poker, går ut sjeldnere 

med kolleger for en øl etter jobb, spis færre måltider med andre og gå sjeldnere ut. Putnam merker 

denne utviklingen “anti civilian desease” som er ledsaget av tap av trust i andre (Putnam, 2000).   

Slike trender kan også observeres i Tyskland. I 2018 ble de spurt om sine viktigste fritidsaktiviteter. 

Aktiviteter som nødvendigvis krever et personlig møte med et medmenneske, når bare åttende plass 

(tilbringe tid med en partner). Flertallet av tyskere foretrekker å se på TV, høre på radio, surfe på 

internett eller "ta det med ro" eller "ikke gjøre noe".  

Zick antar at selv om flere og flere milier dukker opp, er det ikke lenger er noen grunnleggende sosial 

konsensus. Når alle tenker på seg selv, er det velkjent at alle er tenkt på. Denne radikale 

individualismen fører uunngåelig til isolasjon. "Modellen for individualisme, personlig fremgang, har 

gjort oss enorme skader. (Collier 2019) 

Utviklingen av en egoidentitet som et samspill av sosial og personlig identitet ser ikke lenger ut til å 

følge modellene designet av Erikson, Goffmann eller - i Tysktalende verden - Krappmann. "Jeg-

identitet betyr å vite hvem du er og hvordan du kan passe inn i det omkringliggende samfunnet. Det 

krever å sette sammen alt du har lært om livet og deg selv, for å danne et enhetlig selvbilde, et som 

samfunnet kan gjenkjenne som meningsfylt. "(Boeree, 2006, 12) Boeree understreker at en rekke 

faktorer gjør disse oppgavene enklere : "For det første skal vi ha en mainstream voksenkultur som 

fortjener respekten til den unge personen, en kultur med gode rollemodeller for voksne og åpne 

kommunikasjonslinjer. (ibid. 13) Det ville være godt å vite mer nøyaktig hvordan og hvorfor disse 

støttende faktorene har mistet viktigheten eller ikke lenger er effektive. Når skillet mellom tiden som 

et maktesløst barn uten ansvar og tiden som en mektig og ansvarsfull voksen blir uklart, oppstår 

usikkerhet om hvor stedet i samfunnet og verden er, gjenspeiles dette i identitetskriser, ofte opplevd 

som avvisning ( Erikson) eller stigmatisering (Goffmann). 

Når det gjelder profesjonell kontekst, spiller bedriftskultur og arbeidsforhold en stor rolle i å stimulere 

til overgrep på kontoret og muliggjøring av mobbere. Noen selskaper belønner eksplisitt aggressiv 

atferd ved å promotere mennesker som mobber andre. Andre foreviger indirekte overgrep ved å 

oppmuntre til hard intern konkurranse som fører til bedre forretningsresultater eller ved å unnlate å 

ta mobbingsklager på alvor. 
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Forskning har også undersøkt virkningen av den større organisasjonskonteksten på mobbing så vel 

som prosessene på gruppenivå som påvirker forekomsten og vedlikeholdet av mobbeatferd. Negative 

effekter er ikke begrenset til målrettede individer, og kan føre til en nedgang i menneskers moral og 

en forverring av den totale arbeids atmosfære og organisasjonskultur. Det kan også skje som 

nedlatende tilsyn, konstant kritikk og blokkering av kampanjer (WBI).  

Når de arbeider med profesjonell mobbing, tar de fleste organisasjoner retningslinjene for etterlevelse 

og samsvar for å utvikle atferdsregler og prosedyrer som, selv om de kan inneholde en del av 

fenomenets uttrykk, ikke løser årsakene. Potensielt høyere fordeler kan genereres ved å fremme 

reelle verdidrevne organisasjoner, der den moralske atferden blir vurdert og belønnet like mye som 

de andre spesifikke faglige kompetansene. 

1.3.3 Konsekvenser for tilbud om sivil mot basert utdanning  

Hva betyr disse observasjonene om sosial endring for utdanningstilbud som tar sikte på å oppmuntre 

unge voksne til å utvikle og stabilisere sivil mot og å følge dem som voksne lærere? Her er noen 

betraktninger av Courage-Partnership. 

En måte å oppnå dette på kan være ved å fokusere på ungdommenes og unge voksnes egne 

opplevelser: å adressere manifestasjonene av sosial og personlig identitet i deres egne biografier og 

dermed gjøre dem følsomme for vellykket og mislykket identitetsdannelse. 

 Ta deg tid til en kort refleksjon 

Hvilken sosial eller politisk utvikling har bidratt til å bevisstgjøre deg om dette problemet? 

 

 

1.4 Civil Courage som en europeisk grunnleggende kompetanse  
 
Allerede i innledningen til denne håndboken gjorde vi det klart at vi som Courageous Partnership 

klassifiserer sivilt mot som en europeisk grunnleggende kompetanse og at vi plasserer det i 

handlingsfeltene voksenopplæring i grunnleggende politisk utdanning. .Vi har også understreket at 

ikke alle (unge) voksne har lik tilgang til politisk utdanning. Grunnleggende ferdigheter som et 

pedagogisk konsept for livslang læring har bevist de siste årene at det kan nå nettopp slike 

målgrupper.  

Grunnleggende ferdigheter følger målet om å nå og ønsker å nå mennesker i vanskeligstilte situasjoner 

- her unge voksne. Disse unge voksne, mange av dem har lave kvalifikasjoner, mangler ofte 

karrieremuligheter og selvbestemt og reflekterende livsstil, og ser ofte på seg selv som en del av en 

marginalisert sosial gruppe.  

To aspekter er immanente i det pedagogiske konseptet om grunnleggende ferdigheter:  
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• Myndiggøring av unge mennesker, spesielt med tanke på å styrke deres vilje og evne til å delta 

aktivt i sosiale samfunn, kan fremmes ved passende tilbud om grunnleggende ferdigheter 

fokusert på sivilt mot.                                                              

 

• Grunnleggende ferdigheter som konsept søker tilgang til målgrupper som ikke er tilstrekkelig 

oppnådd av tradisjonell pedagogikk av forskjellige årsaker. De siste årene har tilbud om 

grunnleggende ferdigheter i EU bevist at de tilbyr konkrete svar og løsninger for å nå 

målgrupper.  

 

I Courage Partnership mener vi - basert på vår egen mange års erfaring med grunnleggende 

ferdigheter - at dette konseptet gjør at vi også kan nå disse målgruppene, inkludert emnet sivilt mot.  

 

1.4.1 Hva mener vi med grunnleggende ferdigheter? 

 
Grunnleggende ferdigheter ønsker vellykket deltakelse i samfunnet 

Grunnleggende ferdigheter er betegnelsen på grunnleggende kompetanser som er forutsetningen for 

vellykket deltakelse i samfunnet - i det private miljøet så vel som i hverdagen. Det er ingen enstemmig 

definisjon av grunnleggende ferdigheter.  

På UNESCOs verdenskonferanse om voksnes læring i 1997 definerte UNESCO det som følger:  

 "Grunnleggende ferdigheter for alle betyr at mennesker, uansett alder, har muligheten til å utvikle 

potensialet sitt 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 politikk som skaper forutsetninger for å utøve denne retten. 

Ovennevnte definisjon innebærer at læring er en plikt og et ansvar. Dette må etter vårt syn ses kritisk 

fordi det gjør at den omvendte konklusjonen kan trekkes, nemlig at de underutdannede ikke har 

oppfylt sin plikt og ansvar i tilstrekkelig grad og derfor er ansvarlige for deres egen marginale stilling. 

Avtalen om en felles nasjonal strategi for leseferdighet og grunnleggende ferdigheter for voksne i 

Tyskland inneholder følgende forståelse: 

"Begrepet" grunnleggende ferdigheter "beskriver her kompetanser i de grunnleggende dimensjonene 

for kulturell og sosial deltakelse, som ... Grunnleggende ferdigheter er dermed orientert mot 

anvendelse av skriftspråk i det daglige profesjonelle og sosiale liv. " 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) / Kultusministerkonferenz (KMK) (Hrsg.) 

(2012): Vereinbarung über eine gemeinsame national Strategie für Alphabetisierung und 

Grundbildung Erwachsener i Deutschland 2012-2016, s. 1, 
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tilgjengelig online på: 

http://www.bmbf.de/files/NEU_strategiepapier_nationale_alphabetisierung.pdf  

 

Grunnleggende ferdigheter er et dynamisk konsept 

Grunnleggende ferdigheter refererer til de konkrete kravene i et samfunn. Grunnleggende ferdigheter 

er derfor i sin natur et relativt og skiftende konsept fordi de er svært avhengige av (videre) 

samfunnsutvikling. Endringene i samfunnet og i arbeidsverden krever ny kompetanse. I de senere år 

har det for eksempel vært teknologisk utvikling, større betydning av moderne informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi og strukturelle endringer i arbeidsverdenen. I tider som disse, når 

populistiske trender får innflytelse i mange europeiske land, er det et økende behov for 

grunnleggende politisk utdanning. Vi mener spesielt sivilt mot som borgernes mot til å stille opp og 

posisjonere seg for å bevare demokratiet (og dets verdier).  

Grunnleggende ferdigheter er utdanning  

Grunnleggende ferdigheter følger en tradisjon for pedagogisk teori og er et pedagogisk konsept som 

inkluderer så omfattende pedagogiske mål som evnen til å reflektere, autonomi og identitet. 

Grunnleggende ferdigheter er utdanning i betydningen opplysning. Grunnleggende ferdigheter har en 

opplysende og frigjørende karakter og spør om betingelsene for muligheten for selvopplæring og 

selvbestemmelse av voksne elever.  

 

1.4.2 Forståelse av grunnleggende ferdigheter i overgang  

 
Forståelsen av hvilke kompetanser som er grunnleggende i europeiske land for å muliggjøre deltakelse 

i samfunnet, har endret seg enormt. Dette har også medført en grunnleggende endring i hva moderne 

grunnleggende ferdigheter består av. I lang tid, spesielt i Tyskland, ble lesing og skriving, det vil si de 

klassiske kulturelle teknikkene, sett på som grunnleggende kompetanser, og begrepet literacy var det 

pedagogiske tilbudet. I de angelsaksiske landene var det tekniske uttrykket 'literacy'. Leseferdighet 

betydde opprinnelig evnen til å lese trykt informasjon. Nyere definisjoner har etterlatt det smale feltet 

for ren literacy langt etter. Det er heller ikke lenger et spørsmål om leseferdighetsnivåer. Nyere 

forståelser av leseferdighet handler om ferdigheter og oppførsel, forståelse og bruk av trykt 

informasjon til daglig bruk hjemme, på jobben og i samfunnet for å oppnå egne mål og utvide 

kunnskapen og handlingsevnen.  

Det har nå blitt slått fast at leseferdighet og tallferdighet ikke er de eneste forutsetningene for 

deltakelse i det sosiale livet; kommunikative ferdigheter, kritisk tenkning og evnen til å reflektere er 

også en del av dette. Her blir nærheten av leseferdighetstiden til grunnleggende ferdigheter tydelig. 

Bokstavlighet og grunnleggende ferdigheter forstås ikke bare som separate kulturelle teknikker, men 

http://www.bmbf.de/files/NEU_strategiepapier_nationale_alphabetisierung.pdf
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"som evnen til å bruke det skrevne ordet for å delta i det sosiale livet, for å oppnå egne mål og 

videreutvikle egen kunnskap og potensial" (Notter et al. 2006 , 11).  

De nye litteraturstudiene har nok en gang satt en viktig impuls for forståelsen av grunnleggende 

ferdigheter / literalitet. De forstår grunnleggende ferdigheter / bokstavlighet som sosial og 

kontekstavhengig praksis og gjør det klart at vi skal snakke om "grunnleggende ferdigheter" eller 

"grunnleggende ferdighetspraksis" i flertall for å ta hensyn til levende verdener, systemer og milier. I 

denne forståelsen kan grunnleggende ferdigheter bare utvikles i sammenheng. Først da vil de 

subjektive, til tider gjenstridige interessene og kravene til fagene "for å bli utdannet" tas tilstrekkelig 

med i betraktningen. 

 

1.4.3 Civil Courage Basic Skills utvider Canon of Basic Skills  

 
Begrepet om grunnleggende ferdigheter er i mellomtiden utvidet og forstås som formidling av 

kompetanser for kulturell og sosial deltakelse.  

Grunnleggende ferdigheter inkluderer nå også   

• Tallforståelse 
 

• Computerforståelse  
 

• Helseforståelse  
 

• Økonomiskforståelse  
 

• Sosialforståelse 
 

• Fremmedspråklige ferdigheter, spesielt grunnleggende engelskkunnskaper.  
 

Sivilt mot som element i grunnleggende ferdigheter er fremdeles i sin spede begynnelse. Den har som 

mål å gjøre det mulig for mennesker som av forskjellige grunner har færre sjanser for sosial og politisk 

deltakelse å delta bedre.  

 

1.5. Hensyn til sivil mot som et grunnleggende ferdighetstilbud 
 
Som motpartnerskap, antar vi at sivilt mot som grunnleggende kompetanse ikke er et fag som skal 

behandles pedagogisk, og det er heller ikke et kunnskapsbasert fag som kan undervises kognitivt. Fra 

et pedagogisk synspunkt krever utvikling og stabilisering av sivilt mot den mest mulig internaliserte 

tankegangen og den "internaliserte, atferdsaktive impuls" (Posselt 2004, s. 240).  

I pedagogiske tilbud må sivilt mot referere til konkrete situasjoner som er slik at sivilt mot blir bedt 

om, krevd, nødvendig, praktisk talt pålagt dem. Spesielt egnede er situasjoner som ligger i nærheten 
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av det de unge voksne har opplevd eller som er formulert som autentiske situasjoner av de unge 

voksne. 

Det handler om situasjoner der mer enn hjelpende atferd kreves av de unge voksne vi ønsker å nå. 

Sivilt mot skiller seg faktisk fra å hjelpe eller modig oppførsel på flere måter.  

• Det er en konflikt mellom de som krenker verdier og normer (gjerningspersoner) og de som 
står opp for dem (modige mennesker). 
 

• Suksessen til den modige handlingen er ikke sikker. Man utsetter seg for risikoer og er villig til 
å akseptere ulemper. 
 

• Den sivile motaksjonen er offentlig, det er andre personer til stede. 
 

• Det er en maktbalanse mellom den som opptrer på en sivilt modig måte og 
gjerningsmennene, som har noe med mindretall / flertall å gjøre eller med underordnelse / 
overlegenhet. (jf. Meyer 2014, s. 20) 
 

Pedagogisk grunnleggende ferdighetsarbeid for utvikling og stabilisering av sivilt mot har som mål, 

med hjelp av de erfarings- og opplæringsfeltene som tilbys, å gjøre det mulig for unge voksne å finne 

svar på følgende spørsmål som er relevante  i livene deres : 

"Hva kan jeg gjøre for å oppføre meg passende og modig i konflikter, truende og voldelige 

situasjoner?" (Basert på Posselt 2004, s. 240) 

 

 For grunnleggende ferdighetstilbud om sivil mot, foreslår vi følgende felt, som kan kobles til 

hverdagen og opplevelsene til målgruppen for unge voksne og som inkluderer anledninger til å blande 

seg inn, snakke opp eller vis solidaritet: 

 
• Muntlig og fysisk vold i hverdagen 

 
• Offentlig rasisme 

 
• Nødsituasjoner i hverdagen 

 
• Mobbing 

 
• Diskriminering av grupper og enkeltpersoner 

 
Nedenfor skisserer vi disse feltene for å tydeliggjøre i hvilken grad vi tildeler dem til 

hverdagssituasjoner som krever sivil mot.  

 

1.5.1 Muntlig og fysisk vold i hverdagen 

 
Situasjon 1: Lisa og Kai er vitne til to ungdommer som fornærmer en mann med mørkere hud på t-

banen og støter voldsomt på ham. Lisa reiser seg og ber mannen sitte ved siden av henne. 
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Situasjon 2: En gruppe ungdommer står ved busstoppet. De virker irritert og snakker stygt om andre. 

Når en overvektig mann ankommer bussholdeplassen, sier en av dem: "Skulle vært lov å skyte feite 

folk". En ung kvinne henvender seg til ungdommene og uttrykker tydelig og rolig hvor mye denne 

merknaden forstyrrer henne.  

Fritt etter: Var fördert oder verhindert Zivilcourage? (https://www.evangelische-aspekte.de/was-

foerdert-oder-verhindert-zivilcourage/; siste besøk 5.3.2019) 

 

Disse to historiene skal være eksempler på potensielle situasjoner som kan være ment her for den 

pedagogiske behandlingen og tematisering av muntlig og fysisk vold i hverdagen. Hver dag 

forekommer hendelser av mennesker som blir truet, mobbet eller banket opp på gata. Heldigvis ender 

ikke alltid slike argumenter dårlig. Men muntlig og fysisk vold i hverdagen er en del av hverdagen. Vold 

gjør vondt. Vold gjør vondt og ødelegger. Vold oppstår alltid når mennesker blir mentalt eller fysisk 

skadet på en målrettet eller uaktsom måte.  

"Vold som en (sårende, skadelig, ødeleggende) handling reiser alltid spørsmålet om dets begrunnelse. 

Ethvert forsøk på å legitimere vold fornedrer andre mennesker og benekter likeverdigheten og 

verdigheten til det (andre, skadde) mennesket". (Posselt 2004, s. 240) 

Innenfor rammen av vår pedagogiske tematisering av vold i situasjoner som krever sivilt mot, er vi ikke 

opptatt av modig bruk i tilfelle større og alvorlige voldshandlinger, og er heller ikke opptatt av å 

appellere til heroiske gjerninger.  

 

Civil Courage in Everyday Life begynner med små ting.  

• Muntlig vold kan være mobbing, latter, fornærmelse, ydmykelse, trusler og overgrep.  
 

• Fysisk vold kan uttrykke seg ved å rykke, skyve, skyve inn i et hjørne eller angripe.  
 

Det handler alltid om situasjoner som tar sikte på å skade et offer, så det handler ikke om krangel 

blant venner. For offeret er det voldelige angrepet ufrivillig og overgrep.  

Muntlig og fysisk vold foregår ofte på offentlige steder med folkemengder: rundt fotballkamper eller 

rockekonserter, i jernbanestasjonen eller i t-banen i rushtiden. Men de finner også sted på mer øde 

steder, i parker eller under broer, på steder der klik møtes og også på private og nære steder. 

Det spesielle med slike situasjoner - og dette gjelder også andre felt der det kreves sivilt mot - er at de 

ofte kommer som en overraskelse, er uforutsigbare og utløser raske beslutningsspørsmål. Sivilt mot 

krever handling under vanskelige forhold. Vi kommer tilbake til dette i del 2 av håndboken vår.  

1.5.2 Offentlig rasisme 
La oss starte med to definisjoner: 

https://www.evangelische-aspekte.de/was-foerdert-oder-verhindert-zivilcourage/
https://www.evangelische-aspekte.de/was-foerdert-oder-verhindert-zivilcourage/
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"En person blir utsatt for rasisme hvis han eller hun blir diskriminert og utsatt i hverdagen på bakgrunn 

av hudfarge, religion eller opprinnelse." (from the Racism Report for the Promotion of Integration of 

the City of Zurich)  

 

Rasisme betyr at mennesker er delt inn i grupper i henhold til fargen på hud, språk, opprinnelse eller 

religiøs tro, som er assosiert med negative attributter, fordommer og avslag. ... Rasisme markerer 

sosiale maktforhold som ulemper eller privilegerer mennesker iht. deres gruppemedlemskap. " 

(Hessischer Jugendringe 2009, s. 21)  

 

"Rasisme forsøker å rettferdiggjøre vold, og konstruerer dermed nedsettende egenskaper og 

attributter tilsynelatende legitimt skade mennesker." (Posselt 2004, s. 240) 

På dette punktet er det viktig å understreke: Vi er ikke interessert i en pedagogisk tilnærming til 

målrettet arbeid med høyreekstreme og rasistiske unge voksne. Også slike tilnærminger finnes, selv 

om de ikke er utbredte og ikke ukontroversielle.  

 

Innenfor rammen av sivilt mot som en grunnleggende ferdighet, er vårt mål å sensibilisere unge 

voksne for gruppelelatert misantropi, hverdagsrasisme og bilder av fienden når de møter dem hver 

dag. Tematiseringen av offentlig rasisme fungerer således med klisjeer, fordommer og bilder av 

fienden.  

• Fordommer er forutinntatte meninger om mennesker eller sosiale grupper og deres kultur, 

religion eller levesett. Uten å bli kritisk vurdert, blir de ansett som sanne. Som rykter sprer de 

seg veldig raskt og pyntes videre for å bevise at de er sanne.  

 

• Fordommer kan raskt bli fiendebilder, de blir et sosialt problem hvis de blir forsterket av politisk 

manipulasjon og misbrukt for å erklære minoriteter syndebukker og dermed skade dem. (jf. 

Dorenkamp / Melzer / Nussbaum 2002, s. 187) 

 

Fordommer og bilder av fienden har regulerende funksjoner. De skaper et VI i motsetning til ANDRE. 

Ingen av oss er helt fri for fordommer og fiendebilder. De har også en avlastende funksjon. Du 

oppretter et OSS i avgrensning til ANDRE. Det er viktig å være klar over egne fordommer og bilder av 

fienden, fordi bare en bevissthet om dem gjør at man kan reflektere over egne fordommer og bilder 

av fienden og dermed bryte dem ned. 
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1.5.3 Nødsituasjoner i hverdagen 

 
Da Sebastian Moser ankom Lambrecht stasjon i mai 2003, så han en eldre herre ligge på gulvet. 

Mannen var allerede litt blå i ansiktet fordi han ikke kunne puste. Han hadde oppkast. Først prøvde 

Sebastian å vri mannen til sin side slik at han kunne puste bedre. Da det ikke fungerte, løp den da 16-

åringen inn i stasjonen og ba en mann om hjelp. Etter lang nøling kom han med. Men da mannen så 

den syke mannen, nektet han å ta på ham og dro igjen. Sebastian ringte politiet med sin mobiltelefon. 

Et redningshelikopter tok mannen til sykehuset. Der oppdaget legene en hjernesvulst. Sebastian 

reddet livet. For sin innsats mottok han prisen for sivil mot i staten Rheinland-Pfalz. 

Kilde: SWR 4 Rheinland-Pfalz, www.swr4.de, 17. mai 2006, sitert etter Nur Mut. Zivilcourage lernen. 

Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung eV, 2006. 

 

Dette eksemplet er ment å gjøre det klart at i henhold til vår tilnærming er det også nødvendig med 

sivilt mot når mennesker på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemming blir konfrontert med 

forhold som de ikke lenger kan unnslippe uten hjelp utenfra. Disse inkluderer for eksempel forsøk på 

å stjele veske fra eldre mennesker. Det er mange beredskapssituasjoner i hverdagen der det kreves 

moralsk mot i betydningen å bli involvert, selv om det å være lettere å løpe på eller bort, tilby konkret 

hjelp, uttrykke sin egen mening, selv om andre rundt en tenker annerledes, handler i stedet for å 

gruble .  

Det krever ikke bare mot å gripe inn i slike situasjoner, men ofte også å overvinne følelser av avsky, 

for eksempel når de blir konfrontert med blod, urin eller oppkast og takler frustrasjonen, som andre 

mennesker bare nekter støtten som etterspørres. 

 

1.5.4 Mobbing og bullying 

 
"Mobbing" kommer fra det engelske verbet to mob og betyr å krenke, å trykke.  

“Bullying” stammer fra den engelske “bully” - en brutal fyr.  

Mobbing og bullying brukes nå for det meste synonymt og defineres som følger:  

En elev blir utsatt for vold eller blir mobbet hvis han gjentatte ganger blir utsatt for de negative 

handlingene til en eller flere andre elever over lengre tid (jf. Schubarth, 2010 , s. 17). (Stangl, 2019) 

 

Definisjoner / forståelser 

Det er et hav av definisjoner og forståelser om mobbing, hvorav noen vi ønsker å gjøre tilgjengelig, 

fordi vi etter vårt syn blir forskjellige viktige aspekter synlige. Alle definisjoner har en ting til felles: Ikke 

enhver trakassering eller tvist er uttrykk for mobbing. 

En tidlig definisjon av mobbing er gitt av Heinz Leymann i 1993:  

http://www.swr4.de/
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Begrepet mobbing beskriver negative kommunikative handlinger som er rettet mot en person (av en 

eller flere andre), og som forekommer veldig ofte og over lang tid, og karakteriserer dermed forholdet 

mellom gjerningsmann og offer. (Leymann 1993) 

I den følgende definisjonen "mobbing" er på lignende måte beskrevet, er intensjonen om skaden for 

den mobbede imidlertid stresset og mobbing blir betegnet som systematisk trakassering: 

Systematisk trakassering   

• Gjennom en eller flere personer 
 

• over en lengre periode 
 

• med mål å skade offeret, ekskludere dem, diskriminere dem til de forlater arbeidsplassen eller 
må forlate det (Rupprecht-Stroell 2000) 
 

En annen definisjon understreker også bruken av fysisk og verbal vold: 

Mobbing skal forstås som dens spesifikke undergruppe av fysisk så vel som verbal vold. Det sentrale 

kjennetegnet er et permanent og massivt ubalansert forhold mellom offer og gjerningsmann. 

(Tillmann et al. 1999) 

I forhold til mobbing på skolen presenterer Schallenberg 2000 typiske kjennetegn som "strukturering 

av kjennetegnene" ved mobbing: 

• Mobbing kan stamme både fra individuelle gjerningsmenn og fra grupper av gjerningsmenn. 
 

• Mobbing er preget av en systematisk, strategisk tilnærming. 
 

• Mobbing skjer regelmessig over lengre tid. 
 

• Mobbing kan være både direkte og indirekte (gjennom åpen aggresjon eller uhyggelig intriger, 
fysisk så vel som psykologisk). 
 

• Mobbing er en forskyvningsprosess på flere måter. 
 

• Mobbende ofre føler seg underordnede og klandrer seg selv. 
 

• Ofre for mobbing føler seg diskriminert og sosialt isolert.  
 

Her adresseres allerede konsekvenser av mobbing og mobbing på ofre, men en disposisjon for 

gjerningsmennene (undertrykkelsesprosess) er også tydelig tydelig. 

 

Juridiske definisjoner 

Det er verdt å ta en rask titt på den juridiske definisjonen av mobbing i europeiske land: Lovverket om 

mobbing, enten det er på offentlig arbeidsplass eller skole, er svært varierende. I noen land - som 

Sverige, Frankrike, Spania - er det lovbestemmelser for å beskytte mot mobbing på arbeidsplassen. I 

andre land er det liten eller ingen beskyttelse mot mobbing så lenge individuelle handlinger ikke utgjør 
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rettslige overtredelser. I tysk grunnlov utgjør mobbing "en innblanding i den generelle 

personlighetsretten og retten til fysisk og mental integritet (artikkel 1 og 2 i grunnloven, se boks)". 

Mobbing er under arbeidsretten "som systematisk fiendtlighet, trakassering eller diskriminering av 

ansatte seg imellom eller av overordnede". I henhold til § 12 i Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

AGG "bærer arbeidsgiver også ansvaret for å implementere målet formulert i § 1 i AGG, forebygging 

eller eliminering av diskriminering på grunn av rase eller etnisk opprinnelse, kjønn, religion eller tro, 

funksjonshemming, alder eller seksuell identitet i arbeidsverdenen ". (Kilde: Scientific Service of the 

Bundestag, State of Affairs WDG-3000 - 016/17) 

 

Foreslått definisjon for Courage 

Som Courage Partnership foreslår vi følgende definisjon for vår kontekst og etter å ha håndtert 

mobbing: 

 

Mobbing er en systematisk, gjentatt, fiendtlig handling over lang tid. Mobbing er en ignorering av 

menneskeverd. Mobbing påvirker en person eller grupper.  

 

Mobbing 

Mobbing-forsker Leymann delte mobbingshandlinger i fem områder, som vi her bare påpeker. Vi tar 

dem opp igjen i del 2 av håndboken. De fem sortimentene er: 

• Angrep på sosiale relasjoner 
 

• Angrep på mulighetene for å uttrykke deg 
 

• Angrep på sosial prestisje 
 

• Angrep på helse 
 

• Angrep på kvaliteten på den profesjonelle og hverdagen  
 

For flere detaljer se: http://www.psychokrieg.de/artikel/www.psychokrieg.de-Die_45_Mobbing-

Handlungen_nach_Leymann.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychokrieg.de/artikel/www.psychokrieg.de-Die_45_Mobbing-Handlungen_nach_Leymann.htm
http://www.psychokrieg.de/artikel/www.psychokrieg.de-Die_45_Mobbing-Handlungen_nach_Leymann.htm
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1.5.5 Sosial diskriminering av grupper og individer 

 

Filipp, M. kommer tilbake fra ferie: På flyplassen merker han at bare menn med skjegg som ser 

fremmede ut blir sjekket. 

Natalia hadde praksisplass i en klesbutikk: Hun ble syk og ringte til sjefen, men glemte å gjøre det 

samme med læreren på fagskolen. Sjefen forteller læreren at hun ofte er fraværende uten 

unnskyldning, praksisplassen var borte, karakteren var dårlig. 

Emirhan i historiklasse: Læreren forteller vitser om Hellas, eleven føler seg urolig og konfronterer ham, 

men han benekter det. 

Begrepet diskriminering kommer fra det latinske verbet diskriminere og betyr å skille, avgrense, skille.  

I Courage snakker vi om sosial diskriminering, slik det forstås i sosiologien som 

rent kategorisk diskriminering av personer på grunnlag av en - for det meste negativ - vurdering. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung#Soziale_Diskriminierung_(Soziologie) 

Diskriminering er derfor alltid basert på en vurdering av personer på grunnlag av faktiske eller 

tilskrevne gruppespesifikke egenskaper. Eksempler på dette er: 

• Opprinnelse, aner, etnisitet 
 

• Hudfarge 
 

• Språk 
 

• Utdanning 
 

• Eiendom / økonomisk status 
 

• Stillhet 
 

• Generering / alder (aldersdiskriminering) 
 

• Kjønn (sexisme, transfobi) 
 

• Religion (antisemittisme, Islamofobi) 
 

• Seksuell orientering (heteroseksisme, homofobi) 
 

• Fysiske eller mentale evner (fiendtlighet mot funksjonshemmede) 
 

• Fysisk utseende (skjønnhet, kropp cleanelyness, lukt, kroppsfasong) 
 

• Livet situasjon (tigging, hjemløshet) 
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Ta deg tid til en kort refleksjon 

Vennligst vurdere i hvilke situasjoner du selv risikerer å utvikle fordommer, etter klisjeer 

og dermed utilsiktet bidra til diskriminering? 

 

 

1. 6 Sivil mot som et pedagogisk emne 
 
Sivilt mot er ikke et nytt tema i ungdoms- og voksenopplæringen n, selv om det ikke er noe konseptuelt 

tilsvar i mange europeiske land. Men emnet er nytt som et felt med grunnleggende ferdigheter, 

akkurat som grunnleggende politisk utdanning som helhet ennå ikke er blitt konseptualisert som en 

del av kanon for grunnleggende ferdigheter. I ungdoms- og voksenopplæring tillegges temaet sivil mot 

seg feltet politisk ungdom og voksenopplæring og diskuteres og didaktiseres, for eksempel i forhold 

til rasisme eller diskriminering av personer eller grupper. Dette belyser en utfordring for voksne lærere 

som jobber i disse områdene: det er målgruppene de vil nå med grunnleggende ferdigheter - i dette 

tilfellet med grunnleggende ferdigheter i sivil mot. Politisk ungdom og voksenopplæring når i 

hovedsak (unge) voksne som er politisk interessert, ofte også organisert og ønsker å påvirke 

utviklingen av sosiale forhold. Som regel har de høyere utdanningskvalifikasjoner, er vanligvis 

materielt sikre og ligger midt i samfunnet. Alle som ønsker å gjøre sivilt mot til et tema i grunnleggende 

ferdigheter, bør derfor se nærmere på målgruppene sine og bevisst følge med på forskjellene til den 

ovennevnte målgruppen. Ellers risikerer han eller hun å ta i bruk tilnærminger fra politisk ungdom 

eller voksenopplæring som ikke er egnet for målgruppene vi ønsker å ta opp og nå. Og forskjellene 

mellom de to gruppene er store. I grunnleggende ferdigheter dominerer deltakerne, hvorav de fleste 

har lave skolefaglige kvalifikasjoner, ofte ingen yrkeskompetanse og blir ofte utsatt for usikre bo- og 

arbeidsvilkår. Når det gjelder sivil mot er deres syn på samfunnet og deres forståelse av deres sosiale 

status enda viktigere. Det er ikke bare de som har vært avhengige av statlige overførselsbetalinger i 

årevis som definerer deres sosiale status som marginale. På denne måten tilsvarer deres 

selvoppfatning også den for majoritetssamfunnets oppfatning av andre. 

I Tysklandkan det for eksempel observeres at mennesker, som har levd på "Hartz IV" i mange år, 

utvikler en spesifikk holdning til livet. De har ofte inntrykk av at livene deres "blir styrt" av systemet i 

stedet for at de selv kan bestemme og forme sine egne liv. 

I Storbritanniaer det for eksempel en merkbar trend at unge mennesker har en spesiell holdning og 

syn til livet som er mer inkluderende, sjenerøs, mindre pengerorientert og mer vakuøs enn andre 

generasjoner. Dette avslører et gap mellom de 16-24 år gamle demografiske og eldre demografiske 
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gruppene, og som et resultat blir unge mennesker enige om at de ikke blir representert tilstrekkelig 

eller nøyaktig i beslutningsprosessen.  

Opplæringsloven åpner for at flyktninger i Norge skal fullføre en skoleopplæring innenfor rammen av 

det obligatoriske introduksjonsprogrammet. Enten på nivået på en grunnskole eller videregående 

skole eller høyskole. Sosiale grunnleggende ferdigheter eller sosial integrasjon er bare marginalt 

forankret i disse tre årene. Dette fører til et høyt isolasjonsnivå av deltakerne og mindre deltakelse i 

samfunnet. Som et resultat er det lite sannsynlig at Civil Courage vil forventes. 

Nyligden østerrikske utvikletregjeringen sitt utkast til det nye behovsbaserte 

minimumsstønadssystemet som trer i kraft i oktober 2019. Endringene sammenlignet med dagens 

lovlige bestemmelser som også har innvirkning på personer som har rett til asyl inkluderer at det vil 

være en landsomfattende løsning, at hele beløpet av minsteytelsen vil være knyttet til tyske 

språkkunnskaper og at barnetrygden kuttes kraftig med økende antall barn (unntatt aleneforeldre). 

For å få hele mengden behovsbasert minimumsytelse, må de berørte personer ha fullført minst 

obligatorisk utdanning og ha tyske språkkunnskaper på nivå B1 eller engelskkunnskaper på nivå C1. 

Videre skal de ha fullført en yrkeskompetanse eller i det minste en integrasjonsavtale og ha gått på et 

verdikurs. Hvis en person ikke oppfyller de nye kravene, reduseres minsteytelsen og det resterende 

beløpet brukes til språket og yrkeskvalifikasjonen. I detalj vil 35% av ytelsen gis for språk- og 

kvalifiseringskurs, det resterende beløpet kan utbetales, for eksempel som bostøtte. (se Baldinger, 

Inge. Mindestsicherung - volles Geld nur bei Integration. Salzburger Nachrichten Online. 28.11.2018. 

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/mindestsicherung-volles-geld-nur-bei-integration-61545514) 

I Romania er  sivil utdanning en prioritet når man prøver å modellere ungenes personlighet i ånden av 

demokratiske verdier. Og prinsipper som styrer samfunnets tilnærming. Denne disiplinen som blir 

undervist på skolene, har et stort bidrag til å forstå og tilegne seg den praksis som ligger til grunn for 

samfunnet og hele systemet vi lever i. Prosessen med moralsk samfunnsopplæring tar også sikte på å 

tilegne seg ferdigheter og holdninger, basert på viktige moralske verdier som som respekt, høflighet, 

rettferdighet, anstendighet osv. Når en ungdom først kommer ut av utdanningssystemet, er det 

imidlertid ganske mange programmer som tar for seg samfunnsopplæring, mindre på systemisk nivå.  

Med en slik bakgrunn ser det autonome faget, som den ideelle typen voksenopplæring, seg altfor ofte 

som et objekt for administrative retningslinjer og sanksjoner, og estimerer mulighetene for å forme 

sitt eget liv som ganske lite. Hvis ens egen vilje til å forme sitt eget liv undervurderes, resulterer dette 

også i at de faktiske mulighetene for å forme sitt eget liv forsvinner. På grunn av egne livserfaringer 

og livssituasjoner virker ideen om å kunne påvirke sosial utvikling gjennom ens egen oppførsel eller 

handlinger ganske absurd. 

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/mindestsicherung-volles-geld-nur-bei-integration-61545514
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/mindestsicherung-volles-geld-nur-bei-integration-61545514
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På den annen siden gir den sosialt marginale stillingen til denne målgruppen også muligheter for å ta 

opp spørsmålet om sivil mot, fordi eksklusjon og diskriminering ofte er en del av deres egen 

livsvirkelighet og betydningen av mangel på sivil mot kan forstås fra deres egen erfaring.  

For eksempel har et stort flertall av tyskere i mange år vært overbevist om at langtidsledige er 

ansvarlige for sin egen situasjon. 

I Storbritanniaer det for eksempel både en betydelig '' kjerne-periferi '' tro (kjernen er London og den 

sørøstlige delen av England, periferien er nord, Skottland og langt vest for Storbritannia), og dette 

fører til til en følelse av marginalisering og holdninger til fremmedgjøring fra en gruppe og mangel på 

forståelse og negativitet fra andre.  

I Norge representerer en intens frivillighetsmentalitet. Myndighetene er avhengige av frivillige 

organisasjoner for integrering og andre sosiale spørsmål. 

I Østerrikedriver den ideelle organisasjonen “Aktive Arbeitslose” (aktive arbeidsledige) et nettsted 

(http://www.aktive-arbeitslose.at/) som diskuterer tema knyttet til arbeidsledighet, gir informasjon, 

tar en entydig stilling til politiske beslutninger og organiserer handlinger for å adressere 

beslutningstakere.  

En viktig del av ESF-programmene i Romania i 2014-2020 er fremme av "sosial innovasjon", som 

gjenspeiles blant befolkningen i fattige og marginaliserte områder; Utdanning, myndiggjøring, bidrar 

til å øke graden av deres engasjement i det sosiale livet i samfunnet. Frivillige organisasjoner spiller 

en viktig rolle i denne saken. 

 

Det kan derfor være en passende, om enn utfordrende, introduksjon til temaet for å få deltakerne til 

å rapportere om sine egne erfaringer med diskriminering, utestenging, mobbing og vold, slik det kan 

sees i noen av de didaktiske tilnærmingene til temaet presentert i vår verktøykasse. Det å gjøre seg 

kjent med aktive metoder som biografiske fortellinger, rollespill og scenariteknikker, er en verdig 

oppgave. Flere skolebaserte former med sterke kognitive konnotasjoner eller moraliserende appeller 

viser seg å være vanskeligere å få kontakt med.  

 

 En annen utfordring er målgruppe-passende 'oversettelse' av begrepet 'sivil mot' eller 

sammenlignbare termer. Det er viktig å være forsiktig med begrepet og introdusere det trinn for trinn, 

eller enda bedre, å velge begreper relatert til situasjoner og miljøer i det virkelige liv. Sivilt mot er et 

fremmedord, som følger med kognitivt, ganske skremmende, og som et begrep ikke når 

målgruppene.  

Dette bør også tas i betraktning når man bruker temaer, innhold og metoder om emnet sivilt mot fra 

politisk voksenopplæring. 

http://www.aktive-arbeitslose.at/
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 Som regel fungerer dette bare hvis de er språklig og metodisk endret på en slik måte at de blir 

kompatible med målgruppene. En ytterligere utfordring oppstår ved at sivil mot ikke eksplisitt kan 

identifiseres som tema i grunnleggende ferdighetsprogrammer og kan beskrives som en spesifikk 

læringsmodul. Som med promotering av myke ferdigheter i grunnleggende ferdigheter, kan sivil mot 

bli adressert hvis det er passende for situasjonen. Det forventes en høy grad av følsomhet fra voksne 

lærere for å gjenkjenne sjansene for situasjoner der emnet kan tas opp 'subkutant'. Hans Tietgens 

(grunnlegger av voksenopplæring i Tyskland) kalte det en gang "utdanningsmorder".  

En utfordring, som samtidig kan sees på som en lettelse, er å finne ut hvilke initiativ, frivillige 

organisasjoner, foreninger eller selvhjelpsgrupper som finnes i kommunen eller i regionen som tar for 

seg temaet sivilt mot. Gjennom samarbeid og nettverk (se kapittel ...) er det ikke bare mulig å bli kjent 

med andre tilnærminger og strategier og å bruke dem til eget arbeid, deltakelse i nettverk kan også 

være en lettelse fordi det frigjør en fra status som voksen pedagog som en enslig fighter.Civil mod 

som et grunnleggende ferdighetstilbud betyr også å forlate beskyttelsen av den pedagogiske 

organisasjonen om nødvendig og søke kontakt med målgruppene på stedene hvor de befinner seg. 

Som regel er ikke gatearbeid voksenopplæringens oppgave. Det er imidlertid verdt å vurdere hvordan 

man bruker læringssteder som tillater mer uformelt engasjement med sivilt mot.  

 Ta deg tid til en kort refleksjon 

Tenk på stedene i ditt lokale og regionale miljø hvor du kan finne målgruppene for unge voksne. 

Utvikle ideer for hvordan du designer en lokal tilnærming. 
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2. Konseptuell pedagogisk rammerverk for lærere 
 

 

 

 

2.1 Hva kan grunnleggende ferdighetstilbud oppnå når det gjelder sivil mot? 
 
Vi har allerede stilt opp: I diskursene om sivil mot, er det fremdeles stemmer som anser sivilt mot for 

å være et medfødt personlighetstrekk. Modig sivil handling eller ikke-handling vil da være et resultat 

av genetiske disposisjoner og dermed gi ikke-handlingstageren en frikjennende forklaring hvis de ikke 

forsvarer seg mot despotisme eller ikke står opp for tredjeparts verdighet. 

Det er faktisk genetiske determinanter eller personlighetstrekk som påvirker sivil modig oppførsel. 

(Disse forskes for tiden i et europeisk prosjekt koordinert av Universitetet i Zürich). Men ekspertene i 

den sivile motdiskursen er enige om at sivil mot kan læres og kan referere til en rekke evalueringer 

(f.eks. Lünse, Rohwedder, Beisch, 2001 eller Brandstätter, 2007) som beviser effektiviteten av 

opplæringen. Sivilt mot kan trenes, men det kan også oppmuntres usystematisk og tilfeldig av visse 

omstendigheter. Mennesker, som jevnlig blir konfrontert med konfliktsituasjoner, det være seg fordi 
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de vokser opp med mange søsken eller fordi de vokser opp i et problematisk nabolag, ofte utvikler en 

kompetanse basert på deres erfaring for å vurdere situasjoner riktig og reagere tilstrekkelig. Her trener 

sivilt mot i et lykketreff tilfeldig gjennom tilfeldig læring. Men for de aller fleste kan modig handling 

bare læres uavhengig og av egen motivasjon. Trening og moralsk mot tar sikte på trening av holdninger 

og endring av atferd. Dette bringer oss til spørsmålet om målene med grunnleggende opplæring i sivil 

mot. 

 

2.2 Mål med sivil mot-grunnleggende ferdighetstrening 
 
Hvis grunnleggende ferdighetstilbud for utvikling og stabilisering av sivilt mot skal bli effektive, trenger 

de mål, og det må bekreftes om disse er oppnådd eller ikke. Å sette mål unngår også fremveksten av 

deltakernes overdrevne eller skjulte forventninger. Ofte tilbys opplæringskurs i sivilt mot i Tyskland 

forfølger et dobbelt mål. Formulert i spørsmål: 

               "Når og i hvilke sammenhenger er borgerlig mot nødvendig? 

               - Hvordan gripe inn?" (Jonas, 2011, s. 165) 

Det første spørsmålet inkluderer aspektet av situasjonsrelevans. Kriteriene for situasjonsrelevans kan 

imidlertid ikke defineres objektivt; de er sterkt avhengige av individuelt forskjellige tolkninger av en 

situasjon. Dette gjelder også spørsmålet om når sivil modig handling er passende. Her har hvert individ 

en individuell normramme som er konstruert ut fra egne verdier, holdninger og livserfaringer og 

uttrykker seg i atferdskompetanse. 

"Denne kompetansen må formidles på grunnlag av prinsipper og ikke på nivået av 

'matlagingsoppskrifter', fordi ellers vil ikke kompleksiteten i de sivile motsammenhengene bli 

tilfredsstilt." (Jonas, 2011, s. 165) 

Opplæringen skal gjøre det mulig for deltakerne å vise sivilt mot i så mange situasjoner som mulig 

uten å ta for stor risiko selv. 

De fleste treningskurs om sivilt mot er korte og dekker en periode på en til to dager. Dermed er de for 

korte til å endre holdninger på lang sikt og til å lære atferdskompetanse permanent. 

"Å lære sivilt mot er derfor å forstå som en prosess, som begynner med en trening og utvikler seg da, 

nesten livslang i egen erfaring og samhandling med andre." (Jonas, 2011, s. 168) 

Dette krever imidlertid også mulighetsstrukturer der sivil modig handling kan utøves, dvs. de positive 

effektene av trening bare blir synlige med en forsinkelse. Denne såkalte "sloper-effekten" fører bare 

til oppvåkning når visse kontekster blir gitt. Til slutt kan målene for tilbud om sivilt mot bli uttalt:for 

sivilt mot gir 

"Opplæringskursikke direkte sivile modige medborgere. I stedet representerer de utgangspunktene 

for en utviklingsprosess som til slutt produserer sivile modige borgere. Denne prosessen er imidlertid 
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ikke en garanti på grunnlag av en enkelt opplæring, men er avhengig av en serie grensevilkår ... 

Opplæring i sivil mot som utgangspunkt for utvikling x befremmende miljø x nødvendig konfrontasjon 

med sivile motsituasjoner ”. (Jonas, 2011, s. 9). 170) 

 

2.3 Sivil mot som basis kompetanse: Veiledende prinsipper for handling 
 

 Deltakere med ulik utdannelsesbakgrunn og erfaringer vil møtes i grunnleggende ferdighetskurs om 

emnet 'sivil mot'; deres læringsinteresser, mål, stier og hastighet vil variere. gruppe vil være 

heterogen. Heterogenitet har vært og blir fortsatt sett på som et problem i voksenopplæringen, men 

heterogenitet betyr også mangfold og er mangfold gir også muligheter hvis det blir gitt individuelle, 

gjensidig berikende læringssituasjoner. For dette formål er det nyttig å være klar over de didaktiske 

prinsippene som leder handling og som blir sett på som toppmoderne i voksenopplæringen, i politisk 

utdanningsarbeid og også innen rådgivning. 

Deltakerorientering i stedet for fagorientering 

Det sentrale prinsippet er at deltakerorientering. Interessene og behovene, kunnskapen og 

kompetansen, læringsveiene og læringsvanene er orienteringspunkter for den felles utformingen av 

læringsprosessen. Læringsprosessen foregår i delt ansvar mellom elever og ekspertene som følger 

med læringsprosessen i voksenopplæringen. Ansvarsdelingen er basert på å vise elevene mulighetene 

for deres designfrihet, skape åpenhet og vise dem rom for deltakelse, dvs. muligheter for meddesign 

og medbestemmelse. Det grunnleggende ferdighetstilbudet på sivil mot lever av medbestemmelses- 

og medbestemmelsesrommene som er gitt til elever. 

Interesse, bomiljø og opplevelsesorientering i stedet for pensumorientering 

Vi kan stole på at målgruppen for unge voksne ikke avviser temaet sivilt mot. Hvis referansen til deres 

eget miljø og opplevelser er utgangspunktet, er de åpne for politiske og sosiale spørsmål. De er villige 

til å takle temaet sivilt mot hvis deres egen erfaring, dvs. det de har opplevd i hverdagslige situasjoner, 

virker tilstrekkelig for dem, dvs. hvis de føler at de vet hva de snakker om. Samtidig må det gjøres klart 

at det lønner seg å fokusere på sivilt mot fordi de kan takle annerledes og bedre med hverdagslige 

situasjoner som innebærer vold, urettferdighet og diskriminering. 

Interesse, bomiljø og opplevelsesorientering beskriver den grunnleggende holdningen til voksne 

lærere til konsekvent å samkjøre temaet sivilt mot med de unges voksnes interesser, behov og 

erfaringer. De unge voksne, som går på klasser for utvikling og stabilisering av sivil mot, opplever at 

deres hverdagskunnskap, deres tilnærminger til temaet, deres opplevelser, deres språk og deres 

kommunikasjonsformer er ønsket og respektert. I stedet for å tilby læringsmateriell, er målet å gjøre 

temaets betydning for unge voksne til det sentrale punktet i læringstilbudet. 

Dette prinsippet inkluderer også avståelse fra "forelesninger": 
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"Deltakere i grunnleggende politisk utdanning møter lærere som ikke foreleser eller ønsker å 

konvertere dem til en aktiv deltakelse, men som er interessert i seriøst og rettferdig samarbeid fra 

deltakernes utgangspunkt. Deltakerne blir adressert ... som politiske fag støttet i 

utdanningssituasjonen for å utøve sine rettigheter ”. (Wallentin, A. 2017, s. 9) 

Refleksorientering i stedet for instruksjon 

 Prinsippet om refleksjonsorientering er uvanlig for mange av målgruppene som vi ønsker å nå med 

sivilt mot og krever nøye veiledning, men er uunnværlig hvis bærekraftig læring er å bli gjort mulig. 

Refleksjon er et viktig læringsverktøy for å gjøre interesser, kompetanse, læringsfremdrift, gunstige 

og hindrende faktorer i læringsprosessen, ikke bare bevisst og synlig, men også kommuniserbar, dvs. 

uttalelig og omsettelig. Refleksjon kan øves på egen hånd, i en gruppe eller sammen med lærerne i 

forskjellige former og metoder. Et bevist refleksjonsinstrument er læringsdagboken (utdrag se boks).  

Grunnleggende ferdigheter i sivilt mot er basert på konkrete hverdagssituasjoner, dvs. på eksempler 

på hverdagslige opplevelser hos unge voksne. Dette er basert på kunnskapen om at komplekst 

læringsmateriell basert på sosiale og politiske fenomener kan avledes og behandles på grunnlag av 

individuelle, konkrete eksempler. Hverdagsorientering mates av eksempler fra det nærmeste sosiale 

miljøet til de unge voksne, familie, venner, naboer, skole, opplæringsfirma, prestegjeld, sosialkontor, 

jobbsenter, arbeidsbyrå osv. De autentiske sakene og veldig konkrete spørsmål som er viktig for de 

unge voksne danner utgangspunktet. Dette åpner for unge voksne muligheten til å forstå virkeligheten 

der de gjør sine opplevelser og gjøre det mulig for dem å påvirke og forme dem. De unge voksne 

opplever seg som eksperter i sin egen verden. (se Wallentin 2017, s. 9) 

Kompetanseorientering i stedet for underskudsorientering 

For mange klassetrente lærere er elevenes syn snarere underskuddsorientert. De ser det som deres 

oppgave å gjenkjenne elevenes underskudd og tilby hjelp til å overvinne dem. Dette synet er ofte 

dominerende for elever med ganske negative pedagogiske biografier, ettersom de ofte har opplevd i 

skolen at de blir oppfattet som en person som heller er i underskudd slik det kan sees i tilsvarende 

karakterer. Men de som ønsker å ta ansvar for egen læring, må være bevisste på kompetansen sin. 

For dette formål er det nyttig å håndtere ikke bare kompetansen som er ervervet i formelle 

pedagogiske sammenhenger, men fremfor alt de kompetansene som erverves uformelt. Disse 

uformelt ervervede kompetansene spiller en større rolle i å takle livet og i å håndtere sivil mot enn 

kompetansene som er bevist ved attester. Kompetanseprofiler er egnede metoder for registrering av 

individuelle kompetanser.  
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"I grunnleggende ferdighetskurs om sivil mot, betyr dette at unge voksne opplever at deres 

kompetanse, som de demonstrerer i hverdagslige situasjoner, er egnet til å håndtere situasjoner der 

det kreves modig handling. 

Eksempel: ProfilPASS for unge mennesker. Kjenn din styrke - bruk din styrkeversjon 

engelske: https://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de/media/ppj_english.pdf  

Tysk versjon: https://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de/media/ppj-zum-ausdrucken.pdf  

Men en titt på ens egen læringsbiografi kan også gi viktige ledetråder her, og i tillegg tilby analyser av 

læringsvaner, læringsholdninger og læringsblokkeringer, som er blitt størknet i pedagogiske 

biografier. 

 

Biografisk orientering 

Prinsippet om biografisk orientering er relevant for målgruppene som vi ønsker å nå med sivilt mot. 

Hver læringsprosess refererer til leveopplevelser i egen biografi. En undersøkelse av tidligere 

erfaringer der det ble levd sivilt mot eller hvor akkurat dette ikke var tilfelle, er en mer passende 

tilnærming til temaet enn kognitiv-kunnskapsbaserte tilnærminger. Det kan også spille en rolle for 

målgruppen å lære om tidligere læringserfaringer, utviklede læringsholdninger og atferd og hvordan 

de behandles til selvbegrep for læring. Dette kan være en viktig forutsetning for aktiv og selvorganisert 

utforming av egen læring. Biografisk orientering betyr også å gi plass til å oppdage skjulte ressurser og 

potensialer i uopplivet liv. Spesielt i målgruppene vi ønsker å nå for utvikling av sivil mot, hvis unge 

biografier ofte er preget av diskontinuiteter og identitetsendringer, tar biografisk orientering også 

sikte på å skjerpe bevisstheten om å ha sitt eget liv i ens hender, om å være tema og ikke gjenstanden 

for ens egen biografi. 

Ta en titt i verktøykassen. Der vil du finne flere aktiviteter der biografiske refleksjoner er et essensielt 

element. Refleksjonsøvelser kan være veldig varierte og livlige. 

 

Prosessorientering 

Det har allerede blitt påpekt flere ganger at temaet sivilt mot ikke kan behandles ved hjelp av lukkede 

læreplaner eller faste læreplaner, men ved å jobbe i en åpen, dialogbasert og interaktiv prosess. 

Denne prosessen kan aldri anses som fullført, men er ikke uten resultater. Prosessen er derfor ikke en 

vilkårlig mengde, men refererer til det faktum at resultater fra prosessen oppstår på en annen måte 

enn med lukkede læreplaner. Prosessorientert læring åpner for unge voksne muligheten til å oppleve 

sivil mot i små skritt. Dermed kan et viktig skritt være å fastslå ens mening om visse situasjoner og å 

representere den i gruppen. Selvopplevelsesopplevelser kan gjøres i prosessen. De unge voksne 

opplever at de kan påvirke og forme noe gjennom ordene og handlingene sine. Prinsippet om 

https://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de/media/ppj_english.pdf
https://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de/media/ppj-zum-ausdrucken.pdf
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prosessorientering har spesielle læringsmuligheter, fordi læringsfelt som oppstår i den sosiale 

situasjonen kan tas opp og jobbes med. Dette er imidlertid også ledsaget av irritasjoner og usikkerhet, 

fordi den antatte sikkerheten til lukkede konsepter ikke lenger er gitt. 

 

2.4 Læringsformater:  
 

2.4.1 Hva kan læres av empirisme? 

 
Empirisme sier: Målgruppene med grunnleggende ferdighetsbehov er ofte tidlig merket som de som 

mangler eller ikke er vant til utdanning. Dette kan fremfor alt forklares med at de faktisk er klart 

underrepresentert i videreutdanningsinstitusjoner i de fleste europeiske land. Hvis man ser på de 

empiriske studiene som er tilgjengelige, kan man heller snakke om det faktum at utdanningstilbudene 

i videreutdanningsinstitusjoner er "fremmedgjorte fra mennesker" i forhold til målgruppen til den 

såkalte lavutdannede (jf. Klein, Reutter , Zisenis, 2011). I en tysk studie ble mer enn 2000 voksne spurt 

om hva den viktigste læringskonteksten er for dem. Følgende var tilgjengelig for valg: 

• formalisert læring i utdanningsinstitusjoner 
 

• læring med media 
 

• i-tjeneste læring 
 

• privat læring 
 

Kun 9% av respondentene uten en kvalifisert utdanning sier at formell læring er den viktigste 

læringsarenaen for dem, etterfulgt av media læring med 11 %. I kontrast sier 80% av respondentene 

at de viktigste læringssammenhengene er tjeneste og privat læring. (se Baethge, Baethge-Kinsky 2004, 

s. 71) Schiersmann (2006, 36) kommer til lignende konklusjoner, med læring i formelle sammenhenger 

som gjør det enda verre i denne gruppen med 7,3%. 

Hva betyr disse funnene for temaet vårt? 

Man kan argumentere om disse funnene antyder at "vurderingen av den viktigste læringskonteksten 

først og fremst ikke bør sees på som en individuell, motivasjonslæringspreferanse, men snarere som 

et uttrykk for nåværende mulighetsstrukturer". (Baethge, Baethge-Kinsky ibid.) For temaet vårt er 

konsekvensen som Schiersmann trekker mer relevant. Fra dette perspektivet krever resultatene at 

man tenker nærmere på hvordan den formelle læringskonteksten kan oppgraderes for denne 

målgruppen, og hvordan de uformelle læringskontekstene kan utformes didaktisk på en slik måte at 

de kan karakteriseres som kvalitativt krevende og muliggjøre den tilegnede kunnskapen som skal 

overføres til andre livsområder. (se Schiersmann, 2006, s. 37) 
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2.4.2 Læringssteder for utvikling av sivil mot 

 
Hvis man ser på praktisering av grunnleggende ferdigheter og politisk utdanning, kan man anta at 

utvikling og stabilisering av sivil mot kan skje hos mange forskjellige steder. På bakgrunn av Courage 

Partners ’egne erfaringer, fra diskusjoner med våre tilknyttede samarbeidspartnere og fra vår 

forskning på tilsvarende tilbud rettet mot å nå vår målgruppe av unge voksne, kan vi videreformidle 

følgende funn: 

Sivilt mot kan organiseres i voksenopplæringen institusjoner. Det gjelder ikke i seg selv at 

målgruppene våre ikke finner veien dit eller ikke liker å krysse terskelen til "middelklasse læresteder". 

Mange utdanningsinstitusjoner har for lengst funnet veien til å nå sine målgrupper med invitasjoner, 

programmer og kampanjer som kan følges opp. Der det er skapt uformelle læringsplasser og 

muligheter i utdanningsinstitusjoner, for eksempel å lære kafeer, er det også målgrupper som ikke 

ville delta på det parallelle IT- eller språkkurs. Institusjoner, i Tyskland som de kommunale 

voksenopplæringssentrene eller de kirkelige utdanningsleverandørene, har også blitt desentraliserte 

i mange tilfeller, og det er opprettet filialer i bydeler som brukes der som møteplasser. 

Utdanningsinstitusjoner som allerede har lyktes med å vinne over målgruppen for unge voksne 

gjennom andre tilbud om grunnleggende ferdigheter som er beviselig nærme livet, vil også kunne 

vinne dem til temaet sivil mot. 

Eksempler på uformelle læringssteder i utdanningsinstitusjoner 

I Østerrike er det et initiativ kalt “Jobwerkstatt” (Jobbverksted; 

https://www.ams.at/_docs/900_ams_wien_kurskatalog.pdf, s.14 i DE) som ble finansiert av den 

østerrikske Public Employment Service (AMS) og utviklet og implementert av utdanningsinstitusjoner, 

f.eks BEST. Tilnærmingen er relatert til modellen LOT-House. Det står for "læring, orientering, prøve å 

gjøre" og er en styrkende og praktisk metodikk som ble utviklet av BEST. Modellen ble også brukt som 

grunnlag for Erasmus + -prosjektet Fyrtårn http://www.lighthouse-project.eu/  

I Tyskland ble såkalte "læringskafeer" satt opp som modeller. Læringskaféer skaper en veldig spesiell 

tilgang til å nå mennesker med grunnleggende utdanningsbehov. Læringskafeer er åpne for alle, gratis, 

uten forpliktelse, og det er ikke nødvendig å registrere seg. Læring skjer uten press, uten en gitt 

læringsplan og uten betingelser. (https://www.grubinetz.de/was-ist-los-im-grubinetz/)  

I Norge dekker stadig flere sosiale entreprenører - som LoPe - lekkasjen i offentlig sektor for å 

oppmuntre og styrke programmer. Det er ikke noe som er spesifikt for sivilt mot, men mange av dem 

har noe å gjøre med å styrke unge voksne for å unngå mobbing, aggressiv atferd, forbrytelser og 

rasisme. 

I Storbritannia: School Farms; Ungdomsklubber basert på ledelse og sport; studentledede klubber. 

https://www.ams.at/_docs/900_ams_wien_kurskatalog.pdf
https://www.ams.at/_docs/900_ams_wien_kurskatalog.pdf
http://www.lighthouse-project.eu/
https://www.grubinetz.de/was-ist-los-im-grubinetz/


 

 

41 

 

Selv om læring vanligvis foregår i en formell sammenheng, i Romania, blir mye av læringen gjort enten 

ikke-formell eller uformell. Street, sosiopedagogisk animasjon, sosio-drama brukes i programmer for 

å øke selvtilliten og empowerment, utfolde seg i uformelle pedagogiske omgivelser. 

Sivilt mot kan organiseres av voksenopplæringsinstitusjoner som et prosjekt eller handling. Nærheten 

til livet, sammenhengen med egne erfaringer med sivil mot kan også organiseres utover et kurs som 

et prosjekt eller handling, som foregår på ikke-institusjonelle steder i distriktet eller i regionen. Dette 

kan innebære utflukter til historiske steder, utforskninger eller gå turer i byen. Prosjekter utarbeides 

vanligvis i utdanningsinstitusjonen, gjennomføres utenfor institusjonen og evalueres til slutt utenfor 

eller inne i institusjonen. Handlinger er aktiviteter der de unge voksne selv forestiller seg noe offentlig, 

for eksempel intervjuer med forbipasserende eller med utvalgte figurer i det offentlige liv. Handlinger 

kan også være små forestillinger som de unge voksne ønsker å trekke oppmerksomhet til kritiske 

situasjoner i det offentlige rom. Handlinger betyr også å ta del i distriktsinitiativer, politiske handlinger 

for sivil mot eller mot rasisme ... Disse stedene for læring er spesifikke fordi de faktisk er institusjonelt 

planlagt, men realisert utenfor institusjonen, ved å bruke steder til arrangementer planlagt av 

tredjeparter på steder. 

 

I Østerrike legger INTERREG-prosjektet “CityWalk” vekt på aktive måter å bevege seg på, som å gå og 

sykle for å støtte utviklingen av ”gangbare byer”. Målet er å identifisere hindringer, forbedre 

transportsystemene mens utslipp og støynivå blir redusert. De håper også å øke sikkerheten og gjøre 

byene mer levelige steder. (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk)  

Norge: „Hvite busser“ er et godt eksempel: www.hvitebusser.no. Stiftelsen White White Buses 

arrangerer utflukter til Sachsenhausen og stedene i andre konsentrasjonsleire for skoleklasser, 

ledsaget av førstehåndsvitner og overlevende. 

Storbritannia: The National Citizenship Service; The Duke of Edwinburgh's Award 

i Romania implementerer CREFOP Foundation uformelle utdanningsprogrammer i marginaliserte 

romasamfunn, rettet mot å bekjempe diskriminering, med aktiviteter som foregår i de respektive 

samfunnene, som en del av ESF-prosjekter. 

 

Sivilt mot kan organiseres på uformelle læringssteder. For å kunne identifisere de relevante uformelle 

læringskontekstene til målgruppen, trenger voksne lærere, rådgivere, trenere og sosionomer 

kunnskap om målgruppens levekår og situasjoner. Det er derfor viktig å håndtere dette: 

• Hva er målgruppens sosiale referanserammer?  
 

• I hvilke foreninger, ungdomssentre eller initiativ er de hjemme?  
 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk
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• Hvordan og hvor er de involvert i nabolagene eller distriktene deres? 
 

Bare svarene på disse spørsmålene gir indikasjoner på hvilke steder som er egnet som (foretrukne) 

læringssteder. Hvis slike plasser blir brukt, blir voksenopplæringen oppsummerende pedagogisk 

arbeid. For utvikling og stabilisering blir de opprinnelige stedene for unge voksne med mulige 

læringsårsaker og muligheter for å lære organisasjon der valgt. 

Erfaringer, fordeler og ulemper, muligheter og snublesteiner ... 

Ungdomsledede aktiviteter, tjenester og muligheter og miljøer har en stor styrke i å levere relevante 

og troverdige muligheter. 

Praktisk læring og læring ved å lage miljøer har ofte større innvirkning enn mer statisk, ovenfra og ned 

læring. 

Altfor byråkratiske og administrerte tilnærminger kan vanskeliggjøre interesse og deltakelse 

Uformelle, men strukturerte miljøer har en tendens til å ha positive svar, spesielt når forskjellige 

interessenter blir vevd inn i et slikt miljø. 

Ungdomssentre kan være viktige samarbeidspartnere fordi de vanligvis er et trygt rom for unge 

mennesker. Innstillingene er tilfeldige, og forholdet mellom dem og fagpersoner som jobber der, er 

ofte preget av en vennskapslignende likemannstilnærming.  

 

2.4.3 Velg uformelle læringsformer. 

 
 Det virker som om uformell læring bør være i forkant av læringsformene som skal velges. For 

tematisering av sivilt mot kan situasjonslæring være et valg av middel. Situert betyr i utgangspunktet: 

læring er innebygd i situasjonskonteksten og det antas at det er en sammenheng mellom den interne 

personen (kognisjon) og den eksterne personen (situasjonen). Sosialt samspill spiller en sentral rolle i 

tilnærmingen til situasjonslæring. Sosialt samspill tolkes som et rom der erfaringer blir gjort og 

kompetanser kan utvikles. (se Lave, Wenger 1991) 

Et emne som sivil mot, der normative orienteringer, holdninger, utvikling og stabilisering av modig 

oppførsel står på spill, kan derfor ikke undervises frontalt i grunnleggende ferdighetskurs, siden denne 

typen undervisning gir bare "inert kunnskap"; inert kunnskap kan beholdes og reproduseres, men 

fører knapt til endrede handlinger eller holdninger. 

For sivil mot som et grunnleggende ferdighetstilbud, anbefales mer livlige former for læring og 

metoder. 
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Læringsmetoder og læringskonsepter for å fremme sivilt mot 

• Teaterpedagogikk og eksperimentelt teater 
 

• Eventyrspedagogikk: innendørs / utendørs aktiviteter 
 

• Aktiverende didaktikk -  livslanglæring (Arnold 1996; Schüssler & Arnold 2003) 
 

• Betzavta - eksperimentell demokratiutdanning  
 

• Feministisk tilnærming / objektivisering (Nussbaum 2002) 
 

• Problemløsning tilnærming 
 

• aktiviteter 
 

• Gruppedynamiske Psykodrama og sosiodrama 
 

• Campagne (sosiale medier eller annet) 
 

• SLAM! (studentledelse) 
 

• LEAP (student ledet veiledning og lederskap)  
 

• Kritisk tilnærming  
 

• Prosjekter 
 

• Handlinger som byvandring, ekskursjoner 
 

• Studiebesøk 
 

• Direkte handlinger dvs. studentledede aktiviteter som leverer noe nyttig 
 

 

Metoder for utvikling av sivil mot 

• forretningsmessige 
 

• rolle rolle lek 
 

• tankekartlegging 
 

• brainstorming 
 

• collage 
 

• saksbehandling  
 

• praktisk ledelsesaktiviteter  
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• ungdom ledet aktiviteter og ungdom designet aktiviteter 
 

• videoanalyse; musikkvideoanalyse 
 

• gruppearbeid / smågruppearbeid / arbeid i par 
 

• Tenk-par-del 
 

• beslutningsøvelser 
 

• trening kroppsspråk og kroppskommunikasjon 
 

• quiz 
 

• intervju 
 

• empowerment-bingo 
 

• lære-kart 
 

• speed dating 
 

 

2.5 Nettverk og tverrfaglig samarbeid 
 
Sivilt mot som grunnleggende ferdigheter tilbudet trenger ikke å bli realisert med ressursene og 

kompetansene til en voksenopplæringsinstitusjon alene. Nettverk med andre aktører i nærområdet, 

det være seg distriktet eller regionen, er en verdifull, kanskje til og med overbevisende forutsetning 

for å lykkes med tilkoblede og lokaliserte tilbud om diskusjon. Spesielt i urbane områder er det ofte et 

mangfold av initiativer, foreninger, frivillige organisasjoner eller selvhjelpsgrupper som har vært aktive 

i mange år innen vold, diskriminering, mobbing, rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og homofobi. 

Spesielt er bydelssentre, nabolagshjem eller til og med flergenerasjonshus ofte møteplasser for unge 

voksne i sosialt vanskeligstilte situasjoner. Disse institusjonene og initiativene har den erfaring og 

strategier de har til rådighet som 

• bør tas i bruk, 
 

• kan berikeres av voksenopplæringskompetanser i forståelsen av tverrfaglig samarbeid 
 

• kan videreutvikles i tråd med målet om økt kommunalt / regionalt samarbeid som 
samlåsningsperspektiver 
 

• kan gjøres bredere tilgjengelig gjennom tverrfaglig samarbeid. 
 

Intensjonene fra grupper som allerede er aktive i bydeler og regioner, er vanligvis ikke 

utdannelsesmessige, men forfølger politiske eller sosiopolitiske mål. Disse spillernes 
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opprinnelsesdisipliner er tilsvarende fargerike: kreative kunstnere og kunstnergrupper, 

teaterpedagoger og amatørteatergrupper, politisk interesserte mennesker berørte / 

selvhjelpsgrupper, borgere som bryr seg om utviklingen i sitt nabolag, men også for eksempel, 

kriminell etterforskningsavdeling og andre hvis erfaringer og ressurser må brukes. 

Noen er prøvd og testet i anskaffelse av offentlige subsidier, er kjent med passende støtteprogrammer 

eller skaffer donasjoner, andre finansierer arbeidet sitt selv. 

I Tyskland er det for eksempel programmer som "Socially Integrative City" eller "School without 

Racism", som kan brukes til temaet sivilt mot. 

I Østerrikeforener foreningen “Fair und Sensibel” (rettferdig og følsom) samarbeidet fra politifolk i 

departementet for minoritetskontakter i Wien politidepartement med personer med 

migrantbakgrunn som jobber for foreningen for å bidra til å fremme intern sikkerhet interkulturell 

sameksistens. (http://www.fairundsensibel.at/wir-%C3%BCber-uns.html) 

I Norge tilbyr Helsedepartementet et forebyggingssted for mobbing på skoler. Det konkrete 

programmet heter Zero http://www.forebygging.no: Nulltoleranse og aktivt arbeid for et mobbefritt 

miljø er et sentralt mål for Zero, og både ansatte, elever og foreldre bør samarbeide for å nå dette 

målet. Aktivt engasjement og engasjement er sentralt, og det er viktig i kampen mot mobbing. Alle 

involverte må ha et eierforhold til Zero, og mobbing må være på skolens agenda kontinuerlig. 

I Storbritanniaer det for eksempel organisasjoner som The Challenge, som har som oppgave å bygge 

et mer integrert samfunn og The Young Foundation. Programmer som Columba 1400s Young People's 

Leadership Academy og SLAM! På Penryn College er eksempler på grasrotaktivitet som kan brukes 

med og for sivil mot. 

I Romaniaer et forebyggingsprogram mot vold i skolen implementert innenfor rammen av 

Community-politiprosjektet - Proximity Police i Romania i samarbeid med ESD Sveits, som har som 

mål å utvikle sivil mot. 

 

Dette mangfoldet av fasetter muliggjør forskjellige handlingsformer og når også til grupper som 

vanligvis ikke når pedagogisk funderte og institusjonelt organiserte prosjekter. 

Imidlertid gjør dette mangfoldet av intensjoner, mål, prosedyrer og selvforståelser ofte samarbeidet 

imellom vanskeligere, fordi nettverk bare fungerer hvis det er et minimum av delte interesser i målene 

og eksistensen av en "edderkopp på nettet" aksepteres i det minste for tiden av et felles sivilt 

motprosjekt. Nettverk trenger koordinering, først da kan kollektive interesser utover de individuelle 

interessene identifiseres og aktørene som er involvert, være i stand til å samarbeide med sin spesifikke 

historie og kultur, og først da kan opplæres evner til å endre perspektiver. 

http://www.fairundsensibel.at/wir-%25C3%25BCber-uns.html
http://www.forebygging.no/
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På landsbygda er det ofte vanskelig og tidkrevende å finne ut av mangfoldet av grupper der temaet 

sivilt mot spiller en rolle. Ofte er det borgerkontorer eller rådhus som vet hvilke relevante initiativer 

som finnes i regionen. 

I Tyskland, som regel, har landsdekkende institusjoner som Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, 

Caritas, Røde Kors og den kriminelle etterforskningsavdelingen relevant kunnskap. 

I Østerrikeer situasjonen lik Tyskland. Store organisasjoner, som Caritas eller Diakonie, opererer over 

hele landet og har lokasjoner i forskjellige regioner for å imøtekomme etterspørselen fra målgruppene 

også på landsbygda.  

I Storbritannia: The Challenge, Duke of Edinburghs Award, The Prince's Trust, National Citizenship 

service, Scouting Movement, NSPCC og Youth Employment UK er eksempler på organisasjoner som 

har komplementære og parallelle erfaringer med borgerlig mot. 

Generelt er lokale organisasjoner som jobber tett i landlige samfunn i Romania, ganske små og ikke 

veldig enkle å identifisere. Noen ganger er de en del av uformelle eller formelle nettverk i 

sosialtjenesteområdet (f.eks. FONSS). 

I store byer er det vanligvis lettere å identifisere potensielle allierte. Spesielt i såkalte 

problemdistrikter eller nabolag, jobber ofte distriktsledere som har kunnskap om relevante aktiviteter 

og tiltak og gjør dette tilgjengelig. 

Voksenopplærere fra felt med grunnleggende ferdigheter som ønsker å fremme grunnleggende 

ferdigheter i sivil mot og som er interessert i å bli kjent, utvikle og implementere passende tilbud, kan 

dra stor nytte av arbeidet sitt hvis de deltar i rundbord eller andre former for handling i hvilke 

erfaringer, strategier og metoder for sivil mot som utveksles. Den oppmuntrende opplevelsen av at 

andre har lignende interesser og mål er ikke å undervurderes. 

 

2.6 Didaktisk-metodiske anbefalinger for sivil mot Grunnleggende ferdigheter 

2.6.1 Finne tilgang til unge voksne 

Flertallet av målgruppen unge voksne som skal nås, ser ikke seg selv som politisk interessert og ser 

liten sammenheng mellom politikk og deres egen livssammenheng . Vår Courage-tilnærming 

fokuserer derfor på målgruppens miljø. Våre didaktiske spørsmål er som følger: 

• Hva er temaene og spørsmålene de er interessert i? 
 

• Hva opptar dem? 
 

• Hva vet de? 
 

• Hvordan ser hverdagen deres ut? 
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• Hvilke erfaringer har de hatt med sosiale interessekonflikter og lokalpolitikk? 
 

• Hvilke av deres daglige temaer kan tas opp for å interessere dem for mot emnet? 
 

Følgende strategier har vist seg verdt for å lære mer om målgruppens miljø: 

Én er bruken av statistiske rapporter som regelmessig er publisert av alle større byer (i Tyskland). De 

inneholder data for individuelle bydeler, for eksempel om inntektsfordeling, arbeidsledighet, 

skolegangskvalifikasjoner, andel migranter, leilighetsstørrelser, husleienivå. 

Den andre, mer lønnsomme strategien er å snakke med lokale eksperter. Dette kan være ansatte i 

ungdomssentre og nabolagshus, eller distriktsledere, sosionomer og lærere. De vet vanligvis nøyaktig 

hva disse unge voksne har opp mot og i hvilke problematiske situasjoner de lever. Men de er også klar 

over styrkene, ferdighetene og ressursene til denne målgruppen, som kan gi viktig informasjon om 

hvordan de skal adressere, utvikle og stabilisere sivil mot. 

Oppsøkende arbeid er en annen bevist strategi. Målgruppen (eller mange av målgruppene) reagerer 

ikke nødvendigvis på tilbud fra tradisjonelle utdanningsinstitusjoner. "Volkshochschule 

(voksenopplæringssenter) er ikke noe for meg, jeg er ikke typen for universitet", bemerket en 

tjueåring da han ble oppsøkt for et passende tilbud. Utdanningsinstitusjoner og spesielt 

videreutdanningsinstitusjoner blir fortsatt oppfattet som institusjoner som er tilpasset middelklassens 

interesser og behov. 

Selv om dette kommer over generelle termer og vi har tatt en differensiert tilnærming til temaet 

'læringssteder for sivil mot', gjelder følgende: oppsøkende pedagogisk arbeid er absolutt egnet hvis 

målgruppen skal nås. Dette betyr å besøke stedene der målgruppen bruker fritiden og snakke med 

sosionomene og nabolagets ledere som kan fungere som døråpnere. Dette kan være kirke- eller 

samfunnsmøtepunkter, distriktsmøter eller klubber, spesielt sportsklubber. 

"En fordel med denne oppsøkende tilnærmingen er ... at deltakergruppen møtes i sine allerede kjente 

rom, noe som bidrar til en positiv og åpen atmosfære. I tillegg har deltakerne i den faste gruppen en 

slags verterolle, de har en aktiv funksjon. " (Politische Bildung in der Grundbildung 2018, s. 11f) 

Det har allerede blitt påpekt andre steder i denne håndboken at oppsøkende utdanningsarbeid ikke 

kan klare seg uten lokale samarbeidspartnere. Samarbeid blir dermed også nøkkelen til å adressere 

og nå målgruppen. 
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2.6.2 Regler og instruksjoner for håndtering av sivil mot    

Civil Courage Action - regler og hint 

Mange av oss føler oss påvirket og ønsker å hjelpe når andre blir trakassert, ranet eller truet. Likevel gis det ofte 
ingen hjelp: På den ene siden fordi det mangler kunnskap om og - i så fall - hvordan hjelp kan gis. Og for det 
andre fordi mange mennesker er redde for ulempene som deres eget engasjement kan føre til. Det er enkle 
regler for praktisk sivil mot. 

1.   Jeg hjelper uten å sette meg i fare. 

Loven plikter enhver innbygger å gripe inn i en straffbar handling - men bare på egne måter. Å sette seg selv i 
fare er ikke en av dem. Enkle tiltak er nok til i det minste å "bremse" en kriminalitet. Ofte er et avgjørende ord 
til gjerningsmannen nok til å roe situasjonen. Politiets psykologiske råd: Bruk aldri fornavnbegrep med 
gjerningsmannen, slik at volden ikke blir oppfattet som en privat sak - og dermed ignorert av andre mennesker. 

2.   Jeg inviterer andre aktivt og direkte til hjelp. 

Felles inngrep forhindrer ofte verre konsekvenser av forbrytelser. Likevel skjer det altfor sjelden, fordi mange 
kvier seg for å gripe inn i offentligheten. Hvis du aktivt ber andre om å være oppmerksom, øker viljen til å gripe 
inn. Ingen kan unngå en direkte adresse. Personalet på offentlig transport kan også kontaktes når som helst. 

3.   Jeg følger gjerningsmennene nøye og husker kjennetegnene deres. 

Forbrytelser skjer ofte på kortest mulig tid. Selv om et direkte inngrep ikke er mulig, kan oppmerksom 
observasjon være avgjørende for etterforskningsarbeidet. Hver detalj er viktig: Hvor stor er fornærmede? 
Hvilken hårfarge har de? Hvordan var de kledd? 

4.   Jeg organiserer hjelp under nødnummer 110. 

Politiet må informeres på en målrettet måte og er ofte i umiddelbar nærhet. Jo raskere politiet blir informert, jo 
bedre kan gjerningsmennene identifiseres. Spørsmålene "Hvem?", "Hva?", "Hvor?", "Når?" Bør avklares med 
noen få ord, men omfattende. 

5.   Jeg tar vare på ofrene. 

Førstehjelp er den beste hjelpen. Hvert offer må tas vare på umiddelbart, fordi ofte hvert sekund (sic!) Kan være 
avgjørende med hensyn til liv eller død. Selv gjenopprettingsposisjonen kan være avgjørende. Alle kan hjelpe - 
selv om du ikke tør å gjøre det med det første. 

6.   Jeg gjør meg tilgjengelig som vitne. 

Mange gjerningsmenn slipper unna uten straff fordi vitner ikke melder fra til politiet. Det være seg av frykt, 
mangel på tid eller ganske enkelt fordi det ikke er praktisk. Uten en presis beskrivelse av hva som skjedde og om 
gjerningsmannen, er det veldig vanskelig å dømme dem. 

  

Kilde: Jonas, Kai J. (2011). Zivilcourage lernen: Var können Zivilcourage-Trainings leisten? (S. 166) I: 
Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.). Aufrechter Gang: Zivilcourage im Alltag. Der 
Bürger im Staat, 3-2011, S. 164-170. 
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2.6.3 Grunnleggende ferdigheter om verbal og fysisk vold i hverdagen 
  

Mål 

Utdanningsaktiviteter som omhandler sivil mot til å møte situasjoner som involverer verbal og fysisk 

vold, bør fremme kompetansen til aktiv deltakelse - i klasse, privat og offentlig liv og samfunn.  

Hvis elever kjenner igjen en situasjon som ser ut til å være kritisk for dem, kreves det i utgangspunktet 

at de observerer den nøye og evaluerer situasjonen. Vold har forskjellige former. Målet er å trene 

elever til å gjenkjenne voldelig atferd i forskjellige stadier, for eksempel gjennom å observere verbale 

og ikke-verbale tegn som krever inngrep i en kritisk situasjon.  

For å kunne svare på vold, kreves det at elevene får en rolig, fast og selvsikker kommunikasjon. De må 

sette grenser ved å formulere en klar og selvsikker uttalelse og bruke ikke-verbal kommunikasjon. 

Videre er det viktig at elevene vet at deres egen sikkerhet er den høyeste prioriteten. De bør vite hvem 

de skal ringe i en situasjon som truer med å eskalere eller til og med er farlig for dem, og hvordan disse 

handlingene kan nås.   

 

Innhold 

For å diskutere temaet vold i hverdagslige situasjoner som et krav til sivilt mot, anbefales det å velge 

situasjoner som er forståelige for elever. Dette kan være situasjoner som er nært knyttet til deres 

virkelighet, for eksempel på sosiale medier (muntlig vold), samt visse endringer i samfunnet eller 

temaer som fikk oppmerksomhet gjennom media i landet.  

Emner / spesifikasjoner for emnet kan også velges basert på intervjuer / undersøkelser / spill eller 

aktiviteter for å identifisere elevenes interesser eller behov.  

Forberedelse og planlegging av et tilbud 

For utarbeidelse og planlegging av en pedagogisk aktivitet som omhandler vold i hverdagssituasjoner, 

er det viktig å ta hensyn til følgende aspekter:  

Temaet: Vold er et følsomt tema. Kanskje har noen av elevene erfaring med voldelige situasjoner.  

Målgruppen: Gruppen som skal trenes kan ha negative erfaringer med ”formelle” innstillinger i 

utdanningsinstitusjoner. Det betyr at "skolelæring" -elementer som foredrag eller prøver heller bør 

unngås.  

Pedagogiske tilnærminger: I stedet skal fokuset ligge på praktiske tilnærminger. Praktiske 

tilnærminger som inkluderer metoder for eksperimentell læring og aktiv deltakelse krever at elevene 

åpner opp og deltar i læringsaktiviteter. Derfor er det viktig å få elevenes motivasjon og tydeliggjøre 

formålet med opplæringen.  
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Treneren: Med tanke på ovennevnte problemstilling og de overordnede kravene til å jobbe med en 

målgruppe som anses som “vanskeligstilte”, er kravene til treneren:  

• å ha erfaring med denne målgruppen  
 

• å ha kunnskap om emnet, f.eks. juridisk situasjon i landet, tilnærminger til konflikthåndtering, 
kommunikasjon osv.  
 

Før du planlegger en opplæring i sivilt mot til å møte vold i hverdagslige situasjoner, skal den 

kunngjøres til ledelsen i arbeidsgiverorganisasjonen og drøftes med veiledere og kolleger. Aspekter 

som implementering og ressurser som trengs, må avklares på forhånd. Dessuten må muliggjøres 

samarbeid. Andre interessenter som faddere, men også foreldre bør informeres. Til slutt skal elevene 

informeres om opplæringen, enten på forhånd eller i løpet av opplæringen. Det er viktig å forklare 

formålet med opplæringen og å henvende seg til elever for å motivere dem til å delta aktivt.   

Organisasjoner som tar for seg temaet, ungdomssentre eller andre kulturinstitusjoner kan være 

viktige samarbeidspartnere. Eksempler på samarbeid er bedriftsbesøk, workshops, bruk av fasiliteter 

eller utstyr som kan være nyttig for å gi opplæringen en merverdi. Hvilken type samarbeid som kan 

være nyttig for en trening om sivilt mot til å møte vold i hverdagslige situasjoner, avhenger av fokus 

på opplæringen, planlagte aktiviteter og tilgjengelige ressurser.  

 

Når det gjelder strukturen, bør treninger om sivil mot til å møte vold i hverdagslige situasjoner tilby 

en "lav terskel" -tilgang. Lavterskel betyr å minimere faktorer som kan forhindre deltakelse ved å sette 

forutsetninger så lave som mulig. Disse kan ha forskjellig dimensjon: 

• Temporal dimensjon: Lave krav til tidsstruktur og tidsdisiplin 
 

• Romlig dimensjon: Valg av beliggenhet / anlegg som er lett tilgjengelig og ikke så langt unna 
elevenes boligområde 
 

• Sosial dimensjon: Uforpliktende karakter av opplæringsformat eller fokus på "frivillighet"  
 

• Innhold / faktadimensjon: Innhold skal være orientert mot målgruppen og være fleksible 
(Steiner et al 2014) 
 

 

Implementering av tilbudet 

En utfordring for treneren er å motivere unge elever, spesielt hvis de har en negativ holdning mot 

utdanning. Formater på dette området bør derfor prøve å (re-) etablere et positivt forhold til 

utdanning (Steiner et al 2014). For temaet vold i hverdagslige situasjoner er det viktig å introdusere 

det for elevene på en måte som ikke truer dem, eller å forankre emnet som et underemne til en annen 

diskusjon eller modul som gjør det mulig for elevene å delta uten å være direkte konfrontert med 
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emnet "sivilt mot". På metodologisk nivå er det for eksempel muligheten for å bygge opp pedagogiske 

aktiviteter om vold i hverdagssituasjoner som et spill. Dette spillet er designet på en måte som 

innebærer en læringsprosess, og det kreves at elevene bruker forskjellige ferdigheter. I tillegg 

anbefales det at konsepter tilpasses deretter, for å unngå tekniske termer, og for å unngå påstander 

som har en moraliserende effekt og uttrykkes med et "det bør du". 

Foruten metodikken, og utvelgelsen av aktiviteter, er trenerens rolle relevant for elevenes motivasjon. 

Han eller hun skal kunne bygge et tillitsfullt forhold til elever og skape et trygt rom (for enkeltpersoner 

og hele gruppen) for å la elevene snakke og handle fritt og ærlig.   

For å skape et trygt rom for elever, er det relevant å ha et passende sted å gjennomføre opplæringen. 

Ideelt sett skjer det på et sted som elevene allerede kjenner og føler seg komfortable på. Avhengig av 

gruppestørrelse og de valgte aktivitetene, bør det gis nok fysisk plass til aktiviteter som krever fysiske 

aktiviteter eller arbeid i små grupper.  

Andre ("uformelle") pedagogiske aktiviteter gjennomføres utenfor ethvert klasserom. Valg av 

beliggenhet følger valg av aktivitet. Dette kan være besøk til emnerelaterte organisasjoner, 

ungdomssentre, teatre, museer eller til og med offentlige steder.  

Når du implementerer en trening om sivilt mot til å møte vold i hverdagslige situasjoner, er 

tilnærmingen ett hovedaspekt. Når du velger en metode, bør målgruppens behov og egenskaper tas i 

betraktning (se over). Det anbefales å bruke praktiske og aktive læringsmetoder. Fokuset ligger på å 

anerkjenne typer vold og prøve ut tilnærminger for å møte dem. Derfor kan metoder som involverer 

virkelighetsnære scenarier, for eksempel casestudier eller simulering, anbefales. Bruk av visuell støtte 

eller medier anbefales fordi det øker elevenes oppmerksomhet, men bare hvis videoene, verktøyene 

eller sidene på sosiale medier brukes som egnet for tekst. Et viktig aspekt med tanke på trening om 

temaet vold er at det bør tas i betraktning at ingen situasjoner eskalerer. Det er trenerens ansvar å 

støtte gruppesamhold og opprettholde kontroll over situasjonen.  

Situasjoner som lærerne har opplevd, kan også inkluderes når de diskuterer innholdet, men de bør 

foreslås av elevene selv, ikke av treneren. Hvis de selv opplevde vold, vil de kanskje ikke diskutere 

saken i en gruppe. Kanskje spilte visse typer vold en rolle i en hendelse blant gruppen. I dette tilfellet 

kan treneren bruke treningen for å bevisstgjøre problemet og til slutt bidra til å finne en løsning på 

problemet.  

Hvis det blir en umiddelbar oppfølging av en aktivitet, som en felles diskusjon / refleksjon, får elevene 

et innblikk i opplevelsen og ideen deres om hva som er viktigst og viktigst i prosessen. Det er viktig å 

avklare at det ikke er riktige eller gale svar. Treneren samler viktige fakta og funn fra det pedagogiske 

synspunktet for å støtte oppnåelsen av mål og mål i hver aktivitet.  



 

 

52 

 

På slutten av treningen blir hovedinnholdet oppsummert av treneren. I tillegg kan forventninger som 

ble uttalt av lærere og bemerket av treneren på begynnelsen av opplæringen, sammenlignes med 

"leksjoner" som elevene indikerer i rammen av oppsummeringen av opplæringen.  

Konklusjon 

Selv om læringsutbytte er vanskelig å måle for denne typen trening, er det fornuftig å sjekke 

oppnåelsen av mål. Dette kan gjennomføres ved å gi elevene et evalueringsspørreskjema som de skal 

fylle ut og deretter levere inn eller en egenvurdering for dem å evaluere ferdighetene og 

kompetansene deres.  

Hvis opplæringen gjennomføres separat og ikke innenfor rammen for grunnleggende 

ferdighetstrening, kan den kunngjøres via nyhetsbrev, brosjyrer eller sosiale medier, avhengig av 

organisasjonens type, rekkevidde (lokal, regional, nasjonal) og kommunikasjonskultur.  

 

2.6.4 Grunnleggende ferdigheter i offentlig rasisme 
  

Mål 

Utdanningsaktiviteter for sivilt mot til å takle offentlig rasisme skal fremme kompetansen til aktiv 

deltakelse - i klasse, privat og offentlig liv og samfunn.  

Rasisme er et begrep med et bredt spekter der mange uttalelser og handlinger kan forenes. For en 

effektiv trening kreves det at unge elever kan gjenkjenne og definere forskjellige aspekter ved rasisme. 

Det er ikke lett å definere hva rasisme er, hva forskjellen mellom rasisme og andre begrep som 

antisemittisme er og hvilken innvirkning det har på hverdagen til de berørte mennesker. 

Konfrontasjonen med rasisme bør derfor starte med elevens egen opplevelsesverden. Det bør 

tydeliggjøres hva det vil si å bli påvirket av rasisme og synliggjort at dette ikke bare handler om 

individuelle handlinger, men at sosiale forhold også spiller inn. Ved å avklare begreper og redusere 

usikkerhet om riktig atferd, kan en aktiv refleksjon og engasjement finne sted. 

I denne sammenheng er avklaring av begreper relevant, siden påvirkningsfaktorer som media, 

foreldre, venner osv. Ofte bruker begreper annerledes og uten å stille spørsmål. De blandes eller 

brukes kongruent. En felles forståelse i gruppen er et viktig grunnlag for videre utforskning av temaet 

og skaper trygghet i kommunikasjon med andre og i oppførsel. Det bør imidlertid presiseres at det 

ikke er noen avtalt definisjon, og at det alltid skal sees på som en (kontekstuell) prosess (Wladasch 

2007).   

Det kan være nyttig for elevene å kjenne den juridiske situasjonen når det gjelder diskriminering. Selv 

om loven ikke ofte gjelder rasistiske uttalelser eller handlinger, kan det å ha inngående kunnskap 

hjelpe elever til å få tillit og argumentere nøytralt, men selvsikker. Igjen, å ta grep er en relevant del 

for å vise sivilt mot, men vanskelig. Når elevene reflekterer over hvilke roller de allerede har opplevd, 
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kan de utvikle bevissthet for hva som hindrer dem til å gjøre noe og hva som motiverer dem til å 

hjelpe.  

Innhold 

For å diskutere temaet rasisme i hverdagslige situasjoner som et krav til sivilt mot, anbefales det å 

velge situasjoner som er forståelige for elever. Det betyr at innholdet skal være nært knyttet til deres 

sosiale og romlige bomiljø, for eksempel hendelser som fant sted i deres region, på lokal 

kollektivtransport, relatert til jevnaldrende eller på sosiale medier. Enkelte hendelser i samfunnet eller 

politikken kan diskuteres, men bør ikke bli en debatt mellom forskjellige politiske synspunkter.  

Forberedelse og planlegging av et tilbud 

For utarbeidelse og planlegging av en pedagogisk virksomhet som ønsker å trene sivilt mot til aktivt å 

takle offentlig rasisme, er det viktig å ta hensyn til følgende aspekter:  

Temaet: Diskusjonen om rasisme krever avklaring av forskjellige uttrykk relatert til emnet (se over). 

"Politisk korrekthet" bør unngås, men diskusjonen skal alltid være verdsatt.  

Målgruppen: For å sikre at opplæringen din er effektiv, kan det være nyttig å forstå hvem elevene er 

og hvilken bakgrunn og erfaring de har for å skape en åpen atmosfære. Kanskje har noen av elevene 

erfaring med rasisme (som offer, krenker eller observatører). Dette aspektet kan inkluderes i 

opplæringen, hvis de aktuelle elevene ønsker å dele sine erfaringer.  

Pedagogiske tilnærminger: Praksis er viktig for å forberede elevene til å handle modig i situasjoner 

som involverer rasisme. Derfor bør fokuset ligge på praktiske tilnærminger. Tilnærminger som krever 

assertiv kommunikasjon og bruk av stemme for å snakke i offentligheten kan anbefales, så vel som 

aktiviteter som demonstrerer forskjellige typer rasisme som kan finne sted i hverdagen. 

Gruppesamhold og åpen diskusjon bør styrkes for å fremme refleksjon.   

Treneren: Treneren skal ha erfaring med å tilby trening i antirasistisk / diskriminerende arbeid. Han 

eller hun bør ha bakgrunnskunnskap om interkulturelle temaer / mangfold for å reagere på 

feilinformasjon som kan dukke opp i diskusjoner med elevene og stille spørsmål ved dem på en 

konstruktiv måte. Han eller hun skal være kompetent til å takle målgruppen i trening i grunnleggende 

ferdigheter.   

 Opplæring i sivilt mot for å møte offentlig rasisme må planlegges i avtale med ledelsen i trenerens 

arbeidsgiverorganisasjon. Alle involverte personer bør informeres. Det kan være nyttig å diskutere 

praktiske aspekter med kollegene. Aspekter som implementering og ressurser som trengs, må 

avklares på forhånd. Eventuelt samarbeid må også etableres. Andre interessenter som faddere, men 

også foreldre bør informeres.  

Organisasjoner som tar for seg temaet, ungdomssentre eller andre kulturinstitusjoner kan være 

viktige samarbeidspartnere. Eksempler på samarbeid er workshops eller forelesninger. Igjen, avhengig 
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av hvilken type samarbeid som kan være nyttig for en trening om sivilt mot til å takle offentlig rasisme, 

avhenger av treningens fokus, planlagte aktiviteter og tilgjengelige ressurser.  

Når det gjelder strukturen, bør treninger om sivil mot til å møte offentlig rasisme tilby en "lav terskel" 

-adgang (se forrige kapittel). 

Gjennomføring av tilbudet 

Elevene skal bli introdusert nøye for emnet. Treneren tydeliggjør både målene og formålet med 

treningen. I denne sammenheng bør elevernes interesser og livsmiljø tas i betraktning for å motivere 

dem til å delta aktivt. 

Treneren skal kunne bygge et tillitsfullt forhold til elever og skape et trygt rom (for enkeltpersoner og 

hele gruppen) for å la elevene snakke og handle fritt og ærlig. Dette prinsippet gjelder både for 

læringsmiljøet og for det fysiske læringsstedet. Ideelt sett foregår det på et sted som elever allerede 

kjenner og føler seg komfortable på. Det skal være stort nok til at elevene kan bevege seg rundt og til 

å ordne bord og stoler for for eksempel gruppeaktiviteter eller stoler i en sirkel til ettertanke. Videre 

bør det være plass til å gjennomføre aktiviteter som lar elevene bevege seg.  

For trening bør en kombinasjon av kognitive, erfaringsmessige og aktivitetsbaserte metoder brukes. I 

tillegg til selvbevissthet og kunnskapsoverføring, er det spesielt viktig å utvikle aktivitetsorienteringen. 

Ungdommene skal ha rom for å utvikle egne handlingsalternativer i forhold til temaet både for 

hverdagslige situasjoner og for sosial deltakelse. Handlingsorientering er spesielt viktig slik at unge 

ikke bare oppfatter seg som en del av samfunnet, men også som deres aktive meddesignere. Vekten 

mellom metodene skal være basert på elevenes bakgrunn og bør avgjøres individuelt. En forutsetning 

for en nyttig diskusjon av emnet er en grunnleggende holdning som unngår moralisering av 

verdidommer overfor eleven. (JUGEND für Europa, 2005) 

Den teoretiske bakgrunnen angående identitetskonstruksjon og utvikling av fordommer bør 

diskuteres så minimal som mulig og forklares på en måte som bryter ned kompleksiteten i emnet og 

inviterer elevene til diskusjon.  

Et pålitelig forhold mellom trener og gruppe, så vel som mellom gruppemedlemmene kan støtte 

elevenes vilje til å åpne seg for å diskutere egne erfaringer. Imidlertid bør de ta det første skrittet og 

frivillig dele sine erfaringer. Det er lettere når elevenes opplevde rasisme som passiv, noe som betyr 

at de ikke er direkte involvert. I denne konstellasjonen er ikke hendelsen personlig knyttet til ham / 

henne, men nær nok til at de føler seg bekymret og utløser empati.  

For diskusjonen om temaer relatert til rasisme og hvordan sivil mot kan bidra til å møte og håndtere 

situasjoner som involverer rasisme, selvinnsikt og refleksjon er viktige deler. Derfor anbefales det å 

lukke opplæringen (utvalgte aktiviteter eller til og med hver aktivitet) med en refleksjonsrunde og 

diskusjon.  
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Konklusjon 

Resultater oppnådd i treningen kan brukes på forskjellige måter, avhengig av resultatet av 

treningsaktivitetene. Hvis for eksempel elever utviklet plakater, kan disse festes i klasserommet. Hvis 

de setter opp en teaterforestilling, kan den presenteres for publikum. I alle fall bør elevene være enige 

om hva som skjer med resultatene fra opplæringen. Organisasjonen treneren jobber for skal også 

informeres og være enige om hva som skjer med utgangene.  

Evaluering av opplæringen hjelper til med å måle dens effektivitet, som kan være et viktig aspekt å 

bestemme, hva som skal gjøres annerledes neste gang og om opplæringen vil bli gjentatt. Det gjør det 

mulig å bestemme, hvilke treningselementer som fungerer bra, hvor det er rom for forbedring og 

hvordan fremtidige treningsøkter kan prestere bedre. 

Den konkrete implementeringen av pedagogiske aktiviteter og metoder kan variere mellom trenere. 

Dette betyr at ikke bare elever har fordeler av opplæringen, men også at treneren kan få ny innsikt. 

Det er mange måter å evaluere trening på, selv om det er vanskelig å måle antirasistiske treninger. I 

denne sammenhengen kan det være nyttig å definere mål på forhånd og sammenligne dem med på 

slutten for å evaluere, i hvilken grad de ble nådd. Denne evalueringen skal ta hensyn til målgruppens 

behov og være fleksibel i tid og anvendelse. 

Hvis opplæringen gjennomføres separat og ikke innenfor rammen for grunnleggende 

ferdighetstrening, kan den kunngjøres via nyhetsbrev, brosjyrer eller sosiale medier, avhengig av 

organisasjonens type, rekkevidde (lokal, regional, nasjonal) og kommunikasjonskultur. Som ledd i 

grunnleggende opplæring, skal elevene informeres på forhånd.  

 

 

2.6.5 Grunnleggende ferdigheter for nødsituasjoner i hverdagen 
 

”En nødsituasjon er en situasjon som utgjør en umiddelbar risiko for helse, liv, eiendom eller miljø.[1] 

De fleste nødsituasjoner krever hurtig inngrep for å forhindre en forverring av situasjonen, selv om 

det i noen situasjoner kanskje ikke er mulig å redusere og byråer kanskje bare kan tilby palliativ omsorg 

for etterspillet. "(Https: //no.wikipedia. org / wiki / Emergency) 

Sivilt mot blir spurt i begge situasjoner: Enten å gi førstehjelp og ringe etter hjelp eller for å sørge for 

at redningstjenestene ikke blir hindret i arbeidet sitt.  

 

Mål 

I dette kapitlet er fokuset på virkelige nødsituasjoner som bilulykker, branner osv. på grunn av det 

økende antallet angrep på redningsteam (politi, brannvesen og ambulanse). Også for mange 

mennesker ser det ut til å være viktigere å ta videoer av ofrene og ulykkesstedet i stedet for å hjelpe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Property
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency
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og å gi førstehjelp. Den pedagogiske tilnærmingen her kan være forskjellig fra den "klassiske" 

opplæringen for sivil mot: evnen til å jobbe i et team kan også trenes her, så vel som 

førstehjelpsferdigheter. Alle europeiske land har retningslinjer og lov hvordan du oppfører seg i 

nødsituasjoner. Dette betyr at praktiske ferdigheter (dvs. førstehjelp) kan læres her, så vel som 

teamarbeid: I nødhjelp kreves det ofte samarbeid fra flere mennesker. Deltakerne skal lære å unngå 

farlige situasjoner, eller hvordan de bruker rednings- og hjelpeutstyr - dvs. hjertestarter - på riktig 

måte. Kompetanseoppkjøpet skal bestå av etisk teori, praktiske øvelser og spørsmål: Når og hvordan 

gir jeg hjelp? I tillegg til det kommer det etiske aspektet: Å hjelpe i en nødsituasjon er en lov - å ta 

bilder og videoer av ofre er kriminelt.  

 „Den gode nyheten for samfunnet er (derfor): sivil mot kan læres og vi er ikke utelukkende 

avhengige av genetisk sjanse. I denne læringsprosessen, to læringsveier  må skilles. Sivilt mot kan 

formidles usystematisk og ved en tilfeldighet gjennom livsforhold. (...) Den andre veien til å lære 

sivilt mot er gjennom holdningstrening og atferdsmodifisering, som kan  læres i treningskontekster. 

”(Meyer, S. 215, 216) 

Holdningstrening, som i økende empati for ofrene og sympati for redningsmennene, fungerer best i 

et relevant miljø, for eksempel i brannvesenets lokaler. 

 

Innhold 

Som et konkret eksempel bør nevnes den økende bekymringen for angrep på redningsteam og politi 

i mange av de europeiske landene. Disse arbeiderne har blitt ofre for vold. De blir angrepet mens de 

er på jobb eller blir bevisst hindret av tilskuere. I England blir hver tredje paramedik angrepet under 

et oppdrag (https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-staff-assaults/). Og selv i et land som 

Norge, med lav befolkning, øker antallet av disse hendelsene:  

”Vold og trusler mot paramedikere blir stadig hyppigere. Det er et voksende globalt problem og 

rammer også ambulansepersonell i Norge “  

(https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-staff-assaults/) 

Det betyr at det ikke bare handler om mot til å gripe i en nødsituasjon, men også om verdiene som 

må formidles sammen med en grunnleggende forståelse av de juridiske retningslinjene. Unnlatelse av 

å yte bistand eller hindre redningstjenester er forbrytelser.  

 

Forberedelse og planlegging av et tilbud 

 

I dette tilfellet skal opplæringen foregå direkte med de forskjellige arbeidsstyrkene, f.eks. Politi, 

brannvakter eller Røde Kors. De tilbyr alle kurs i de fleste europeiske land, enten det gjelder regler for 

https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-staff-assaults/
https://www.personneltoday.com/hr/ambulance-staff-assaults/
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oppførsel i nødssituasjoner, førstehjelpskurs eller direkte for å få sivilt mot. Å trene direkte på stedet 

med trente politifolk eller ambulansepersonell kan bedre møte de unge interessene og behovene i 

stedet for tradisjonell frontalundervisning.  

For å lære sivilt mot er det viktig å forstå offerets situasjon: 

“Avgjørende for sivil mot er i alle fall den personlige viljen til å ta ansvar, spesielt for andre, men også 

for seg selv. Forventninger både til seg selv og andre spiller en rolle. Det er mer sannsynlig at folk tar 

ansvar for andre hvis det er nærhet,  sympati eller medfølelse (empati) for adressaten og hans 

problem. Nærhet til problemet betyr: man kan sette seg i posisjon til den andre  fordi man kjenner 

ens behov, ens følelser, ens reaksjoner fra egen erfaring. ”(Mayer, S.36) 

Dette blir lettere realisert i et reelt miljø enn i et klasserom. Idoler som idrettsutøvere etc. er gode 

isbrytere og kan fungere som en bro mellom unge voksne og trenere.  

Følgende er potensielle samarbeidspartnere som er nyttige for disse pedagogiske aktivitetene: På den 

ene siden er de ovennevnte som politi, brann- og ambulansetjeneste, Røde Kors og på den andre siden 

organisasjoner som jobber med unge voksne. Også utdanningsinstitusjoner, og muligens 

organisasjoner som jobber med lovbrytere som har begått forbrytelser på dette området. Til slutt, 

ungdomsorganisasjoner hvis deltakere har sine utfordringer i livet, som kan ha en tendens til å 

overskride en av retningslinjene ovenfor.  

 

Implementering av tilbudet 

Når man velger metoden, må man huske på at deltakerne vil få empati for de virkelige ofrene - de som 

er i en nødsituasjon (ulykke, brann, angrep) - og deres redningsmenn. Opplæringen kan foregå i form 

av rollespill, filmer, eller til og med på stedet med ekte beredskapsstyrker. Å oppføre seg sosialt og 

modig betyr synlig og aktivt å støtte menneskelige verdier. Rollespill sikter mot sivilt mot gjennom 

solidaritet og samfunnsansvar. Disse aktivitetene ønsker å gjøre folk oppmerksom på situasjoner der 

individet blir bedt om å handle modig for å hjelpe andre utover sine egne interesser. Politiets 

avdelinger, brannvesen og Røde Kors tilbyr alle praktiske nødøvelser der deltakerne kan gli inn i 

rollene som ofre og redningsmenn. Her skjerpes bevisstheten for farlige situasjoner. Når en viss 

sensibilitet er oppnådd blant de unge voksne, kan de etiske prinsippene diskuteres.  

• Deltakerne vil vite at det å være modig handler om å gjøre det som er riktig. Den sanne 
modige personen kjører sterkt på integritet og en solid følelse av etikk. 
 

• Deltakerne vil vite at når de tar i bruk den modige kommunikasjonsstilen med balansert 
følelse, gir de andre klare grenser for hva de tror på og hva deres grenser er.  
 

Treneren internaliserer deretter sammen med deltakerne de praktiske reglene for modig oppførsel 

nevnt i kapittel 2.6.2. 
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I trening med unge voksne bør du unngå moraliserende oppførsel, være klar over styrkene og 

svakhetene dine, kommunisere med dem og skape et godt, utfyllende samarbeid. Det er viktig å 

formidle kompetanser autentisk og derved oppnå en læringseffekt. Hvis deltakerne ser at trenerne er 

autentiske, bygger tillit opp. Det har en positiv effekt av utdanningssituasjonen.  

 

Konklusjon 

 "Kort oppsummert kan målene med sivile mot opplæringer beskrives som en 

 modifisering av holdning og oppførsel som skal gjøre det mulig for deltakerne å vise sivilt mot 

i så mange situasjoner som mulig uten å sette dem i for mye fare." (Meyer, 218 ) 

Disse pedagogiske aktivitetene kan avsluttes med et vitnemål for deltakerne, eller kanskje med 

mulighet for å være frivillig i en av institusjonene. Det er alltid et godt pedagogisk grep å gi unge voksne 

ansvar. De kunne få sertifisering for å lære sin nye kunnskap til andre studenter. Dette forankrer den 

innlærte kunnskapen enda mer. Gruppen kan publisere aktivitetene sine via sosiale medier. Det 

anbefales også å gjøre mye pressearbeid slik at flest mulig blir klar over problemene og mulige 

løsningene. 

 

2.6.6 Grunnleggende ferdigheter i mobbing og trakesering 
 

En elev blir utsatt for vold eller blir mobbet hvis han gjentatte ganger blir utsatt for de negative 

handlingene til en eller flere andre elever over lengre tid (jf. Schubarth, 2010, s. 17) . (Stangl, 2019). 

 

Mål 

Mobbing og trakesering er et stadig større problem i den virkelige verden, med de alvorligste 

konsekvensene på grunn av problemet. Mobbing og trakesering fører ofte til at en individuell føler seg 

deprimert og kan føre til at et offer mister sin unike identitet, og i verste fall selvskader og til og med 

begår selvmord. I en stadig skiftende verden der teknologien er i forkant av hverdagen vår, blir 

mobbing og trakesering  et større problem på internett, med det ofte som skjer på sosiale medier og 

andre online plattformer. Det er viktig å huske at mobbing også forekommer på arbeidsplasser. For 

de som blir mobbet på arbeidsplassen, en form for mobbing i grupper, er det få ressurser som hjelper 

dem i den virkelige verden. Mobbing kan ha en alvorlig negativ effekt på trivsel og karriere, mens få 

fagpersoner innen mental helse er opplært til å gjenkjenne mobbing. Dette fremhever behovet for 

voksne med et økt nivå av borgerlig mot til å stå opp for det som er moralsk riktig. 

Når man tar tak i problemet med mobbing og trakesering, er en rekke kompetanser involvert. 

Mobbing og trakesering er aldri et lett problem å takle, med så mange følelsesmessige aspekter å ta i 

betraktning. For å hjelpe mobbeoffer, krever det mange ferdigheter, spesielt et sterkt behov for mot. 
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For å takle problemet, trenger et individ å være kompetent nok til å kommunisere effektivt til 

mobberen om hvorfor de er i orden, men et individs beslutningstaking og problemløsingsferdigheter 

kreves også for å være effektive og godt trente. Et offer kan trenge viss hjelp avhengig av deres 

mentale situasjon, og det kan være vanskelig å åpne opp for noen som tilbyr hjelp. Det er her et individ 

trenger å velge riktig tilnærming for å hjelpe offeret. 

Deltakerne skal ha en solid, detaljert kunnskap om problemet, og hvordan det påvirker offeret. Det er 

også viktig å forstå hvorfor mobberen opptrer slik de er. Ved å forstå begge sider av problemet er en 

løsning enklere å finne. Deltakerne vil tilegne seg denne kunnskapen, slik at de kan forstå problemet 

bedre. En passende løsning kan være å henvende seg til mobberen fremfor offeret, men denne 

teknikken må analyseres av eleven slik at de er klar over fordeler og ulemper og når det er best å bruke 

i en situasjon. 

Når man lærer deltakerne om temaet mobbing og trakesering, vil det bli lagt vekt på behovet for å trå 

til og hjelpe offeret. Deltakerne må motiveres til å handle, i stedet for å være en sau og se på. 

Deltakerne bør innse at de har et moralsk ansvar for å handle og stoppe et offer fra lidelse. For ofte i 

verden velger mennesker det såkalte enklere alternativet og ikke hjelper en person i nød. Dette må 

endres og vil endres når de voksne elevene er utdannet riktig og når deres samfunnsmot har blitt 

bedre. 

Det er også godt dokumentert at ofre for mobbing har mange psykologiske og fysiske effekter. Blant 

de mest vanlige er en søvnforstyrrelse, sinne, stress, tap av konsentrasjon, forstyrrelser i 

fordøyelsessystemet, alkoholmisbruk, depresjon, panikkanfall, voldelige tendenser og 

selvmordsforsøk. Elevene vil være fullt forberedt på mulige løsninger på disse problemene og vil forstå 

de beste løsningene for å bekjempe hvert enkelt spørsmål.  

Innhold 

En rekke situasjoner kan brukes til å utvikle temaet mobbing og trakesering. Det er mange veldig triste 

og uheldige situasjoner der en ung person har utviklet psykiske helseproblemer som et resultat av 

problemet, og til og med begått selvmord fordi de ikke var i stand til å håndtere problemet alene. Som 

tidligere nevnt, må det legges vekt på de alvorlige konsekvensene av mobbing for å sikre at deltakerne 

fullstendig forstår behovet for å handle.  

Tilfeller der mobbingen blir analysert, vil også være nyttige, slik at de voksne elevene kan sette seg i 

hodet på mobberen og innse hva som motiverer mobberen. Å engasjere seg i dette forståelsesnivået 

vil gjøre det mulig for de voksne elevene å være et skritt foran, og fordype seg fullt og helt i 

problemstillingen og enhver situasjon de ser. Fornærmede av mobbing har ofte 

personlighetsforstyrrelser som fører dem til denne typen oppførsel, men er kjent for å være 

sjarmerende og overbevisende som gjør dem i stand til å rekruttere andre til å bli med i mobben. 
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Forberedelse og planlegging av et tilbud 

Når du planlegger et tilbud, bør det vurderes hvordan tilbudet skal komme. Tilbudet må være 

tiltalende for deltakeren, og de bør innse at de kommer til å få enormt utbytte av det. Innholdet i 

tilbudet skal også avsløres slik at deltakerne innser hva tilbudet vil innebære. Det skal være tiltalende 

og saklig. De unge voksnes relevante behov og interesser kan identifiseres ved hjelp av en 

undersøkelse eller spørreskjema. Å bruke en online plattform som google-skjemaer for å være vert 

for undersøkelsen ville være nyttig, en online måte å samle informasjon på fordi unge mennesker har 

en tendens til å bruke teknologiske apparater for store skår av dagen. Å bruke teknologi for å samle 

denne informasjonen vil også være raskere og mer effektivt. De fleste unge vil synes det er kjedelig å 

fylle ut en papirundersøkelse, mens en e-postversjon er mer tiltalende og blir sett på som et raskere 

alternativ. 

Steder der det har blitt funnet at spørsmålet om mobbing og trakesering er veldig relevant, ville være 

et godt sted for realisering av tilbud. Dette vil mest sannsynlig bety at prosjektet vil ha en positiv effekt 

ved å målrette mot utførte områder og mest i nød. Videreutdanningssentre som er for unge voksne 

fra 16 år og over, vil også være nyttige steder fordi de allerede har målgruppen vervet, og de har også 

fasiliteter som kan brukes. Kontorplasser og andre formelle rom kan også brukes til å skildre mobbing 

på arbeidsplassen. 

Kunngjøring av tilbud skal være en personlig, privat sak, med kunngjøringen gjøres gjennom private 

e-poster og telefonnumre. Å ringe de vellykkede søkerne vil føles mer personlig, og bør være den mest 

effektive metoden for å kunngjøre tilbudene. Folk pleier å sjekke telefonene sine for oppdateringer 

regelmessig og pleier ikke å gå glipp av samtaler. Det kan også være nyttig å sende e-post, men noen 

individer sjekker ikke e-postene sine, og noen ser en e-post, svarer ikke umiddelbart og glemmer å 

erkjenne at de har sett den. Prosjektene sosiale mediekanaler kan også brukes som en 

kunngjøringsplattform. Dette vil også trekke oppmerksomhet til prosjektet, noe som betyr at et større 

antall mennesker vil engasjere seg i prosjektet. 

 

Implementering av tilbudet 

Ved implementering av tilbudet, bør ulike faktorer vurderes. Gruppestørrelsen bør betraktes som 

noen aktiviteter krever visse gruppestørrelser for at de skal lykkes. Ressursene som kreves bør også 

vurderes. Enkelte aktiviteter krever visse plasser og spesielt utstyr. Datamaskiner kan være påkrevd 

for eksempel, så det må avgjøres om dette er mulig. 

For utvikling og stabilisering av emnet ønskes aktiviteter som innebærer forbedring av viktige myke 

ferdigheter og harde ferdigheter. Aktiviteter som vil forbedre en deltakers kommunikasjon og selvtillit, 
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for eksempel, vil være nyttige på mer måte enn en. Ikke bare vil det forbedre deltakerens sivile mot, 

det vil forbedre andre nøkkelferdigheter som vil forbedre dem personlig resten av livet, og gi mer 

incentiv til å akseptere et tilbud. 

Egnede læringssteder avhenger av aktiviteten det gjelder, men videreutdanningssentre som høgskoler 

vil være ideelle for alle aktiviteter, ettersom de har et bredt spekter av utstyr og en rekke områder. 

Samfunnssentre og rådhus kan være til nytte på grunn av deres nære bånd til lokalsamfunnet, og 

ønske om prosjekter med en positiv effekt på samfunnets sosiale samhold og fred. 

Den mest effektive læringstiden vil være i løpet av den typiske arbeidsdagen, fordi det er denne tiden 

når folk er vant til å lære og derfor vil være mest våken. Den eneste ulempen med denne tiden er at 

noen voksne elever kanskje ikke har mulighet til å ha fri fra skolen eller jobben, og derfor begrenser 

tilbudene til den perioden hvor deltakerne ikke er planlagt å være på skole eller arbeid ville være 

ønsket.  

For å få målgruppen til å åpne seg om tidligere opplevelser, må det gjøres en innsats for å sikre at hver 

deltaker føler seg komfortabel i gruppen. Det ville være nyttig å velge deltakere som alle har lignende 

opplevelser, slik at det er mye til felles og at folk ikke er redde for å dele sine synspunkter og tanker. 

Et varmt, velkomment miljø bør skapes for å sikre en behagelig følelse for alle, noe som fører til at 

øktene blir en suksess og har en positiv innvirkning på deltakerne og deres lokalsamfunn som et 

resultat. 

Tidligere erfaringer fra individer som ikke nødvendigvis tar del i øktene, men snarere historier som er 

funnet fra internett og gjort til casestudier, vil være nyttige til å begynne med når deltakerne er 

komfortabel med hverandre. Når deltakerne har blitt godt kjent med hverandre, bør det ikke lenger 

være behov for bruk av case-studier fordi deltakerne skal føle seg velkomne til å bruke sine egne 

historier og opplevelser. 

 

Konklusjon 

Tilbud bør avsluttes tilstrekkelig via personlig kommunikasjon, for eksempel en telefonsamtale. 

Partnere bør velge deltakere basert på deres ønske om personlig utvikling og ønske om å hjelpe med 

å takle slike problemer som mobbing og mobbing.  

Resultatene av prosjektet bør deles med allmennheten ved å legge ut slike resultater på de offisielle 

sidene på sosiale medier. Partnere bør også legge ut prosjektresultatene på sine egne sosiale medier, 

og et nyhetsbrev som forklarer resultatene, skal deles til de aktuelle personene. Å ha en dedikert og 

engasjert gruppe interessenter ville også være nyttig for å sikre at prosjektresultatene blir formidlet 

riktig og blir brukt på riktig måte. 
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Lokal presse bør brukes i landsbyer og tettsteder der befolkningen i dem merker lokal presse mer enn 

den brede landspressen. I noen byer er radio- og lokalaviser en veldig effektiv form for å finne ut og 

dele viktig informasjon.  

En evaluering vil være nyttig for å evaluere hver aktivitet, og for å sikre at deltakerne synes øktene er 

gunstige. Dette kan gjøres i form av en enkel undersøkelse etter hver økt.  

Det bør også anerkjennes at en evaluering bør formuleres for å sjekke oppnåelsen av prosjektet, for 

eksempel ha noen deltakere som deltok i mobbingsøktene siden de brukte sine nye ferdigheter og 

kunnskaper for å hjelpe et offer, eller til og med stoppe en bølle. For å samle denne informasjonen, 

skal kontaktinformasjonen til alle deltakerne samles og en undersøkelse etter økten bør sendes til 

dem. 

Ytterligere lesninger: 

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/beyond-bullying/201303/surviving-workplace-

mobbing-identify-the-stages 

https://www.betterhelp.com/advice/behavior/are- du-lider-fra-arbeidsplass-mobbing-heres-

hvordan-å-håndtere det / 

 

 

2.6.7 Grunnleggende ferdigheter om diskriminering av grupper og enkeltpersoner 
 

Med diskriminering menes "enhver distinksjon, eksklusjon, begrensning eller preferanse, basert på 

rase, nasjonalitet , etnisitet, språk, religion, sosial kategori, livssyn, kjønn, seksuell legning, alder, 

funksjonshemming, kronisk ikke-smittsom sykdom, HIV-infeksjon, en utilbørlig kategori, samt ethvert 

annet kriterium som har som formål eller effekt å begrense, fjerne anerkjennelse, bruk eller utøvelse 

på lik linje med menneskerettigheter og grunnleggende friheter eller rettigheter anerkjent ved lov i 

det politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle eller på andre områder i det offentlige liv. " 

http://www.unesco.org/ nye / no / sosiale-og-human-vitenskaper / temaer / internasjonal migrasjon 

/ ordliste / diskriminering / 

 

Mål 

I dette kapittelet vil vi fokusere på hvordan voksne kan tilegne seg samfunnskompetanse for å 

anerkjenne diskriminerende handlinger overfor utsatte grupper, normalisere forholdet til dem og 

støtte dem. De vil utvikle empatiske, støttende og intervensjonelle holdninger, samt kompetanser 

som vil føre til selvforsørgelse og selvforsørgelse for de berørte individer / grupper. Flere typer sårbare 

grupper er definert, med fellestrekk og kjennetegn som skiller dem: personer med nedsatt 

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/beyond-bullying/201303/surviving-workplace-mobbing-identify-the-stages
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/beyond-bullying/201303/surviving-workplace-mobbing-identify-the-stages
https://www.betterhelp.com/advice/behavior/are-you-suffering-from-workplace-mobbing-heres-how-to-handle-it/
https://www.betterhelp.com/advice/behavior/are-you-suffering-from-workplace-mobbing-heres-how-to-handle-it/
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funksjonsevne, ofre for vold i hjemmet, flyktninger, rusavhengige, mennesker som bor i isolerte 

samfunn, løslatte frihetsberøvelse, hjemløse, etc. 

I denne brede konteksten vil deltakerne kjenne til egenskapene til hver sårbare gruppe for å tilpasse 

sine inngrep til gruppens egenart. Utvalget av tilfeller / eksempler vil være et rikt og vil fremheve både 

de underliggende emosjonelle ressursene, og de med logisk-rasjonell orden for hver enkelt av 

deltakerne. 

 

Innhold 

Diskriminering av utsatte grupper diskuteres i økende grad, og mange opplegg for voksne inneholder 

utdanningssekvenser uten diskriminering, sett på som en tverrgående kompetanse. 

Hva bør voksne være klar over, slik at de kan opptre for ikke-diskriminering? 

En stereotype er et forenklet og / eller standardisert konsept eller bilde, som er vanlig for mennesker 

som refererer til en annen gruppe og generaliseres av minimal eller begrenset kunnskap. 

Stereotypier er skadelige i den forstand at de gjør galt gjennom fordommer og diskriminering. 

Fordommer er ikke bare en mening eller tro, men en holdning som inkluderer følelser som forakt, 

frastøtning eller motvilje. Ved diskriminering blir en person behandlet mindre gunstig enn en annen; 

behandling kan ikke rettferdiggjøres og er et resultat av fordommer. 

Hvis vi snakker om mennesker med nedsatt funksjonsevne, historisk sett, var det en stereotyp laget 

på forskjellige måter. Noen av disse stereotypiene har merket mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

merking som fortsatt vedvarer i folks sinn. Ufullstendig informasjon, feilaktige oppfatninger, isolasjon 

og segregering har foreviget mange stereotyper. Å se en person med nedsatt funksjonsevne eller en 

gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne vurderer stereotype grenser gjør at vi ser hva vi kan 

forvente og hvordan vi kan svare. 

Stereotyper dehumaniserer og anser funksjonshemming som en karakteristisk definisjon i stedet for 

individer som de er. 

Fordommer. Utdanningssamfunnet gir en viktig mulighet til å endre disse negative antagelsene på 

institusjonelt nivå og å utvikle en kultur som inkluderer anerkjennelse og mangfold av verdier. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er forskjellige fra mennesker uten nedsatt funksjonsevne. Å 

knytte en etikett som "blind" eller "agorafob" til en gruppe mennesker betyr ikke at alle er like, og 

mange av disse antyder at de ikke er hyggelige i noen menneskers øyne. 

Antagelser bør ikke gjøres for å påvirke en persons tilstand. Deltakere (diskriminerende, 

diskriminerende og observatører) bør lære om sårbare gruppers behov, slik at alle kan kontrollere 

deres oppførsel fra starten av. 
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Diskriminering er adopsjon av atferd i samsvar med individuelle stereotyper og fordommer, og krever 

ulik behandling for enkeltpersoner eller grupper basert på deres etniske, rasemessige, religiøse, 

seksuelle, politiske, klasse, etc. Begrepet brukes for å beskrive handlingen til en dominerende flertall 

med hensyn til en dominerende minoritet og innebærer skade på en person eller gruppe. 

Selv om alle former for diskriminering i alle demokratiske samfunn er forbudt, praktiseres dessverre 

diskriminering av både enkeltpersoner og institusjoner: selskaper, skoler, sykehus, rådhus, 

myndigheter. Dette er, som vi har sett, diskriminering er basert på stereotypiene og fordommer som 

vi har, og de er ikke alltid klar over. 

Direkte diskriminering oppstår når en person nekter en annen person en rettighet eller begrenser 

tilgangen til informasjon, tjenester, tilgang til visse rettigheter basert på medlemskap i en bestemt 

kategori. 

Eksempler: 

En student blir utvist etter å ha blitt smittet med HIV-viruset; 

Et barn med nedsatt funksjonsevne nektes adgang til en skole, selv om det intellektuelle nivået gjør 

det mulig for å takle skolens krav; 

Indirekte diskriminering oppstår når en bestemmelse, kriterium, tilsynelatende nøytral praksis setter 

mennesker i en utsatt gruppe med en ulempe sammenlignet med andre medlemmer av 

majoritetsgruppen. Situasjoner der denne bestemmelsen er berettiget av et legitimt mål er 

selvfølgelig akseptable, og tiltakene som brukes for å oppnå dette formålet er hensiktsmessige og 

nødvendige. 

Eksempler: 

Tilgang til skole er bare tillatt for studenter som har skoleuniform, noe som kan være et problem for 

vanskeligstilte studenter som ikke har råd til å kjøpe uniformen; 

Vurdering av elevprestasjoner vurderer kriterier som bidrag til klassen / skolefondet eller anskaffelse 

av visse læremidler. 

Stereotypier og fordommer om mennesker med nedsatt funksjonsevne stammer fra modellen for 

funksjonshemming som er fremmet og adoptert av samfunnet (Medical Model versus Social Model). 

Den medisinske modellen for funksjonshemming hevder at funksjonshemmingen til 

funksjonshemmede til å integrere seg i samfunnet er det direkte resultatet av funksjonshemmingen 

til de berørte individer, ikke resultatet av samfunnet vi lever i og kan endres. 

Denne medisinske modellen påvirker også måten mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfatter 

seg selv på. Dermed er de fast bestemt på å tro at manglene deres automatisk forhindrer dem fra å 

delta i sosiale og økonomiske aktiviteter. Denne måten å se på ting gjør funksjonshemmede mindre 

sannsynlig til å utfordre deres ekskludering fra samfunnet. 
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Den sosiale modellen for funksjonshemming utgjør et viktig skille mellom "hengivenhet, uførhet" og 

"funksjonshemming". 

Funksjonshemming i denne modellen er forårsaket av "barrierer", sosiale og organisatoriske faktorer 

som ikke tar hensyn til, eller hvis de holder på, gjør lite for å dekke behovene til mennesker som lider 

av forskjellige sykdommer. 

Som vi ser, fortsetter de viktigste hindringene for å integrere mennesker med nedsatt funksjonsevne 

i samfunnet vårt, hindringene forårsaket av holdning, stereotyp tenkning og antagelsene om "hva 

mennesker kan og ikke kan gjøre." 

Vi ga mer oppmerksomhet til den sårbare gruppen av mennesker med nedsatt funksjonsevne, fordi 

de tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra samfunnet, men på samme måte kan problemet til enhver 

annen gruppe tas opp. 

 

Utarbeidelse og planlegging av et tilbud 

Ved utarbeidelse og levering av programmer for ikke-diskriminering anbefales det å ta hensyn til 

følgende aspekter: 

Temaet: Spørsmålet om diskriminering og ikke-diskriminering intervensjoner er følsomt og komplekst 

og vil bli behandlet som sådan . Det vil belyse sårbare gruppers egenart og hvordan de kan støttes, 

uten å utelate sårbare grupper som nøkkelfaktorer, ressursfaktorer som kan handle under kuppelen 

til borgerlig mot for å forsvare sine egne rettigheter. 

Målgruppen: Deltakerne kan komme fra forskjellige bakgrunner med forskjellige utdannelsesbehov, i 

hvilke tilfeller eksempler på ikke-diskriminering i flere aspekter vil bli vurdert, men de kan også 

identifisere spesifikke behov som vil avgjøre den spesifikke tilnærmingen for forskjellige utsatte 

grupper. Visstnok vil enhver gruppe av deltakere sette sammen mennesker fra utsatte grupper som 

ønsker å lære å forsvare rettighetene sine, mennesker med en borgerånd som ønsker å utvikle sine 

ferdigheter, og også personer som har diskriminert og trenger å bli gjort oppmerksom på resultatene 

fra handlingene deres og begynn trinnene for endring. 

Pedagogiske tilnærminger: Hovedvekten vil være på å få informasjon om de ulike utsatte gruppers 

særegenheter og enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter, men også å eksperimentere med 

situasjoner, finne løsninger, samarbeid, styrke, selvtillit og motivasjon for handling. I hvilken grad de 

to tilnærmingene vil være innenfor et program vil bli justert i henhold til gruppens behov 

. Treneren: Treneren må være kjent med å jobbe med mennesker fra forskjellige utsatte grupper, ha 

en aktiv rolle i implementering av diskrimineringsprogrammer i forskjellige arbeidsmiljøer (offentlige 

institusjoner, selskaper, ideelle organisasjoner, skoler eller andre utdanningsinstitusjoner osv.) for å 

kunne foreslå en rik sak. 
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Motivet er "moteriktig", men med mange følsomheter, må tilnærmingen være fleksibel, tilpasset 

heterogeniteten til hver gruppe deltakere. De kan bruke "ressurs" -deltakere for å synliggjøre tidligere 

opplevelser. 

For god planlegging og god organisering av hvert program anbefales det å analysere gruppens 

treningsbehov ved å intervjue eller bruke spørreskjemaer og tilpasset leveringsdesign. 

 

Gjennomføring av tilbudet 

Ved implementering av utdanningsprogrammer for ikke-diskriminering vil vi ta hensyn til at det i 

enhver diskriminerende handling er to typer aktører og to typer reaksjoner, nesten diametralt 

motsatte, med få diskriminerte personer som har evnen til å gi et svar på diskriminerende handling. 

Som et resultat, i samfunnsopplæring for ikke-diskriminering, vil treneren først forsøke å bevisstgjøre 

slike problemer, og understreker den emosjonelle siden når det gjelder å beskrive og forstå 

sårbarheter. Det vil øke din empati gjennom: 

• beskrivelse av de psykososiale særegenhetene til de forskjellige utsatte gruppene, 
 

• refleksjon, 
 

• gjenkjennelse av følelser, 
 

• respektere personens rettigheter og friheter og begreper som like muligheter. 
 

I den andre fasen vil den utvikle en mer rasjonell tilnærming til problemstillingen og bringe til 

diskusjon: 

• barrierer som pålegges (ofte selvpålagte) mennesker i utsatte grupper når det gjelder tilgang 

til utdanning, profesjonell og sosial integrasjon, og som minimerer livskvaliteten; 

 

• ressursene som trengs for å løse problemet som finnes i alle voksne vitner om diskriminering, 

men også hos den diskriminerte personen, som må ha utdannelse til å ha en skikkelig, ikke-

konfliktfull reaksjon, for å misbruke spenningene som skapes. 

 

I den første fasen, en viktig rolle var bevissthet, refleksjon,og innhenting av informasjon. På dette 

stadiet er vektleggingen på utvikling av ferdigheter for å forberede seg til handling, ved hjelp av mye 

roll-play, sociodrama, simulering, debatt og filming, fulgte ved atferdsanalyse og tilbakemeldinger gitt 

"Actors" viktig. Teknikker som setter voksne i samspill og samarbeid er velkomne fordi det er 

stikkordet: SAMARBEID! 

Det tredje trinnet er å skaffe måter å identifisere sårbare grupper / individer for handling. De må ikke 

forbli i stillingen til den hjelpeløse personen, offeret hvis interesser skal forsvares av noen andre, men 
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må innse sin egen makt til å løse ting og handle for å løse situasjonene der deres rettigheter og 

verdighet er blitt krenket. Anklagene fra andre, deres støtte, er elementer som må legges til påståelige 

kommunikasjonsevner og teknikker for selvtillit. Derfor vil voksne på dette stadiet øve på 

ommodellering og rollespill for selvsikker kommunikasjon og emosjonell støtte. Du kan selv 

administrere minitester for å diagnostisere selvtillit og konkludere med mangfoldet av typologier, 

personligheter, temperamenter og menneskelige karakterer, med forskjellige måter å tenke og handle 

på, men også om mangfoldet av løsninger på deres problemer. 

 

Konklusjon 

For å understreke menneskelig unikhet (og knyttet til den unike tenkemåten og reaksjonen til hver 

voksen), men som bare kan overleve i et mangfold av det samfunnet den tilhører, må de voksne 

gruppene være heterogene, og arbeidsgruppene, innen opplæringsprogrammene, må respektere den 

samme tilstanden til mangfoldighet. På denne måten kan vi ha tilgang, i et "laboratorium", til et 

kasuistisk og kvasi-reelt miljø, som bare samfunnet som helhet kan presentere. 

Ved oppstart av treningsprogrammet vil en "oppstart" av gruppen bli gjennomført som en siste 

milepæl i vurderingen av ervervet kompetanse og oppbevaring av bevisene som skal rapporteres. 

Dette kan gjøres, for eksempel ved: skriftlige eller filmerte utsagn som "Jeg vurderer / jeg anser meg 

selv ikke ofte for diskriminert fordi ...   ", intervjuer i dagbøker, plenumuttalelser. Vi vil på samme måte 

fortsette til slutt og sammenligne resultatene. 

 

Ytterligere lesninger: 

https://www.globalmigrationpolicy.org/articles/integration/Anti-

Discrimination%20Workplace%20Training%20Europe%20an%20International%20Typology,%20WRE

NCH%202001.pdf 

http://website-pace.net/documents/19879/4648056/20181009-DisabilityInclusiveWorkforce-

EN.pdf/0ac8f7d6-9bdf-4139-9991-23b260cc7152 

https://rm.coe.int/168070d7f6 

https://www.csee-etuce.org/images/Publications/Booklet_on_Roma_project_final_EN.pdf 

http://www.gitanos.org/upload/00/23/Guide_NGOs_and_Roma.pdf 

 

2.7  Avsluttende kommentarer – eller «Hvis ikke meg – hvem ellers?» 

 
Nå har du kommet til manualens siste side.  Vi vil gjerne konkludere med et sitat fra Erich Kästner.  

Han sa: 

«I all urettferdigheten som skjer, 

er det ikke bare skyldsfølelsen som begår den, 

https://www.globalmigrationpolicy.org/articles/integration/Anti-Discrimination%20Workplace%20Training%20Europe%20an%20International%20Typology,%20WRENCH%202001.pdf
https://www.globalmigrationpolicy.org/articles/integration/Anti-Discrimination%20Workplace%20Training%20Europe%20an%20International%20Typology,%20WRENCH%202001.pdf
https://www.globalmigrationpolicy.org/articles/integration/Anti-Discrimination%20Workplace%20Training%20Europe%20an%20International%20Typology,%20WRENCH%202001.pdf
http://website-pace.net/documents/19879/4648056/20181009-DisabilityInclusiveWorkforce-EN.pdf/0ac8f7d6-9bdf-4139-9991-23b260cc7152
http://website-pace.net/documents/19879/4648056/20181009-DisabilityInclusiveWorkforce-EN.pdf/0ac8f7d6-9bdf-4139-9991-23b260cc7152
https://rm.coe.int/168070d7f6
https://www.csee-etuce.org/images/Publications/Booklet_on_Roma_project_final_EN.pdf
http://www.gitanos.org/upload/00/23/Guide_NGOs_and_Roma.pdf
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men også den som ikke stopper den» 

 

I vår verktøykassen, vil du finne mange forslag til hvordan aktiviteter som er rettet mot utvikling av og 

oppmuntring til sivilt mot kan brukes i ditt professionelt miljø. 
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