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Lærerkurs 

Raftostiftelsen tilbyr kurs og foredrag til lærere, og vår 
undervisningsavdeling har ekspertise innen samfunnsfagdidaktikk på 
master- og doktorgradsnivå. Vi har noe overlappende kompetanse, og 
noe spesialisert. Vi er opptatte av at god undervisning er 
skreddersydd sine mottakere, er variert og bruker ulike virkemidler 
som film, oppgaver og øvelser. Derfor ønsker vi kontakt med 
skoleledelse og lærere på forhånd for å avtale nærmere hva kurset 
skal inneholde. Under er derfor noen forslag til tema vi kan utforske 
sammen. 

Kontroversielle tema 
Hva gjør et tema kontroversielt? Hva er kontroversielle temaer på vår skole? 
Hvorfor trekke inn kontroverser i skolen? Hvordan kan man undervise i 
kontroversielle tema? Kontroversielle tema kan være utfordrende både for elever 
og for lærere. For eksempel så innebærer konspirasjonsteorier en rekke 
utfordringer for klassemiljøet, utenforskap og for samfunnets tillit til skole og 
lærere.  

Dette kurset tar utgangspunkt i en diskusjon om kontroversielle tema på egen 
skole og gir en innføring i mekanismene som ligger bak kontroversielle tema. 
Videre tar kurset opp forslag til ulike strategier en som lærer kan ta i bruk når 
man skal undervise om tema som vekker sterke følelser i elevgruppen og hos 
læreren selv.  

Demokratisk medborgerskap i skolen: 
- Hva betyr dette i praksis?
De økende antidemokratiske tendensene i samfunnet kan lede til konklusjonene 
at demokratiet – slik vi kjenner det – er i krise. Dette inviterer oss til å tenke nytt 
om hvordan demokratiet bør være, og ikke minst om utdanning av demokratiske 
medborgere. Hva innebærer utdanning til aktivt demokratisk medborgerskap?  
Dette kurset tar utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiv på demokrati og 
presenterer praktiske øvelser og verktøy som kan fremme utvidet 
demokratiforståelse og kan tas i bruk på skolen.  

Bærekraftig utvikling - muligheter for meg og mine elever 
Klimaendringer handler om våre menneskerettigheter; retten til vann, mat, 
helse, bolig og utvikling. Økende ekstremvær og naturkatastrofer som følge av 
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global oppvarming, er en trussel mot menneskers tilgang på mat, trygghet og et 
sted å bo. Systemene vi har laget gjennom FNS flyktningkonvensjon etter 2. 
verdenskrig er ikke rustet til å håndtere mengdene av folk som har behov for å 
flytte på seg på grunn av økende ekstremvær og klimaendringer i dag. For å 
imøtekomme utfordringene klimaendringene gir, kreves det at vi kommer frem 
til nye bærekraftige måter å leve på. Klimaendringer og bærekraftig utvikling er 
dermed tett knyttet sammen.  

I dette kurset utforsker vi didaktiske muligheter og utfordringer i utdanningen av 
bærekraftige medborgere.  Gjennom dilemmatrening og perspektivtaking 
presenteres verktøy og øvelser som kan tas i bruk i klasserommet i arbeidet med 
bærekraftig medborgerskap.  

Holocaustundervisning, for fortiden 
eller fremtidens skyld?  
Med lanseringen av nye kompetansemål i LK20 høsten 2018, ble det store 
diskusjoner knyttet til tematisering av Holocaust i læreplanen, hvorpå Holocaust 
ble ett av svært få historisk spesifikke emner man skal innom i historie både på 
ungdomsskole og vgs. De siste 20 årene har Holocaustundervisning fått en stadig 
mer normativ begrunnelse, hvor undervisningen sees som ledd i kampen mot 
samtidens utfordringer knyttet til rasisme, antisemittisme og gruppefiendtlighet, 
og ikke minst som et fundament for en framtid fri for denne typen menneskelige 
overgrep og krenkelser. 

Hvordan undervise om Holocaust på en måte som ivaretar det normative 
premisset? Er det i det hele tatt mulig å oppnå? Hva kan vi gjøre for å hindre at 
undervisningen bidrar til offergjøring og distansering til dem som ble drept eller 
fikk sine liv ødelagt under Holocaust? Hvilke strategier kan vi ta i bruk for å sikre 
at elevene ser relevansen i eget liv, og samtidig unngå relativisering av historien?  

Fordommer og fordomsbruk, 
det må jo være lov å tulle litt? 
Humor er en viktig identitetsmarkør, og for mange er det å balansere i 
ytterkantene av det «tillatte» ansett som essensen i humor. Som lærere kan vi 
oppleve at elevene gjør narr av kultur, religion, seksuell orientering og etnisitet, 
under påskuddet av at man bare tuller. Hvordan kan man som lærer møte humor 
basert på gruppehets? Hvordan kan man bruke denne typen humor og memes 
når man skal jobbe med fordommer i klasserommet?  

Andre ganger vil man gjerne oppleve at både fordommer og hatefulle ytringer 
kommer til uttrykk i klasserommet uten en humoristisk overbygning. Hvordan 
kan man møte slike hendelser i klasserommet? Hvordan kan man ivareta elever 
som blir krenket? Hva med elever som uttrykker intolerante holdninger – 
hvordan arbeide for at også de inkluderes? Må man «ha» fordommer for å bruke 
dem? 

Gruppefiendtlighet og rasisme 
Hva er gruppefiendtlighet og rasisme? Hvordan forholder fordommer og rasisme 
seg til hverandre? Finnes det «omvendt rasisme»? Hvordan ser rasisme ut i 
dagens samfunn? Hvilke strategier kan man som lærer ta i bruk når man ønsker 
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å diskutere rasisme med elevene? Med drapet på George Floyd og 
oppblomstringen av BLM-bevegelsen i 2020, fikk vi en debatt som tematiserte 
rasisme i Norge, og som synliggjorde utfordringer med å diskutere den rasismen 
som også foregår her. Vi tar sikte på å synliggjøre hva rasisme er i vårt samfunn, 
også når det foregår utenfor det ekstreme. Vi diskuterer begreper som blant 
annet hverdagsrasisme, normkritikk, mikroaggresjon og strukturell rasisme. 

Hvordan kan man møte rasisme som foregår i klasserommet? Og hvordan kan 
man sikre ivaretagelse av både den som blir krenket og den som krenker? Vi tror 
på at lærerens relasjon til elever er det aller viktigste når vi arbeider med 
holdninger i skolen. Videre at alle situasjoner som oppstår i skolehverdagen må 
behandles kontekstuelt og ikke etter fastlagte prosedyrer, dette fritar oss 
imidlertid ikke fra en reflektert praksis. Som lærere er det alltid et ideal at vi vet 
hva vi gjør og hvorfor vi velger å håndtere hendelser som vi gjør. 

Elevråd og demokratilæring 
Grundtvig skrev om elevrådene «thi Dette vilde baade i det Hele være 
Oplysnings-Værket tjenligst, og i Særdeleshet give Stats-Forfatningen langt mere 
Anskuelighet» (Hareide, 1972).  Noen hundre år etter er elevråd en etablert 
institusjon på skoler i Norge. Men hvor demokratiske er de egentlig? Hva lærer 
elevene om, for og gjennom demokrati av å ha elevråd? Kan elevrådene i det hele 
tatt være demokratiske? Dette er noen av flere spørsmål vi skal utforske sammen 
i dette kurset.  

Naturligvis er det ikke bare i elevrådet elever lærer demokratiske ferdigheter. 
Hvordan vi møter hverandre når vi også er uenige er en sentral ferdighet i et 
demokrati. Skolen kan betraktes som et uenighetssfelleskap hvor elever øver på 
sosiale, så vel som faglige ferdigheter (Iversen, 2014). I kurset vil vi derfor jobbe 
med konkrete undervisningsøvelser, mye diskusjon og sammen utforske 
hvordan skolene kan styrke elevenes demokratiske kompetanse og beredskap.  

Raftostiftelsens kursledere: 

Bjørnar Østerhus Dahle 
Marita Nygård 
Julie-Ane Ødegaard Borge 

Solveig Moldrheim  

Velkommen til kurs på Raftohuset! Vi besøker gjerne skolen deres 
også. For mer info, kontakt oss på: undervisning@rafto.no 
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