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For skolen har Dembra vært viktig for å styrke allerede pågående holdningsskapende arbeid. Det 

har gitt oss en ny innfallsvinkel og nye verktøy for å møte og utfordre elevene til refleksjon og 

diskusjon. Dembra har ført med seg en ny bevisstgjøring rundt betydningen av dette arbeidet.  

(Løkenåsen skole, deltok i Dembra 2014, vinner av Benjaminprisen 2016) 

Delta i Dembra skolea ret 2017/ 2018  

Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og 

udemokratiske holdninger 

Et kompetanseutviklingsprosjekt for ungdomsskoler  

 

Dembra er et tilbud om veiledning og kurs for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. 

Med utgangspunkt i skolens egne erfaringer bidrar Dembra til å styrke arbeidet med deltakelse 

og kritisk tenking. Dembra passer for skoler med ledelse og lærere som  

 

• ønsker å arbeide mer systematisk med kritisk tenkning, demokratisk danning og 

inkludering, og/eller 

• opplever at skolen har utfordringer eller kan komme til å få utfordringer knyttet til 

gruppefiendtlighet 

Utgangspunktet i Dembra er at demokratisk kultur basert på deltakelse og kritisk tenkning gir 

den beste forebyggingen av holdninger som truer demokratiet – slik som gruppefiendtlighet og 

antidemokratiske ideologier.  

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske 

Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i 

Oslo (ILS) har utviklet Dembra på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

 

Dembra startet på Østlandet som et pilotprosjekt med skoler høsten 2013. Femten skoler har 

hittil deltatt i Dembra. I skoleåret 2016/2017 startet Dembra også opp i Trøndelag og i 

Bergensområdet. I Vest er det Raftostiftelsen som er ansvarlig, i Midt-Norge, Falstadsenteret.  

 

Hva får skolene? 

 Kompetanseutvikling for alle skolens ansatte 

 Støtte til å identifisere behov skolen har, veiledning og oppfølging av eget arbeid 

 Faglig påfyll gjennom foredrag og samtale 

 En mulighet til refleksjon og erfaringsdeling med kollegaer og andre skoler 

 Inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ekstremisme  
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Eksempler på temaer som Dembra kan gi støtte på: 

 Hvordan møte fordommer og ekstreme synspunkt i klasserommet? 
 Hvordan inkludere elever som uttrykker intolerante holdninger? 
 Hvordan undervise om kontroversielle temaer? 
 Hvordan bygge bro mellom segregerte eller polariserte elevgrupper? 
 Hvordan inkludere grupper som ekskluderer seg selv? 
 Hvordan fremme demokratisk samfunnsengasjement? 
 Hvordan øve kritisk tenkning? 

 

 

Hva er målet med Dembra?  

Målet er at skolen videreutvikler kunnskap, praksis og metodikk for å forebygge 

gruppefiendtlighet. Dette innebærer en bevisstgjøring og systematisering av arbeidet rundt 

inkluderende læringsmiljø, kritisk tenking og håndtering av kontroversielle temaer. 

 

Hva innebærer deltakelse?  
Dembra gjennomføres ved fem skoler parallelt, gjennom ett skoleår. Hver skole oppnevner en 

lokal prosjektgruppe med lærere og minst en fra ledelsen, som koordinerer skolens satsning. 

Gruppen veiledes av Dembras kursholdere, som besøker skolen for kurs om aktuelle temaer. 

 

Gjennom sin deltakelse arbeider hver skole med det skolen selv mener er mest aktuelt i deres 

situasjon. I prosessen får de veiledning fra kursholderne i Dembra. Skolen gjennomfører også en 

spørreundersøkelse blant lærere og elever i forkant av første samling, som danner grunnlaget 

for videre arbeid.  

 

Noen skoler ser på dette året som en oppstartsfase og en prosess der perspektiver fra Dembra 

forankres i skolens langsiktige arbeid. 

 

Oversikt over innhold: 

 To-tre skolesamlinger à 2 timer for hele skolens personale. Samlinger tilrettelegges 

etter skolens ønsker og behov 

 To samlinger for prosjektgruppene à 6 timer. Skoleleder (rektor, avdelingsleder e.l.) 

deltar i sammen med tre eller flere lærere, gjerne fra hvert trinn på skolen 

 Det beregnes noe planleggings- og oppfølgingstid på skolen  

 

Skolen dekker kun vikarutgifter 

Kursholdere, materiell, veiledning, lokaler og servering på samlingene dekkes av arrangørene. 

Skolesamlingene kan gjennomføres i skolens utviklingstid slik at de ikke påfører skolene ekstra 

vikarutgifter. Skolene er selv ansvarlige for å dekke opp vikarer og transport for 

prosjektgruppe-samlingene. 
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Kontaktinformasjon 

Påmelding går til HL-senteret ved prosjektkoordinator for Dembra Ida Cathrine Ruud 

i.c.g.ruud@hlsenteret.no 

 

Annen informasjon: 

E-post: dembra@hlsenteret.no  

Hjemmesider: www.dembra.no 

Facebook: www.facebook.com/demokratiskberedskap 

Hashtag: #dembra 

 

Vi har plass til fire nye ungdomsskoler skoleåret 2017-2018. Hakadal ungdomsskole er påmeldt 

og vi har en ungdomsskole som skal være pilotskole for nettbasert gjennomføring. 

 

Disse skolene er med i inneværende skoleår: Midstuen skole og Frydenberg ungdomsskole i 

Oslo, Nittedal ungdomsskole, Kongseik ungdomsskole i Tønsberg og Haugeåsen ungdomsskole i 

Fredrikstad. I tillegg har vi tre skoler som veiledes av Raftostiftelsen i Hordaland og to skoler i 

Trøndelag, der Falstad er regionalt ansvarlig for veiledning. 

 

 

Siste side: Dembras fem prinsipper 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

 

Peder Nustad        Ida Cathrine Ruud  

Prosjektleder og undervisningsleder, HL-senteret   Prosjektkoordinator, HL-senteret 

22 24 21 24        22 24 21 33/ 92285322 

p.e.nustad@hlsenteret.no       i.c.g.ruud@hlsenteret.no 
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Fem prinsipper for forebygging av gruppefiendtlighet i skolen 

 

Hva virker forebyggende mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger? Hvordan kan lærere 

og skole styrke arbeidet med inkluderende skolemiljø? Dembra er utformet ut fra forskningsbaserte svar 

på disse to spørsmålene, oppsummert i fem prinsipper:  

1. Deltakelse og demokrati  
Ekskluderende holdninger og fordommer om ”de andre” gir følelse av identitet og tilhørighet til vi-

gruppen. Det betyr at forebygging må gi tilbud om gode og inkluderende fellesskap som ikke er 

basert på negative forestillinger om de andre. Derfor er skolens arbeid med demokrati, 

elevmedvirkning og inkludering sentrale midler for å forebygge marginalisering, diskriminering og 

trakassering.    

 2. Kunnskap, kritisk tenkning og nysgjerrighet 
Gruppefiendtlighet knytter an både til historiske og aktuelle forestillinger i samfunnet. Kunnskap 

om disse forestillingene er nødvendig for å kunne fortolke, forebygge og håndtere holdninger i 

skole der slike forestillinger kommer til uttrykk. Nysgjerrighet er en viktig egenskap som motiverer 

til å erverve seg ny kunnskap i møte med nye og kanskje ukjente fenomener. Ekskluderende 

holdninger og ekstremistiske ideologier er basert på stereotypier, ensidige og ofte konspiratoriske 

verdensbilder. Kritisk tenkning og refleksjon utfordrer og nyanserer fastlåste forestillinger. At 

kunnskap, nysgjerrighet og kritisk tenkning er viktige redskaper for forebygging, peker på at 

skolens kjernevirksomhet, arbeidet med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter, i seg selv er 

forebyggende.   

3. Interkulturell kompetanse (mangfoldsberedskap) 
Elever og lærere trenger kompetanse til å fortolke, kommunisere og handle i en kontekst av 

mangfold. For forebygging er ikke målet å kjenne til forskjeller mellom grupper. Interkulturell 

kompetanse innebærer heller at målet er beredskap for å finne, akseptere og reflektere over 

forskjell og så vel som likhet, på tvers av, men også innenfor ulike grupper.  

 4. Eierskap og forankring 
 Lærere og skoleledelse må selv definere skolens behov ut fra erfaringer med egen praksis og 

skolehverdag. Eierskap og motivasjon er forutsetninger for utvikling, og skolene selv må være 

ansvarlige for tiltakene som settes i gang. Forankring i skolens planer, langsiktighet og integrering i 

skolens øvrige virke er viktige faktorer for å videreutvikle det forebyggende arbeidet. Fagstoff, 

metode og pedagogiske opplegg som oppleves som relevante og aktuelle i lærernes hverdag skaper 

motivasjon og vilje til utprøving.  

 5. Skolen som helhet 
  Skoleledelsens og lærernes arbeid med forebygging gir best effekt om den gjennomsyrer alle 

skolens nivåer, fra individuelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, til undervisningen, 

skoleledelse og skolens samarbeidspartnere som foreldre og lokalmiljø. 

 

   


