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Sammendrag og anbefalinger: 
 

Denne rapporten presenterer funnene fra den interne evalueringen av kursopplegget «Demokratisk 

beredskap mot rasisme og antisemittisme» (Dembra) som ble gjennomført 2013-2015 på 11 

ungdomsskoler. Evalueringen omfatter både kvantitative og kvalitative elementer, basert på 

følgende evalueringsspørsmål: 

1. I hvilken grad vurderer deltakerne at de har økt sin kompetanse i det forebyggende 

arbeidet etter deltakelsen i Dembra? (individuelt utbytte) 

 

2. I hvilken grad opplever deltakerne at deltakelsen i Dembra har førbedret det forebyggende 

arbeidet i skolen? (Skolens utbytte)  

Dessuten blir det undersøkt i hvilken grad lærerne forventer at virkningene av Dembra vil være 

langvarige og hvilke elementer i kursopplegget i så fall har bidratt til det. 

Evalueringen bekrefter det konseptuelle grunnlaget i Dembra, som kobler demokratisk beredskap og 

inkludering til forebygging av gruppefiendtlighet, og som retter fokus på hele skolen som en arena 

for det forebyggende arbeid. En slik ramme ser ut til å gi mulighet for skolene til å utvikle 

arbeidsmåter som lett kan kobles til fagundervisningen, klasseledelse og arbeidet med skolemiljø. 

Evalueringen bekrefter også at komponentene i kursopplegget operasjonaliserer denne tenkningen 

på en god måte og stort sett fungerer hensiktsmessig, men at noen justeringer gjenstår.  

 

Anbefalinger: 

Dembra bør fortsette og utvide sin aktivitet 

 Evalueringen viser at erfaringene med gjennomføringen av Dembra og deltakernes positive 

tilbakemeldinger taler for at Dembra-kursopplegget burde videreføres og gjøres tilgjengelig i 

større omfang. 

 Evalueringen gir også tydelige tilbakemeldinger som områder som kan justeres for å gjøre en 

videreføring mer effektiv  

 

Kvalitetsheving er lett å få til, med de eksisterende erfaringer 

 Samspillet mellom de forskjellige komponentene i kursopplegget (særlig mellom arbeid med 

teamene og skolesamlinger som tilbud for hele lærerstaben) burde forbedres ytterlige og det 

helhetlige fokuset formidles konsekvent. Det er viktig å skape felles forståelse at det 

forebyggende arbeid er en del av skolens mandat og et eierskap av 

skoleutviklingsdimensjonen i det forebyggende arbeid. 
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 Skolene burde støttes i å identifisere eksisterende satsninger som kan fornyes og justeres 

med hjelp av Dembra. 

 Teamene burde få en mer aktiv rolle som Dembra «endringsagenter» ovenfor resten av 

staben.  

 Erfaringsutveksling mellom skolene og nettverksdimensjonen burde styrkes. 4 skoler per 

gjennomføringsrunde er et minimum for å sikre gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling 

mellom skolene.  

 

Dembra kan styrkes gjennom tilleggselementer 

 Dembra-skolenettverk. Kontakt mellom skoler med liknende utfordringer og fokus i arbeidet 

burde støttes på tvers av gjennomføringsrunder (forbilde «veilederkorpset»?) 

 Oppfølgingstilbud etter avsluttet deltagelse i Dembra: 

o Nettbasert tilbud 

o Årlig Dembra-dag på skoler som har avsluttet deltagelse 

o Årlig Dembra-konferanse 

 

 Mulighet for videreføring og langsiktig implementering av Dembra-arbeidet i en lengre 

tidshorisont, som omfatter systematisk profesjonell utvikling i staben og refleksjon knyttet til 

endring (etter modellen skolebasert kompetanseutvikling/ kompetanse for mangfold). Her 

burde det etableres et samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner. 

 

Tydeligere politisk støtte 

 Evalueringen viser at mange skoleledere og lærere mener det forebyggende arbeid som en 

del av skolens mandat burde få en tydelig politisk støtte, også skolenes bruk av tid og 

resurser for dette burde gis større legitimitet. Slik det er nå opplever mange at dette arbeidet 

ikke har prioritet. Det gjør det enklere å velge bort et systematisk forebyggende arbeid i 

skolen. 

 

 

  



4 
 

Innholdsfortegnelse 

Sammendrag og anbefalinger: ................................................................................................................ 2 

Del I. ......................................................................................................................................................... 6 

1. Innledning ........................................................................................................................................ 6 

1.1 Om DEMBRA .............................................................................................................................. 6 

2. Evaluering av Dembra ..................................................................................................................... 7 

2.1. Grunnlaget for evalueringen .................................................................................................... 7 

2.2. Perspektivene i evalueringen – endringsteori .......................................................................... 8 

2.3. Endringsdimensjoner ................................................................................................................ 9 

3. Data og metode ............................................................................................................................. 11 

3.1. Skolenes rapporter og kommunikasjon ................................................................................. 11 

3.2. Deltagernes forståelse av endring – Most significant change ................................................ 11 

3.3 Avsluttende spørreundersøkelse ............................................................................................ 11 

3.4. Fokusgruppesamtaler ............................................................................................................. 12 

4. Endringer i gjennomføringen av Dembra som følge av underveisevaluering ............................... 12 

Del II ....................................................................................................................................................... 13 

5. Deltagernes individuelle utbytte av Dembra ................................................................................ 13 

5.1. Deltagernes forståelse av endring – most significant change ................................................ 13 

5.2. Individuelt utbytte .................................................................................................................. 13 

5.3. Oppsummering av individuelt utbytte ................................................................................... 18 

6. Teamenes utbytte av Dembra ....................................................................................................... 19 

6.2. Oppsummering ....................................................................................................................... 21 

7. Skolens utbytte .............................................................................................................................. 21 

7.1. Skolenes Dembraaktiviteter ................................................................................................... 21 

7.1.1 Språkbruk som innfallsvinkel for skolens aktiviteter ............................................................ 22 

7.2. Avsluttende survey ..................................................................................................................... 23 

7.3. Fokusgruppesamtaler ................................................................................................................. 25 

7.3.1 Skole 1 .................................................................................................................................. 26 

7.3.2 Skole 2 .................................................................................................................................. 26 

7.3.3 Skole 3 .................................................................................................................................. 27 

7.4. Oppsummering av skolenes utbytte .......................................................................................... 28 

8. Konklusjon og anbefalinger ............................................................................................................... 28 

8.1. Overordnet vurdering ................................................................................................................. 28 

8.2.  Sterke sider og forbedringspotensial ved Dembra .................................................................... 29 



5 
 

8.3 Anbefalinger for videreføring av Dembra ................................................................................... 31 

Referanser ............................................................................................................................................. 33 

Vedlegg .................................................................................................................................................. 33 

Vedlegg 1 Skisse: Evaluering av Dembra prosjektet – Innhold og omfang ........................................... 34 

Vedlegg 2: Spørreskjema avsluttende spørreundersøkelse .................................................................. 36 

Vedlegg 3: Intervjuguide for fokusgruppesamtaler med Dembra-skoler ............................................. 38 

Vedlegg 5: Dembra-skolenes aktiviteter systematisert (hentet fra skolenes rapportering) ................ 45 

 

   



6 
 

Del I. 

1. Innledning  

Første fase av opplæringstilbudet Dembra ble gjennomført mellom september 2013 og februar 2015 

av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Det Europeiske Wergelandsenteret og 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Denne rapporten presenterer 

funnene fra den interne evalueringen av prosjektet1 samtidig som den kommer med anbefalinger til 

hvordan Dembra vil kunne styrkes i fremtiden.  

Evalueringsrapporten er basert på systematisk underveisevaluering av formativ karakter 

rettet mot kvalitetssikring og prosjektutvikling. Evalueringskomponentene besto av tilbakemeldinger 

fra deltagere etter samlingene samt dokumentasjon fra skolenes gjennomførte aktiviteter. En 

sluttevaluering med summativ karakter ble gjennomført etter avsluttende runde. Evalueringen har 

både kvantitative og kvalitative elementer. EWC ved Claudia Lenz har hatt hovedansvar for 

evalueringen, og den er utført i samarbeid med HL-senteret ved Ida Kjeøy.  

 

1.1 Om DEMBRA  

Dembra er et kursopplegg for ungdomsskoler som skal støtte skolene i deres arbeid med forebygging 

av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.  

Målet med opplæringstilbudet er ifølge oppdragsbeskrivelsen at: 

”lærerne og skolelederne skal utvikle kunnskap og arbeidsmåter som kan brukes i opplæringen for å 

forebygge antisemittisme, rasisme og andre former for trakassering av minoriteter i skolen. Sentrale 

tema skal være demokratisk beredskap, interkulturelle problemstillinger og hvordan skolens 

demokratiske verdigrunnlag er nedfelt i læreplanene.” 

Opplæringstilbudet består av følgende komponenter som har blitt gjennomført i løpet av ca. et halvt 

år på flere skoler parallelt: 

 3 skolesamlinger for alle lærere og ledere ved skolen, for inspirasjon og faglig påfyll 

 3 teamsamlinger for skoleleder (rektor, assisterende rektor e.l.) og tre lærere 

 Spørreundersøkelse blant skolens elever og lærere til hjelp i skolens egenanalyse 

 Aktiviteter på skolen utviklet og gjennomført av skolen selv, med veiledning fra kursholderne 

 

                                                           
1
 Prosjektgruppen leverte 2. februar 2015 en skisse om en oppgradert sluttevaluering til UDIR og fikk i oppdrag  

å gjennomføre en egenevaluering i tråd med det innleverte notatet. E-postutveksling mellom Merete 
Bækkevold og Claudia Lenz 26. og 27. februar 2015.  
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I Dembra spiller teamet, som består av en representant fra skoleledelsen og en lærer fra hver av de 

tre ungdomsskoletrinnene, en sentral rolle. Teamet gjennomfører en analyse av skolens situasjon, 

velger et fokus for skolens Dembrarelaterte aktiviteter og leder gjennomføringen av aktivitetene. 

Teamet blir støttet av Dembraarrangørene gjennom teamsamlingene og veiledningen underveis, 

samt kommunikasjon på nettplattformen Share & Connect. 

 Opplæringstilbudet ble gjennomført i tre runder2: 

 Runde 1: September 2013–februar 2014 med fem skoler 

 Runde 2: Januar 2014–desember 2014 med fire skoler  

 Runde 3: September 2014–mars 2015 med to skoler  

 

2. Evaluering av Dembra 

2.1. Grunnlaget for evalueringen 

Grunnlaget for evalueringen er beskrevet i tilbudet til UDIR, datert 6. juni 2012:  

«Opplæringstilbudets forventede resultater er at lærere og skoleledere:  

 har kunnskap om opplæringens verdigrunnlag og skolens forpliktelser som nedfelt i lovverk 

og opplæringens styringsdokumenter  

 har kunnskap om antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger, fordomsproduksjon, 

stigmatisering, sosial eksklusjon, gruppebasert fiendtlighet og toleranse i historisk og 

samtidig perspektiv  

 har kunnskap om konseptet ”demokratisk beredskap” og de forskjellige kunnskaps-, 

ferdighets- og holdningsaspektene det innebærer, samt hvordan håndtere udemokratiske 

holdninger  

 har analysert egen skolehverdag og identifisert utfordringer og behov knyttet til forebygging 

av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger  

 har utviklet en forståelse for helhetlig skoleperspektiv som inkluderer alle aktørene ved 

skolen og engasjerer foreldre og lokalmiljø  

 har tilgang til redskaper for å arbeide ut fra dette perspektivet og har erfaring med tiltak i 

tråd med dette på skolen  

 kan bruke en analytisk og praktisk verktøykasse med relevante metoder til å håndtere 

antisemittiske og rasistiske fenomener i skolen  

                                                           
2
 Selv om det i tilbudet ble presentert som en piloterings- og to gjennomføringsrunder, omtales disse her som 

runde 1, 2 og 3.  
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 kjenner til og har utprøvd arbeidsmåter som styrker kritisk tenkning og god debattkultur, 

deltagelse, et inkluderende skolemiljø, informasjonshåndtering og verdiavklaring  

 har kjennskap til meglings- og konflikthåndteringsverktøy samt miljøer som sitter med 

ekspertise på disse feltene, har tilgang til en nettressurs for informasjon, metoder og 

diskusjon rundt arbeidet med forebygging av antisemittisme og rasisme under og etter 

prosjektperioden» 

På bakgrunn av de forventede resultatene fra tilbudet, har vi utviklet to overordnede spørsmål som 

er førende for denne evalueringen:  

3. I hvilken grad vurderer deltagerne at de har økt sin kompetanse i det forebyggende arbeidet 

etter deltagelsen i Dembra? (individuelt utbytte) 

4. I hvilken grad opplever deltagerne at deltagelsen i Dembra har forbedret det forebyggende 

arbeidet i skolen? (skolens utbytte)  

Begge spørsmålene skal bidra til en forståelse av endring i det forebyggende arbeidet på de 

deltagende skolene. I neste avsnitt redegjøres det for endringsteori, som er perspektivet vi har valgt i 

denne evalueringen. Denne teorien tilsier at forebygging i en skolekontekst må omfatte samtlige 

aspekter av skolens virksomhet og at den må utvikles og opprettholdes av skolens aktører over tid. 

I et slikt endringsperspektiv vil to tilleggsperspektiver bli belyst: 

 Forventer Dembradeltagerne at utbyttet fra, og virkningene av prosjektet kommer til å være 

langvarig? 

 Hvilke elementer i Dembra har bidratt til lærernes og skolenes utbytte? 

2.2. Perspektivene i evalueringen – endringsteori  

I en evaluering er det viktig å gå tilbake til forestillingen om hvordan prosjektet var tenkt å skulle 

kunne bidra til endring, innenfor det mandat som ble gitt. En bevissthet om hvordan intendert 

endring og valgte tilnærminger og midler henger sammen, blir her omtalt som endringsteori. 

Konseptet kommer opprinnelig fra bistandssektoren og blir brukt i utdanningsprogrammer 

internasjonalt, men det har blitt lite brukt i Norge. Vi mener at denne type tenking gir en god ramme 

for å se sammenhengen mellom mål, midler og virkninger av et prosjekt som Dembra, og vil anlegge 

perspektivet i det følgende.  

 Kort fortalt er en endringsteori en systematisert forestilling om hvordan et tiltak bidrar til 

ønsket endring. Den beskriver de endringsprosessene man antar vil skje i den aktuelle situasjonen og 

innenfor gitte sosiale, institusjonelle og politiske rammer, og forklarer hvordan det aktuelle tiltaket 

spiller inn i disse prosessene. Den gjør dermed eksplisitt hvilke forutsetninger som ligger til grunn for 

at tiltaket skal skape resultater (NORAD 2013).  
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I tilfellet Dembra er den overordnete målsetningen relatert til en forståelse av de fenomenene som 

skal forebygges: rasisme, antisemittisme og antidemokratiske holdninger. Prosjektet er tuftet på:  

«antakelsen at det finnes […] en sammenheng mellom de fenomenene som skal forebygges 

(antisemittisme, rasisme og andre former for negative fordommer og hets) og demokratisk beredskap 

som ressurs for forebygging. I dette perspektivet er det viktig å både fokusere på kunnskap og 

ferdigheter, og på skolen som psykososialt læringsmiljø der holdninger kontinuerlig utformes og 

utfordres i praksis»
3
 

Dembra sikter altså mot positiv endring i form av kompetanseheving i lærerstaben og skolens 

helhetlige innsats knyttet til inkludering og læringsmiljø. Et slikt perspektiv betyr at problematiske 

holdninger ikke kan bekjempes med en ferdiglaget oppskrift til løsning som gjelder for alle skoler. Det 

forebyggende arbeidet må ta hele skolens situasjon og alle dens nivåer med i betraktning. Hvilke 

arbeidsmåter som bør velges, er avhengig av en rekke faktorer, for eksempel om skolen befinner seg 

i en storby eller på bygda, eller hvordan elevmassen er sammensatt med hensyn til etnisk, religiøs og 

sosial bakgrunn. Tanken er at en rekke elementer må utvikles slik at de på best mulig måte er 

tilpasset den lokale konteksten med sine spesifikke utfordringer og ressurser.  

 Endringsteorien kan ikke predikere kausale endringssammenhenger med utgangpunkt i 

prosjektets «intervensjoner». Det er her en evaluering kommer inn i bildet, som et instrument for 

forståelse av hvilke endringer som har skjedd, hva som virket i hvilke kontekster, hvordan det virket 

og hvilke slutninger som kan trekkes når det gjelder forbedring av prosjektet. 

2.3. Endringsdimensjoner 

Denne tenkningen er operasjonalisert i oppbyggingen av Dembra med komponenter som har fokus 

på kunnskap, ferdigheter og verdiavklaring, og komponenter som har fokus på skolen som helhet: 

situasjonsanalyse, inkluderende skolemiljø, skolens «etos» og hvordan disse blir utviklet, praktisert 

og vedlikeholdt. 

 Prosjektgruppen har systematisert disse aspektene, som ble formulert som 

«Dembraperspektiver». Disse perspektivene har blitt presentert til deltagerne i prosjektet og de har 

blitt aktivt brukt inn i arbeidet med teamene: 

 

  

                                                           
3
 Sitert fra tilbudet til UDIR, 6. juni 2012  
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1) Demokratisk beredskap for å forebygge gruppehat: Fordommer og ekskluderende holdninger 

næres av utrygghet og søken etter identitet. Likeledes kan radikalisering være et redskap for å 

håndtere utenforskap og følelse av ekskludering. Derfor er skolens mål om inkluderende felleskap, 

medbestemmelse og kritisk dialog også viktige midler for forebygging. 

2) Kunnskap, refleksjon, kritisk tenkning og nysgjerrighet: Fordommer skapes gjennom 

kategorisering, generalisering, og stereotypisering. Verdensbildet i ekstremistiske miljøer er ensidig 

og konspiratorisk. Arbeid med kunnskap og kritisk tenkning gjennom kompetansemål og 

grunnleggende ferdigheter er derfor også forebygging. Dette arbeidet er en del av skolens 

kjernevirksomhet: å ruste elevene til morgendagens samfunn. 

3) Interkulturell kompetanse: Evnen til å kommunisere og handle i en kontekst av mangfold er 

sentralt i arbeidet med å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Kunnskap 

om forskjell og mangfold, og evne til kritisk tenkning og refleksjon over egne forestillinger om likhet 

er viktige elementer i interkulturell kompetanse. 

4) En helhetlig tilnærming: 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. 

5) Eierskap og forankring: Skoleledelse og lærere definerer selv skolens behov ut fra erfaringer med 

egen praksis og skolehverdag. Eierskap og motivasjon er forutsetninger for utvikling, og skolene selv 

er ansvarlige utfører av tiltakene som settes i gang. 

Vi betrakter disse perspektivene som endringsdimensjoner. Hver for seg utgjør perspektivene 

sentrale faktorer i det forebyggende arbeidet, men det er samspillet mellom dem og systematisk og 

langsiktig implementering i en skolekontekst som er avgjørende. Dette kalles «det helhetlige 

perspektivet» i denne rapporten. 

Endringsteorien vil bli brukt i denne evalueringen for å belyse hvilke elementer av Dembra 

som har bidratt til deltagernes utbytte og hvordan et samspill mellom disse aspektene har bidratt til 

endring på skolenivå. Rapporten er bygget opp slik at enkelte aspekter knyttet til deltagernes 

individuelle utbytte belyses først hver for seg, og så senere med henblikk på endring i skolen som 

helhet. 
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3. Data og metode 

Her gjennomgås de ulike datakildene denne evalueringsrapporten bygger på. Disse består av 1) 

skolenes rapporter og kommunikasjon seg i mellom, 2) en «most-significant-change»-øvelse blant 

enkelte teammedlemmer, 3) en avsluttende spørreundersøkelse blant deltagende lærere, og 4) 

avsluttende fokusgruppesamtaler.  

3.1. Skolenes rapporter og kommunikasjon  

Under gjennomføringen av prosjektet har de deltagende lærere produsert ulike typer 

dokumentasjon. Først og fremst gjelder dette aktivitetsplaner og avslutningsrapporten, men også 

informasjon lærerne har lagt ut om skolenes aktiviteter på kommunikasjonsplattformen Share & 

Connect. Disse rapportene analyseres her og brukes som data på skolenes utbytte og utvikling. 

3.2. Deltagernes forståelse av endring – Most significant change 

I slutten av første gjennomføringsrunde ble det gjennomført et evalueringspunkt som gikk ut på å få 

frem deltagernes egen opplevelse av de endringer Dembra hadde bidratt til. Metoden som ble brukt 

under dette evalueringspunktet heter «Most Significant Change» (MSC) (Davies/Dart 2004) og den 

har blitt utviklet som deltagende evalueringsmetode i bistandsfeltet. Målet med metoden er å få 

frem deltagernes egne erfaringer og tenkning rundt endring, fremfor å ta utgangspunkt i 

organisatorenes kategorisering. MSC er en induktiv metode for å systematisere deltagernes 

oppfatning av endring på individuelt plan.  

 MSC-metoden ble brukt i den avsluttende teamsamlingen i første gjennomføringsrunde, i mars 

20144. Før samlingen hadde deltagerne skrevet korte essays med tittelen «Hva har endret seg for 

meg gjennom min deltagelse i Dembra?». Gjennom en prosess av gjensidig lesing og kategorisering 

av endringene  nevnt i tekstene, fremsto et begrenset antall overordnete kategorier. Til slutt valgte 

hver deltager tre av disse kategoriene som viktigst.  

3.3 Avsluttende spørreundersøkelse 

I etterkant av gjennomføringen av Dembra ble det på hver deltagende skole gjennomført en 

spørreundersøkelse blant skolenes lærere. Lærerne ble stilt spørsmål knyttet til sitt utbytte av 

Dembra, og de svarte selv på spørsmålene gjennom verktøyet Surveymonkey. Svarprosenten varierer 

fra skole til skole. Lærerne på Marienlyst skole i Drammen svarte ikke på spørreundersøkelsen. Til 

sammen har 229 lærere på 10 skoler levert inn sine svar. Enkelte spørsmål var forbeholdt lærerne  på 

Dembra-teamene, som er totalt 33 personer. 

                                                           
4
 Selv om metoden ga nyttig innsikt for prosjektevalueringen, ble den tatt ut av programmet for de 

etterfølgende teamsamlingene fordi fokuset ble flyttet til planlegging fremover. 
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Den avsluttende spørreundersøkelsen er en av våre hovedkilder til å forstå lærernes og rektorenes 

oppfatning av utbytte fra prosjektet. Spørreundersøkelsen ble utformet av prosjektgruppen, og 

gjenspeilet dennes forståelse av prosjektets målsetninger og endringsdimensjoner. Spørreskjemaet 

besto av tolv spørsmål, hvorav fem var forbeholdt teammedlemmene. Tre spørsmål hadde et åpent 

svaralternativ, de fem andre hadde et kommentarfelt.  

3.4. Fokusgruppesamtaler 

For å finne ut om det hadde utviklet seg en felles forståelse av og eierskap til Dembra, og om 

prosjektet hadde bidratt til samhandling mellom forskjellige aktører på skolen, eller til etablering av 

varige arbeidsmåter og planer, ble det mellom april og juni 2015 gjennomført fokusgruppesamtaler 

med lærere og rektorer på tre utvalgte skoler. I utvalget var det ønskelig med skoler som hadde 

deltatt i ulike runder av Dembra, og med ulik profil med henblikk på geografisk beliggenhet, størrelse 

og minoritetsandel. Totalt ble det gjennomført fem samtaler på tre ulike skoler, hvor hver av skolene 

hadde deltatt i ulike runder av Dembra. Samtalene ble gjennomført av Claudia Lenz, Ida Kjeøy og 

Vibeke Moe.  

 Planen var å gjennomføre to separate samtaler per skole: en samtale med Dembra-teamet og 

en samtale med lærere som ikke hadde vært med i teamet. Av ulike grunner ble det på to av skolene 

i stedet en felles samtale med lærere fra både team og ikke-team. Basert på disse fire samtalene og 

all dokumentasjon som var tilgjengelig fra teamenes arbeid ble det skrevet en casebeskrivelse om 

hver av disse skolene (vedlegg 4). Lærerens og skolenes identitet har blitt anonymisert i disse 

casebeskrivelsene.  

4. Endringer i gjennomføringen av Dembra som følge av underveisevaluering 

Datamaterialet som har blitt samlet inn i forbindelse med denne evalueringen, viser at det er 

variasjon i inntrykk mellom de ulike gjennomføringsrundene. For å kunne tolke disse forskjellene er 

det viktig å vite at det ble gjort endinger i prosjektet fra én gjennomføringsrunde til neste. Disse 

endringene berørte ikke grunnstrukturen, bestående av skole- og teamsamlinger, men var justeringer 

av komponentene som følge av underveisevalueringen.  

En omfattende oversikt over disse endringene finnes i prosjektets sluttrapport. Her kan 

nevnes omorganisering av skolesamlingene for å oppnå en bedre sammenheng mellom elementene i 

disse, og økt veiledning av teamene, sammen med en endret vinkling mot skolenes fremtidige arbeid 

på teamsamling 3, som de mest relevante. Fra andre gjennomføringsrunde ble også 

Dembraperspektivene systematisert og brukt aktivt overfor skolene. Dembrateamene i andre og 

tredje gjennomføringsrunde brukte perspektivene i både planleggingen og evalueringen av skolenes 

aktiviteter.  
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Del II 

I denne delen vil det bli redegjort for evalueringens funn. Først presenteres og drøftes funnene i 

forhold til deltagernes individuelle utbytte, deretter i forhold til skolenes utbytte og eventuelle 

virkninger utover prosjektperioden.  

5. Deltagernes individuelle utbytte av Dembra   

5.1. Deltagernes forståelse av endring – most significant change 

Gjennomføring av MSC-metoden med 20 deltagere resulterte i følgende kategorier – listet opp etter 

deltagernes samlede prioriterte rekkefølge: 1) Økt bevissthet, 2) Holdningsendring, 3) Økt 

kunnskap/kompetanse, 4) Mer fokus/tid, 5) Mer samarbeid, 6) Inspirasjon/utveksling.  

 At bevisstgjøring og holdningsendring ble valgt som mest relevant for teamene kan tolkes 

som at prosjektet hadde en slags vekkefunksjon, som ble betraktet som viktigere enn kunnskaps- og 

kompetanseøkning. Endringskategoriene deltagerne kom frem til her, blir bekreftet av andre funn i 

evalueringen, særlig gjennom analysen av de åpne svarene i spørreundersøkelsen. Vi skal komme 

tilbake til det. 

5.2. Individuelt utbytte  

Her presenteres de viktigste funnene fra den avsluttende spørreundersøkelsen, i den grad disse viser 

deltagernes individuelle utbytte. Funnene blir drøftet og sett i sammenheng med det kvalitative 

datamaterialet. I spørreundersøkelsen ble lærerne stilt spørsmål om sitt utbytte av Dembra under 

fanene kunnskap om rasisme og antisemittisme, nyttige metoder og om bevissthet knyttet til egne 

fordommer. 

Kunnskap 

Tabell 1 viser at 92 % av de spurte lærerne mente at de fikk nyttig kunnskap om rasisme og 

diskriminering fra deltagelse i Dembra, en veldig høy andel relativt sett. I runde 2 av Dembra er tallet 

på 86 %, noe lavere enn gjennomsnittet. Her er det spesielt en skole som trekker ned. Tabell 2 viser 

at andelen som sier de har fått nyttig kunnskap om rasisme og diskriminering er relativt lik for 

lærerne som er med i team sammenliknet med resten av staben. 
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Tabell 1: «Jeg fikk nyttig kunnskap om rasisme og antisemittisme», fordelt på runde 

 

 

Tabell 2: «Jeg fikk nyttig kunnskap om rasisme og antisemittisme», fordelt på team/ ikke-

teammedlemskap  

 

Metoder 

Tabell 3 og 4 viser lærernes opplevde læring av metode, som følge av skolens Dembra-deltagelse. 78 

% av de spurte lærerne er enige påstanden «jeg lærte noen nyttige metoder». Det er flere av lærerne 

som var i team enn ikke-team, som er enige i denne påstanden. Dette kan henge sammen med at det 

var bedre tid i teamsamlingene enn i skolesamlingene til å utprøve metoder og til å reflektere over 

metodenes virkning i egen skolesituasjon.  

 

 

Tabell 3: «Jeg lærte noen nyttige metoder», fordelt på runde 

 

                100.00     100.00     100.00      100.00 

     Total          76         76         49         201 

                                                        

                 93.42      86.84      95.92       91.54 

      enig          71         66         47         184 

                                                        

                  6.58      13.16       4.08        8.46 

     uenig           5         10          2          17 

                                                        

  kunnskap     Runde 1    Runde 2    Runde 3       Total

                          runde

                100.00     100.00      100.00 

     Total         172         29         201 

                                             

                 90.70      96.55       91.54 

      enig         156         28         184 

                                             

                  9.30       3.45        8.46 

     uenig          16          1          17 

                                             

  kunnskap   lærer/sko  medlem De       Total

                 på din skole?

             Hvilken rolle har du

                100.00     100.00     100.00      100.00 

     Total          74         76         49         199 

                                                        

                 66.22      86.84      83.67       78.39 

      enig          49         66         41         156 

                                                        

                 33.78      13.16      16.33       21.61 

     uenig          25         10          8          43 

                                                        

   metoder     Runde 1    Runde 2    Runde 3       Total

                          runde
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Tabell 4: «Jeg lærte noen nyttige metoder», fordelt på team/ ikke-teammedlemskap 

Betydningen av viktigheten av å få utprøvd metoder på samlingene, ble også løftet frem  i flere av 

fokusgruppesamtalene som ble gjennomført til denne evalueringen. I disse trakk flere frem at det var 

viktig at metodene som ble presentert på skolesamlingene burde passe til skolens valgte 

Dembrafokus (samtale 1 og 2). Noen mente også at skolesamlingene burde ha mindre innhold, og 

foredragsholdere ha mer tid slik at de ikke trengte «å stresse gjennom» programmet sitt (samtale 3).  

At flere  er enig i påstanden om at de lærte noen nyttige metoder i runde 2 og 3 enn i runde 

1, kan tyde på at endringene i gjennomføringen av skolesamlinger etter runde 1, spesielt knyttet til 

samspillet mellom kunnskapselementer og metodeøvelser, har hatt ønsket effekt. 

 

Håndtere elevers negative utsagn 

Når en skole satser på forebyggende arbeid betyr ikke det at ingen problematiske hendelser 

forekommer. At og hvordan en lærer griper inn i situasjoner, konfronterer eller modererer når 

problematiske utsagn eller handlinger skjer, er en avgjørende del av forebyggingen. I tilbudet fra 

2012 betraktes lærernes kompetanse til å håndtere fordomsfulle ytringer eller krenkende hendelser 

som en del av det forebyggende arbeidet, og to av de forventede resultatene handler om dette.  

De fleste av skolene som deltok i Dembra har satt i gang aktiviteter og prosjekter knyttet til 

elevenes språkbruk. I spørreundersøkelsen ble lærerne derfor spurt om de følte seg bedre rustet til å 

håndtere negative utsagn fra elevene etter Dembra. Tabell 5 og 6 viser at rundt 80 % av lærerne er 

enig i denne påstanden.  Blant lærerne som er i team, er det 97 % som mener de er bedre rustet til å 

håndtere negative utsagn etter deltagelse i Dembra. 

  

                100.00     100.00      100.00 

     Total         170         29         199 

                                             

                 76.47      89.66       78.39 

      enig         130         26         156 

                                             

                 23.53      10.34       21.61 

     uenig          40          3          43 

                                             

   metoder   lærer/sko  medlem De       Total

                 på din skole?

             Hvilken rolle har du
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Tabell 5: «Føler du at du er bedre rustet til å håndtere negative utsagn fra elevene?», fordelt på runde 

 

 

Tabell 6: «Føler du at du er bedre rustet til å håndtere negative utsagn fra elevene?», fordelt på team/ 

ikke-teammedlemskap 

 

Når man ser disse tallene, er det naturlig å spørre hvilke håndteringsmetoder og strategier lærerne 

har tilegnet seg. Her viser fokusgruppesamtalene og skolenes dokumentasjon på valgte Dembra-

aktiviteter, at lærere føler seg tryggere på å konfrontere fordomsfull språkbruk etter å ha arbeidet 

med å lære bort kritisk tenkning og refleksjon gjennom prosjektet. 

Når det gjelder kunnskap, metode og håndtering av problematiske ytringer ser det altså ut 

som at et stort flertall av lærerne på de deltagende skolene føler at de sitter igjen med noe de kan 

bruke etter Dembra. De forventede resultatene fra tilbudet ser ut til å være innfridd på disse 

punktene. Det er likevel viktig å bemerke to noe motstridende tendenser som kommer fram i det 

kvalitative materialet. Dette gjelder hvordan lærerne tenker å bruke kunnskapen og metodene de 

har fått fra Dembra. . På den ene siden uttrykker mange lærere at de ønsker å få ferdige opplegg som 

uten videre tilpasning kan brukes i en undervisningssituasjon.  Disse burde være skreddersydd til et 

bestemt fag og kompetansemål. Lærerne sa ting som «vi hermer etter dere» og «vi trenger 

ferdigtyggete opplegg». Flere uttrykte at i en travel skolehverdag må prosjekter som Dembra gi noe 

som er «umiddelbart matnyttig» og at lærere vil la det som krever en stor tilpasning eller bearbeiding 

ligge. Andre poengterer at det de trenger er prinsipper og elementer som setter dem i stand til å lage 

de riktige oppleggene for sin egen kontekst, synliggjort i følgende sitater: 

                100.00     100.00     100.00      100.00 

     Total          76         76         49         201 

                                                        

                 69.74      82.89      85.71       78.61 

      enig          53         63         42         158 

                                                        

                 30.26      17.11      14.29       21.39 

     uenig          23         13          7          43 

                                                        

    utsagn     Runde 1    Runde 2    Runde 3       Total

                          runde

                100.00     100.00      100.00 

     Total         172         29         201 

                                             

                 75.58      96.55       78.61 

      enig         130         28         158 

                                             

                 24.42       3.45       21.39 

     uenig          42          1          43 

                                             

    utsagn   lærer/sko  medlem De       Total

                 på din skole?

             Hvilken rolle har du
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«Det siste vi trenger er at noen forteller oss nøyaktig hva vi skal gjøre. Styrken med Dembra er å levere 

prinsipper og eksempler som kan tilpasses til en aktuell situasjon»  

«Analysen av skolens situasjon må stadig fornyes ellers er det fare for å «bomme» med metodene vi 

bruker»  

Det siste sitatet viser en oppfatning om at situasjonene lærerne må respondere til eller håndtere kan 

variere og endre seg over tid og at A4-opplegg derfor kan være feilslått. Som redegjort for 

innledningsvis er lokal tilpasning et sentralt prinsipp i Dembra, dette gjelder også tilpasning til 

endringer i klasserommets eller skolens situasjon over tid. Mange lærere synes åpenbart dette var 

for (tids)krevende, mens andre satte stor pris på nettopp dette aspektet.  

Bevissthet om egne fordommer 

Den grunnleggende tenkningen rundt fordommer som ligger bak Dembra, tilsier at det ikke er mulig 

å være fordomsfri (Allport 1954). Det følger av dette at evnen til å reflektere og bearbeide egne 

fordommer er helt grunnleggende, også for å kunne jobbe med elevmassen på en skole. Most 

signifikant change-øvelsen viste at noen av deltagerne syntes de hadde blitt mer bevisst egne 

fordommer, og dette rangerte langt oppe når det gjaldt hvilke endringer de anså som sterkest som 

følge av Dembra. Et spørsmål i den avsluttende spørreundersøkelsen spurte direkte om lærerne 

hadde blitt mer bevisst rundt egne fordommer. 

 

 

Tabell 7: «Jeg er mer bevisst egne fordommer», fordelt på team 

Vi ser av tabell 7 at 69 % av lærerne svarer at de er mer bevisst egne fordommer etter Dembra. De 

fleste av de lærerne som har brukt kommentarfeltet på dette spørsmålet, ga uttrykk for at de også 

hadde en sterk bevissthet rundt egne fordommer før Dembra. Lærerne i team er generelt er mer 

enige i dette utsagnet enn lærerne utenfor team. Det kan være at den mer intense og 

prosessorienterte arbeidsmåten til teamene gir seg utslag her.  

                100.00     100.00      100.00 

     Total         171         29         200 

                                             

                 66.08      86.21       69.00 

      enig         113         25         138 

                                             

                 33.92      13.79       31.00 

     uenig          58          4          62 

                                             

 fordommer   lærer/sko  medlem De       Total

                 på din skole?

             Hvilken rolle har du
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Individers langsiktige utbytte 

Innledningsvis stilte vi spørsmål om Dembra har bidratt til varighet over tid. Basert på de data vi har 

hatt tilgjengelig er det vanskelig å si noe endelig om dette, i hvert fall på enkeltlærernivå. I de åpne 

kommentarene i spørreundersøkelsen kan vi likevel lese at en del lærere selv er skeptiske til den 

potensielle langvarige effekten: 

«jeg […] er usikker på i hvor stor grad hver lærer på egenhånd nyttiggjør seg av DEMBRA-arbeidet etter 

at vi er ute av prosjektet.» 

«Tror det er noe som virker her og nå, men ikke at alle lærerne vil huske det i mer enn et par 

måneder» 

På den annen side finner vi svar som indikerer at deltagerne mener lærenes individuelle bruk og 

tilpasning av Dembra elementene kan gi varig effekt – hvis det blir en systematisert satsning over tid: 

«hvis vi får system på å bruke metodikken jevnlig vil det kunne gi varig verdi, ellers ikke.» 

Det kvalitative materialet indikerer at en del lærere oppfattet Dembra utelukkende som leverandør 

av faglig påfyll for fagundervisningen, mens andre ga uttrykk for en bevissthet om at dette aspektet 

alene ikke vil bidra til varig endring.  

En viktig utfordring for gjennomføringen fremover er å tilrettelegge for en forståelse av 

individuell kompetanseheving som en del av hele skolens arbeid med forebygging, inkludering og 

deltagelse.  

5.3. Oppsummering av individuelt utbytte 

Samlet sett viser funnene både fra spørreundersøkelsen og de kvalitative dataene at lærere opplever 

at de har fått individuelt utbytte av prosjektet i forhold til de forventede resultatene som er 

formulert i tilbudet fra 2012.  Funnene indikerer at flertallet av de deltagende lærerne: 

 har kunnskap om antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger, fordomsproduksjon, 

stigmatisering, sosial eksklusjon, gruppebasert fiendtlighet og toleranse i historisk og 

samtidig perspektiv  

 kan bruke en analytisk og praktisk verktøykasse med relevante metoder til å håndtere 

antisemittiske og rasistiske fenomener i skolen  

 kjenner til og har utprøvd arbeidsmåter som styrker kritisk tenkning og god debattkultur, 

deltagelse, et inkluderende skolemiljø, informasjonshåndtering og verdiavklaring  

Det samme kan nok sies om målet om at deltagerne skal ha «kunnskap om konseptet demokratisk 

beredskap og de forskjellige kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspektene det innebærer, samt 

hvordan håndtere udemokratiske holdninger», selv om «Demokratisk beredskap» ikke nevnes 
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eksplisitt verken i de kvantitative eller kvalitative funnene. I gjennomføringen av Dembra har 

konseptet demokratisk beredskap blitt operasjonalisert som de kunnskaps-, ferdighets- og 

holdningsaspektene det innebærer, og disse finner vi igjen i besvarelsene. 

Når det gjelder punktet «har kjennskap til meglings- og konflikthåndteringsverktøy samt miljøer 

som sitter med ekspertise på disse feltene», er resultatet delvis innfridd. Her kan økt kompetanse til 

å håndtere fordomsfulle og krenkende ytringer nevnes, samt kompetanse til å bruke kritisk tenkning 

og skape debatt om konfliktfulle temaer.  

Det viser seg at det er store forskjeller i lærernes forestillinger om hva Dembra-elementene kan 

brukes til og hvordan de skal brukes i en skolehverdag. For en del lærere har de følgende resultater 

ikke, eller bare i liten grad, blitt oppnådd:  

 har utviklet en forståelse for helhetlig skoleperspektiv som inkluderer alle aktørene ved 

skolen og engasjerer foreldre og lokalmiljø  

 har tilgang til redskaper for å arbeide ut fra dette perspektivet og har erfaring med tiltak i 

tråd med dette på skolen  

Det ligger et forbedringspotensial i  å operasjonalisere de siste to punktene for de lærerne som ikke 

er en del av teamene. Under punkt 7 skal det belyses hvilke forutsetninger som bidro til at den 

helhetlige forståelsen fikk gjennomslag på enkelte skoler. På dette grunnlag blir det formulert noen 

anbefalinger under punkt 8. 

 

6. Teamenes utbytte av Dembra 

I spørreundersøkelsen har teammedlemmer jevnt over gitt uttrykk for å ha fått et større individuelt 

utbytte av Dembra enn lærerstaben generelt. Samtidig viser de kvalitative dataene at teamene har 

en nøkkelrolle som brobyggere mellom fokus på kunnskap og metode i skolesamlingene og den 

helhetlige tilnærmingen til skolens forebyggende arbeid. Det er derfor viktig å finne ut om opplegget 

teamene fikk, har vært egnet til å støtte dem i denne rollen. 

For å kunne gi en mer inngående evaluering av teammedlemmenes utbytte av Dembra, og 

for å finne ut hvilke av teamaktivitetene som fungerte godt, ble teammedlemmene stilt egne 

spørsmål i den kvantitative spørreundersøkelsen. Det er viktig å tolke disse svarene med varsomhet, 

da det er få respondenter som har svart. 33 teammedlemmer har svart på undersøkelsen, hvilket 

utgjør 14 % av respondentene totalt.  

Et stort flertall av teammedlemmene opplevde arbeidet med Dembra-teamet som verdifullt i 

det forebyggende arbeidet på skolen. I modell 1 kan vi se hvordan teammedlemmene oppfattet de 

ulike teamaktivitetene som inngår i Dembra. 
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Modell 1: Teammedlemmers opplevelse av hvor nyttig ulike aspekter av teamarbeidet var for dem 

(N=33).  

Det viser seg at teamene jevnt over opplevde samlingene som nyttige, men at den avsluttende 

teamsamlingen ble oppfattet som mindre nyttig enn de første to. Tilbakemeldingene som ble samlet 

inn i slutten av hver teamsamling, gir en antydning om hva årsaken kan være. Teamsamling 1 og 2 

hadde fokus på å planlegge aktiviteter og sette i gang prosesser, og deltagerne følte at de fikk nyttige 

innspill med hensyn til det pågående prosjektarbeidet. Teamsamling 3 handlet derimot om å se 

tilbake og evaluere prosjektdeltagelsen. Etter en prosjektperiode på ca. åtte måneder følte mange i 

teamene at de bare akkurat hadde kommet i gang med noe på sin skole, slik følgende sitater fra 

første gjennomføringsrunde viser: 

 «Problemet er at når man har jobbet en del år i skolen så har man vært innom så mange ulike ting, og 

så var det Dembra et år, hva var det nå det var igjen? Da blir det veldig feil. Det er kjempeviktig og det 

er klart vi må jobbe med det, men de menneskene vi jobber med bør forstå mer av det, og da er det en 

fallgruve å ha opplegg på ett år.» 

«Hvis vi runder av Dembra og sier at prosjektet er ferdig, og ikke fortsetter med å holde av tid i 

fellestid med eksterne forelesere, da vil effekten være borte om 3 måneder.» 

Utfordringen er altså hvordan Dembra kan legge til rette for at skolene kan videreføre arbeidet de 

har begynt på.  

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i begynnelsen av hver runde, blir vurdert som 

nyttig av nesten alle respondenter. Et interessant funn er at samtalen mellom Dembra-arrangørene 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dembra spørreundersøkelse

Samtale om resultater fra
spørreundersøkelse

Teamsamling 1

Erfarings- og ideutveksling mellom
skolene

Teamsamling 2

Prosjektgruppens oppfølging av
aktivitetene

Teamsamling 3

Kommunikasjon på Share&Connect

Ikke nyttig

Litt nyttig

Svært nyttig
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og skolenes team om resultatene av undersøkelsen blir vurdert som enda mer nyttig enn selve 

undersøkelsen. Dette viser til viktigheten av oppfølging og veiledning knyttet til teamarbeidet, noe 

som ble intensivert etter første gjennomføringsrunde. 

Til slutt kan vi se at kommunikasjonen på nettplattformen Share & Connect oppleves som 

minst nyttig, noe som tydelig peker mot et behov for et bedre tilpasset nettbasert arbeids- og 

kommunikasjonsverktøy, men kanskje også mot behov for å skape en bedre sammenheng mellom 

Dembra som ansikt-til-ansikt opplegg og de nettbaserte elementer. Vi kommer tilbake til det i 

diskusjonen av funnene fra fokusgruppeintervjuene i neste avsnitt. 

6.2. Oppsummering 

Opplegget med team ser ut til å fungere bra, men har forbedringspotensial når det gjelder 

overgangen fra prosjektperiode til skolenes videreføring i egen regi. Veiledningen ser ut til å være et 

positivt og avgjørende element her. Med hensyn til teamene er også følgende forventede resultater 

innfridd: 

 har analysert egen skolehverdag og identifisert utfordringer og behov knyttet til forebygging 

av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger  

 har utviklet en forståelse for helhetlig skoleperspektiv som inkluderer alle aktørene ved 

skolen og engasjerer foreldre og lokalmiljø  

 har tilgang til redskaper for å arbeide ut fra dette perspektivet og har erfaring med tiltak i 

tråd med dette på skolen  

Med hensyn til inkludering av foreldre og lokalmiljø må det tas forbehold om at veldig få skoler 

faktisk involverte disse aktørgruppene. Et nettbasert opplegg blir ansett som et mulig supplement 

med potensiell verdi etter avsluttet Dembra. Flere ansikt-til-ansikt tilbud etter avsluttet periode 

etterlyses. 

 

7. Skolens utbytte   

7.1. Skolenes Dembraaktiviteter  

Her analyseres deltagernes oppfatning av hva skolen som helhet sitter igjen med etter avsluttet 

prosjektdeltagelse. For å kunne gjøre det, må vi først se hva de enkelte skolene har brukt deltagelsen 

til. Noe av det teamenes skulle gjøre var å planlegge og gjennomføre konkrete aktiviteter knyttet til 

det forebyggende arbeid på skolen. Skolene har satt i gang varierende aktiviteter med ulikt fokus og 

tidshorisont. Disse aktivitetene kan betegnes som konkrete resultater av Dembra. I det følgende blir 

det belyst hvilket aspekt av skolens virksomhet aktivitetene fokuserte på. I tillegg vil det bli redegjort 
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for om skolene gjennomførte engangs-aktiviteter eller opplegg som skal gjentas og/ eller 

implementeres på langsiktig hold.  

22 av skolenes aktiviteter har foregått på klasseromsnivå (se vedlegg 5): utprøving av 

metoder, undervisning i Dembrarelaterte temaer og fokus på språkbruk (refleksjon, diskusjon). Dette 

utgjør den største andelen. Dernest kommer 17 aktiviteter som involverte hele skolen, ofte relatert 

til eksisterende «annerledesdager» som Holocaustdagen eller FN-dagen. To skoler gjennomførte 

opplegg som gikk over en hel uke. 

Vi har undersøkt om skolene har planer for videreføring av klasseromsaktiviteter og 

«annerledesdagene» etter prosjektperiodens slutt. Det viser seg at andelen skoler som i sine 

rapporter gir uttrykk for at aktivitetene skal bli faste opplegg, øker etter første gjennomføringsrunde. 

Begge skoler i tredje runde har videreføring sentralt i sine planer. 

Litt over halvparten av skolene har rapportert om integrering av Dembra i 

planleggingsdokumenter, men vi kan se en utvikling bort fra begrensete klasseromsfokus og mot et 

mer helhetlig og langsiktig perspektiv i løpet av de tre gjennomføringsrundene. Begge skolene som 

deltok i den siste gjennomføringsrunden har satt i gang med både klasseromsaktiviteter og spesielle 

opplegg for enkelte trinn eller hele skolen. Denne utviklingen kan skyldes flere faktorer. For det 

første en sterkere vektlegging fra arrangørenes side basert på erfaringene og tilbakemeldingene fra 

den første runden. Samtidig må det trekkes frem faktorer som ligger hos de deltagende skolene, ikke 

minst relevansen av ledelsens tilstedeværelse og aktive deltagelse. Vi kommer tilbake til dette i 

avsnitt 7.3.  

7.1.1 Språkbruk som innfallsvinkel for skolens aktiviteter 

Dokumentasjonen fra skolenes arbeid viser at mange har tatt funnene om bruk av fordomsfulle 

skjellsord fra den første spørreundersøkelsen som utgangspunkt for klasseromsaktiviteter. Det ble 

gjennomført øvelser om betydningene som ligger i ord som «homo», «hore» og «jøde», og hvilke 

(kanskje uintenderte) virkninger slik språkbruk kan ha. 

På et mer prinsipielt plan kan det innvendes at man gjennom å vektlegge et tema som språk 

kan risikere å bruke for mye tid på å få bort symptomene (språkbruk) og mister årsakene til 

problematiske holdninger av syne. På bakgrunn av dokumentasjonen fra skolene ser det ut til at 

aktivitetene har vært rettet mot refleksjon og ikke sanksjon – det ble for eksempel ikke laget lister 

med uønskete ord eller iverksatt straffetiltak, men forsøkt å sette i gang prosesser som var rettet 

mot bevissthet og gjensidig respekt. En skole koblet disse aktivitetene til en deltagende prosess der 

skolen utviklet prinsipper mot krenkelse (se også skole nr. 2 i casestudiene). Et fokus på språkbruk 

kan dermed anses som en god innfallsvinkel for å undersøke og forbedre skolens situasjon knyttet til 
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fordommer og ekskludering og som et godt utgangspunkt for å sette i gang lærernes og elevenes 

bevisstgjøring og refleksjon. 

7.2. Avsluttende survey 
To spørsmål berørte skolens helhetlige utbytte av prosjektet. Et av dem var etterfølgt av et åpent 

svaralternativ med mulighet for å gi en nærmere forklaring. Tabell 8 og 9 viser at 81 % av lærerne 

mener at deltagelse i Dembra har forbedret skolens arbeid med forebygging av gruppefiendtlighet. 

Medlemmene i teamet er overordnet sett mer enige i dette enn lærerstaben generelt, og det kan se 

ut til at det er en økning i andelen som mener dette fra runde 1 til runde 2.  

 

 

Tabell 8: «Tror du at din skole gjennom deltagelse i Dembra har forbedret sitt arbeid med forebygging 

av gruppefiendtlighet?» fordelt på team/ ikke-teammedlemsskap 

 

Tabell 9: «Tror du at din skole gjennom deltagelse i Dembra har forbedret sitt arbeid med forebygging 

av gruppefiendtlighet?» fordelt på runde 

Det er kanskje ikke overraskende at teamene, som har vært med på et mer intenst opplegg enn 

resten av staben og dessuten har satt i gang mange av aktivitetene, tror at dette har forbedret 

skolens arbeid. Men det faktum at også det store flertallet av de øvrige lærere mener at Dembra 

hadde en positiv innvirkning på skolen som helhet er et sterkt signal.  

                100.00     100.00      100.00 

     Total         172         29         201 

                                             

                 78.49      93.10       80.60 

      enig         135         27         162 

                                             

                 21.51       6.90       19.40 

     uenig          37          2          39 

                                             

   tlighet   lærer/sko  medlem De       Total

gruppefien       på din skole?

             Hvilken rolle har du

                100.00     100.00     100.00      100.00 

     Total          76         76         49         201 

                                                        

                 75.00      82.89      85.71       80.60 

      enig          57         63         42         162 

                                                        

                 25.00      17.11      14.29       19.40 

     uenig          19         13          7          39 

                                                        

   tlighet     Runde 1    Runde 2    Runde 3       Total

gruppefien                runde
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Tabell 10: «Tror du at Dembra vil ha noen langvarig virkning på din skole?», fordelt på team/ ikke-team  

 

 

Tabell 11: «Tror du at Dembra vil ha noen langvarig virkning på din skole?», fordelt på runde 

Tabell 10 og 11 viser at ca. 50 % av lærerne mener at Dembra vil ha langvarig effekt på sin skole, 

mens 18 % sier at de ikke vet og 28 % svarer at de er uenige i dette. Disse tallene ser ut til å bekrefte 

de analysene som ble presentert i de forrige avsnittene. 

Dembra var et tidsbegrenset prosjekt. I følge forskning på skolebasert kompetanseutvikling 

(Postholm 2014) gir satsninger på lærernes kompetanseutvikling og skolenes institusjonelle praksis 

ikke langvarig og systemisk effekt før etter to år. Dette gjenspeilet seg i deltagernes tilbakemeldinger 

fra en av de avsluttende teamsamlingene. De følte at de akkurat hadde kommet i gang, og var redde 

for at det ville forsvinne så snart prosjektrammen forsvant. 

Når 50 % av respondentene likevel mener at Dembra vil ha langvarige virkninger er det 

interessant å finne ut hva som ligger i dette. Spørsmålet ble fulgt opp av et åpent spørsmål om hvilke 

virkninger respondentene så for seg. Det kom inn 78 kommentarer, blant de mest nevnte forslagene 

var følgende: 

                100.00     100.00      100.00 

     Total         172         29         201 

                                             

                 20.35      10.34       18.91 

  Vet ikke          35          3          38 

                                             

                 49.42      72.41       52.74 

      enig          85         21         106 

                                             

                 30.23      17.24       28.36 

     uenig          52          5          57 

                                             

 langvarig   lærer/sko  medlem De       Total

                 på din skole?

             Hvilken rolle har du

                100.00     100.00     100.00      100.00 

     Total          76         76         49         201 

                                                        

                 18.42      19.74      18.37       18.91 

  Vet ikke          14         15          9          38 

                                                        

                 44.74      59.21      55.10       52.74 

      enig          34         45         27         106 

                                                        

                 36.84      21.05      26.53       28.36 

     uenig          28         16         13          57 

                                                        

 langvarig     Runde 1    Runde 2    Runde 3       Total

                          runde
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 Bevisstgjøring (36) – her er det interessant å merke seg at noen pekte mot bevisstgjøring 

blant lærere, andre mot bevisstgjøring av elevene, der den siste posisjonen kan tolkes i 

sammenheng med funn fra spørreundersøkelsen om at lærerne ikke nødvendigvis tror de har 

behov for å reflektere over egne fordommer 

 Langsiktig implementering av aktiviteter og arbeid med skolens planer (14) 

 Språkbruk (12) – både bevissthet og økt evne til å håndtere dette 

 Kompetanse/kunnskap om fordommer (5), rasisme (5) og antisemittisme (1) 

36 av 78 svar handlet altså om å være mer bevisst når det gjelder Dembrarelatert tematikk. Riktignok 

peker noen av disse svarene først og fremst mot elevenes bevissthet, for eksempel knyttet til 

språkbruk. Men de fleste svarene gir uttrykk for at den enkelte lærers eller lærerstabens bevissthet 

er en forutsetning for at hele skolens forebyggende og holdningsskapende arbeid kan fungere, slik de 

følgende sitater viser: 

«Økt bevissthet og kunnskap gjør bedre i stand til å løse konflikter på en konstruktiv måte og gjennom 

opplysning og arbeid sammen med elevene vil vi jobbe mot en skole med høy toleranse for 

hverandre.» 

«Hvis vi klarer å gjennomføre det som er tenkt, så kan det ha en del å si for hvordan vi skaper 

holdninger på skolen. At vi blir mer bevisste hvilke signaler vi sender ut og hvordan vi tar tak i ulike 

temaer knyttet opp mot DEMBRA.» 

Sitatene viser at bevisstgjøring anses som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at 

impulsene fra Dembra på sikt etterlater seg noen spor. Skal varig endring skje, må bevisstheten 

resultere i en endret praksis som er satt i system og blitt institusjonalisert. Spørsmålet her blir da: 

Kan vi si noe om hvilke elementer som bidrar til at noen skoler har brukt Dembra på en måte som 

med større sannsynlighet vil gi varig endring? Vi får noen indikasjoner fra fokusgruppesamtalene. 

7.3. Fokusgruppesamtaler 
Når det gjelder skolenes utbytte fra Dembra gir case-studiene (bestående av fokusgruppesamtaler 

gjennomført på en skole samt dokumentasjon fra denne skolens Dembra-arbeid) en unik mulighet til 

å få en forståelse av den enkelte skolen som kontekst for det forebyggende arbeidet og hvordan 

denne konteksten påvirker virkningene og muligens effekten av Dembra. 

 Gjennom fokusgruppesamtalene ble det klart at på de tre skolene som ble undersøkt, har det 

foregått veldig ulike prosesser. Dette kan peke mot forskjeller mellom de tre 

gjennomføringsrundene, men også mot forskjeller i skolenes egenart når det gjelder institusjons- og 

samarbeidskultur. 
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7.3.1 Skole 1 

Denne skolen deltok i første gjennomføringsrunde. Skolens Dembraaktiviteter fokuserte på 

fordommer, spesielt knyttet til romfolk, og ble gjennomført trinnvis i klasserom. Både teamet og 

lærere som ikke var med i teamet ga uttrykk for at de var fornøyde med aktivitetene og det faglige 

påfyllet i form av kunnskap og metoder. Det viste seg imidlertid at ingen av aktivitetene fra 

prosjektperioden skulle videreføres, og en lærer spurte rett ut om «slike tiltak» ikke «renner ut i 

sanden». Det ble nevnt at uten en prosjektramme forsvant fokuset veldig fort: 

«Dette er blant de viktigste ting vi holder på med men det konkurrerer med så mye annet. Det må ha 

en innpakning» 

På denne skolen hadde rektor vært med i teamet i begynnelsen, men trukket seg ut etter hvert. I 

fokusgruppesamtalen kom det frem at vedkommende hadde støttet gjennomføringen av aktivitetene 

i prosjektperioden, men ikke gitt noen «signaler» om en mer langsiktig satsning. 

Man kan si at virkningene i hovedsak besto i de tidsbegrensede oppleggene som ble 

gjennomført og mulige endringer i den enkelte lærerens praksis på grunn av kompetanseheving 

(bevisstgjøring, kunnskap osv.). Et mer langsiktig perspektiv var ikke til stede her. 

7.3.2 Skole 2 

På denne skolen, som deltok i andre gjennomføringsrunde ga fokusgruppesamtalene et delt bilde: 

Teammedlemmene fokuserte på aspekter som situasjonsanalysen og at de fikk «pustet nytt liv» i en 

tidligere satsning mot krenkelser som innebar at elevene ble mer involvert. Teammedlemmene 

mente at det er viktig å opprettholde innsatsen over tid, for eksempel ved å aktualisere 

situasjonsanalysen («ellers bommer vi»). Dessuten bekreftet de fokuset på at hele personalet burde 

involveres og utvikle eierskap i forhold til Dembra arbeidet, ikke bare faglærere, Samtidig var teamet 

på denne skolen klar over utfordringene: «Demokrati ligger ofte lavt på skolens prioriteringsliste», 

som en lærer klart uttrykte det.  

I den etterfølgende samtalen med to lærere som ikke hadde vært i team ble det klart at disse 

satt med en annen oppfatning av Dembra. For dem lå nytten i prosjektet i den umiddelbare 

bruksverdien i undervisningssammenheng. Enkelte metoder ble løftet frem som spesielt 

«matnyttig», mens noen mer generelle elementer i skolesamlingene ble kritisert for å være for 

teoretisk. En av lærerne forslo også fagdelte samlinger for å imøtekomme i enda større grad lærernes 

behov når det gjelder fagenes læreplaner.   
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På skole nr. 2 hadde teamet både utviklet en forståelse av de mer helthetlige aspektene i 

Dembra og i noen aspekter satt i gang prosesser på skolen som ga mulighet for mer langsiktig 

virkning. Imidlertid kan det virke som om denne forståelsen ikke hadde blitt overført til resten av 

staben, slik at i alle fall noen lærere satt igjen med en mye mer begrenset tolkning av Dembra. 

 

7.3.3 Skole 3  

Denne skolen deltok i siste gjennomføringsrunde. Her skapte fokusgruppesamtalen der både teamet 

og lærere som ikke hadde vært i teamet deltok, et inntrykk av en skole som hadde brukt Dembra i en 

utviklingsprosess der hele staben var involvert. Skolen har gjennomført både klasseromsrettede 

aktiviteter og «annerledes-dager», men teamet – med rektor i spissen – var ikke minst opptatt av å få 

perspektivene fra Dembra inn i permanente planer og arbeidsmåter, for eksempel når det gjaldt 

psykisk helse. 

I fokusgruppesamtalen var alle enig om at Dembra gjelder hele staben og en naturfaglærer 

ga et eksempel på hvordan han tenkte å bruke perspektivene fra prosjektet inn i undervisningen sin. 

Mens en lærer fra skole nr. 2) hadde etterlyst «ferdig-tyggede» opplegg som direkte kunne overføres 

til undervisningen, ga deltagerne i denne samtalen uttrykk for at de opplevde det som en styrke med 

Dembra at det ble formidlet prinsipper og åpne metoder som lærerne på de deltagende skolene 

kunne tilpasse sin egen situasjon. Det var større optimisme her enn på de andre skolene når det 

gjaldt spørsmålet om prosjektet hadde etterlatt varige spor, men også her kom det frem at mye av 

bevisstheten og fokuset som Dembra hadde bidratt til kanskje ville forsvinne etter hvert, uten en 

oppfriskning. Skole nr. 3 er et eksempel på hvordan Dembra har blitt tolket og brukt som en mulighet 

for hele skolens utvikling ved å koble prosjektet til eksisterende satsninger. 

Oppsummerende kan det sies at fokusgruppesamtalene gjenspeiler bildet i oversikten av 

skolenes aktiviteter, nemlig at fokuset på helhetlige og langsiktige satsninger har økt fra 

gjennomføringsrunde til gjennomføringsrunde (med forbehold om lavt antall deltagende skoler i den 

siste runden). Dette kan tyde på at arrangørene har blitt tydeligere på dette området, men samtidig 

kan et viktig aspekt være at prosjektet ble gjennomført på skoler som i utgangspunkt hadde veldig 

forskjellig «institusjonskultur». En skole der lærerne først og fremst samarbeider som faglærere og er 

interessert i undervisnings-rettet kompetanseheving gir et annet utgangspunkt enn en skole med 

samarbeidskultur omkring skoleutviklingsprosjekter, særlig når disse tematisk var beslektet med 

Dembra. Dette gir nok noen begrensninger når det gjelder å sette i gang helhetlige prosesser på en 

del skoler, men det desto viktigere er det at arrangørene formidler tydelig for deltagerne hvordan 

elementene i Dembra henger sammen. Når det gjelder veiledningen av skolene er det også veldig 

viktig at arrangørene danner seg en forståelse av hvilke eksisterende og tidligere satsninger Dembra 
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kan kobles til, slik at skolen kan bruke eksisterende erfaringer og bygge på eksisterende 

arbeidsmåter. 

 

7.4. Oppsummering av skolenes utbytte 
Når det gjelder skolenes utbytte dannes følgende bilde: 

 Det har blitt gjennomført Dembra-relaterte aktiviteter på samtlige skoler, men det er store 

forskjeller når det gjelder omfang og videreføring av disse aktivitetene.  

 Mange lærere gir uttrykk for at de mener den økte bevisstheten om Dembratematikken vil 

prege sin egen og skolens praksis en stund fremover.  

 Det kommer tydelig frem at mange lærere betrakter Dembra som en viktig «vekker» om noe 

de anser som en av skolens viktigste oppgaver. Samtidig er de usikre på om noe mer enn 

kortvarige «stunts» kan komme ut av deltagelse i et begrenset prosjekt som Dembra.  

 Det må skapes en institusjonell ramme for at bevisstheten opprettholdes og at bevisstheten 

og kompetansen i staben skal kunne prege skolens arbeidsmåter. Her ser skoleledelsens rolle 

ut til å være helt avgjørende, men funnene peker også på noen utdanningspolitiske signaler 

om hvilke prioriteringer skolen skal foreta. 

 

 

8. Konklusjon og anbefalinger  

Innledningsvis ble følgende overordnete spørsmål for evalueringen formulert: 

1. I hvilken grad vurderer deltakerne at de har økt sin kompetanse i det forebyggende arbeidet 

etter deltakelsen i Dembra? (individuelt utbytte) 

2. I hvilken grad opplever deltakerne at deltakelsen i Dembra har forbedret det forebyggende 

arbeidet i skolen? (Skolens utbytte)  

Dessuten har man spurt om i hvilken grad Dembra har bidratt til varig og systemisk endring på de 

deltakende skolene (jf. endringsteorien), og hvilke aspekter av Dembra som har bidratt  til endring.  

 

8.1. Overordnet vurdering 

1) Individuelt utbytte 

Evalueringens funn når det gjelder lærernes individuelle utbytte er svært positive. De peker på at de 

forventete resultatene stort sett er innfridd. Bevisstgjøring er den mest framtredende positive 

endringen deltakerne sitter igjen med, ifølge de kvalitative funnene. Dembra klarte å «treffe» 

målgruppen, bidra med perspektiver og sette i gang refleksjoner som lærerne opplevde som relevant 

for egen praksis.  
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Oppfatningen av hvordan kunnskap og metodene formidlet i Dembra kunne brukes, varierer sterkt. 

Det kan se ut som at de delene av det konseptuelle grunnlaget i kursopplegget som har med skolens 

helhetlige arbeid å gjøre (jf. endringsteorien) ikke har blitt oppfattet av deler av lærerstaben. Likevel 

viser evalueringen at denne tendensen blir mindre i de siste gjennomføringsrundene. 

 

2) Skolenes utbytte 

Kompetanseheving av staben må selvfølgelig anses som et utbytte for skolene, men evalueringen 

viser at Dembra også hadde andre konsekvenser/følger. Alle deltagende skoler har gjennomført 

forskjellige Dembra-relaterte aktiviteter, og skolene var stort sett fornøyde med utfallet. Ikke alle 

skoler har planer om å videreføre sine Dembra-relaterte aktiviteter utover prosjektperioden, men 

andelen som vil dette, øker i de senere gjennomføringsrundene. Arrangørenes mer tydelige og 

gjennomgående fokus på skolens helhetlige satsing ser ut til å ha bidratt til denne økningen. 

 

Når det gjelder langsiktig videreføring ser vi at skolene som har koblet Dembra til eksisterende eller 

tidligere satsinger er mer optimistiske på dette punktet. 

 

3) Bærekraftig endring? 

Funnene i evalueringen antyder at prosjektperioden i utgangspunktet er for kort til å øyne 

bærekraftige endringsprosesser. Det viser seg at opplegget fungerer godt for å sette i gang slike 

prosesser, eller at Dembra fungerer som en fornyelse og justering av skolens eksisterende satsinger. 

Skoler som har koblet Dembra til slike satsinger er mer optimistiske når det gjelder langsiktige 

virkninger. 

Evalueringen viser at teamenes rolle, med rektor/representant fra ledelsen i en særskilt posisjon, er 

avgjørende for at Dembra kan bidra til endring på skolenivå. Der teamene involverte resten av staben 

i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som berørte forskjellige områder av skolens virksomhet, 

nettopp der oppsto engasjement og eierskap.  

Den generelle skepsisen blant skolene om det er mulig å opprettholde fokuset uten Dembra som 

ramme, resulterer i en stor etterspørsel etter oppfølgingstilbud.  

 

8.2.  Sterke sider og forbedringspotensial ved Dembra 

Overordnet 

Vi anser det som evalueringens viktigste funn at Dembra-konseptet, med sin kobling av demokratisk 

beredskap og inkludering til forebygging av gruppefiendtlighet, og et fokus på hele skolen som en 

arena der det forebyggende arbeid foregår, har blitt bekreftet av dataene. Dette gir mulighet for 
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skolene til å utvikle arbeidsmåter som lett kan kobles til fagundervisning, klasseledelse og arbeid med 

skolemiljø. 

Vi finner det også bekreftet at komponentene i kursopplegget operasjonaliserer denne tenkningen 

på en god måte og stort sett fungerer hensiktsmessig, men at noen justeringer gjenstår. Vi skal nå ta 

en gjennomgang av noen av disse komponentene og belyse styrkene og forbedringspotensialet. 

 

Kunnskap og metoder 

Evalueringen bekrefter at kompetanseheving i lærerstaben er en nødvendig del av det forebyggende 

arbeidet. Dette omfatter kunnskap relatert til rasisme, antisemittisme og andre typer 

gruppefiendtlighet, samt kjennskap og utprøving av arbeidsmåter relatert til kritisk tenkning, 

refleksjon og håndtering av fordomsfulle ytringer.  

Fokuset på kritisk tenkning er det enkeltstående aspektet som ble brukt mest i skolenes aktiviteter og 

satsinger, og som har bidratt til å gi en ny ”dreining” til det forebyggende arbeid (utfordre til 

refleksjon i stedet for ”pekefinger”) på en del av skolene. 

Evalueringen gir ikke et entydig resultat om hvorvidt stoffet som formidles på skolesamlingene burde 

tilpasses skolens  kontekst i sterkere grad. Generelt tyder mye på at temaer og aspekter som er 

sentralt i Dembra-tenkningen ville bli valgt bort hvis skolene kunne velge ut fra en «meny». En 

balanse mellom generell og lokalt «skreddersydd» stoff ser ut til å treffe de fleste lærere. 

 

Teamarbeidet og lokal tilpasning 

Opplegget for teamene kan i store deler betraktes som vel fungerende. Teamene settes stort sett i 

stand til å initiere enkeltstående aktiviteter knyttet til Dembra-tematikken, og i de siste 

gjennomføringsrundene også mer omfattende og langsiktige prosesser. Blant det som trekkes fram 

at særlig situasjonsanalysen med spørreundersøkelse og veiledning fra organisatorene var nyttig for 

teamene. 

Det siste punktet bekrefter Dembra-prinsippet om lokal tilpasning. Evalueringen viser at forståelsen 

av skolens utfordringer og ressurser ble et sentralt utgangspunkt for å planlegge og gjennomføre 

aktiviteter som kunne skape engasjement og deltakelse, og bidra til positiv utvikling av skolens miljø 

og arbeidsmåter. 

Utfordringen som evalueringen viser helt tydelig, ligger i overgangen mellom deltakelse i Dembra og 

videreføring av arbeidet i skolenes egen regi.  
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Eierskap og forankring 

Punktet om lokal tilpasning henger sammen med fokuset på eierskap og forankring. Her  gir 

evalueringen en klar indikasjon om at virkningene av Dembra stanser opp hvis ikke langsiktige 

satsinger er satt i gang og forankret i skolens planer, og hvis ikke hele staben er involvert i dette 

arbeidet. 

Evalueringen får fram noen mangler når det gjelder samspillet mellom teamarbeidet og 

kommunikasjon til resten av lærerstaben på en del skoler, men det var en forbedring i løpet av de 

siste to gjennomføringsrundene.  

Funnene i evalueringen peker mot den særskilte rollen skoleledelsen har, både når det gjelder 

kommunikasjonen ovenfor hele staben og forankring av Dembra-aktiviteter og perspektiver i skolens 

planer. 

 

Helhet og langsiktighet 

Evalueringen støtter opp om det konseptuelle grunnlaget i Dembra når det gjelder den helhetlige 

tilnærmingen til skolens forebyggende arbeid: mange lærere anser systematiske og langsiktige 

satsinger som en forutsetning for at bevissthet og kompetanse forankres i lærerstaben og 

opprettholdes over tid.  

Samtidig kommer det til uttrykk en sterk skepsis til om slike prosesser kan forankres i løpet av det 

begrensete tidsrommet for Dembra-deltakelse. Her gjenstår en utfordring å støtte skolene i å 

tilrettelegge for en videreføring av Dembra-satsinger etter avsluttet deltakelse.  

 

8.3 Anbefalinger for videreføring av Dembra 

Dembra bør fortsette og utvide sin aktivitet 

 Evalueringen viser at erfaringene med gjennomføringen av Dembra og deltakernes positive 

tilbakemeldinger peker mot at Dembra-kursopplegget bør videreføres og gjøres tilgjengelig i 

større omfang for flere skoler. 

 Evalueringen gir tydelige tilbakemeldinger på  områder som kan justeres for å gjøre en 

videreføring mer effektiv  

 

Kvalitetsheving er lett å få til, med de eksisterende erfaringer 

 Samspillet mellom de forskjellige komponentene i kursopplegget (særlig mellom arbeid med 

teamene og skolesamlinger som tilbud for hele lærerstaben) bør forbedres ytterligere, og det 

helhetlige fokuset formidles konsekvent. Det er viktig å skape felles forståelse at det 
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forebyggende arbeid er en del av skolens mandat og bør være et eierskap av 

skoleutviklingsdimensjonen i det forebyggende arbeid. 

 Skolene bør  støttes i å identifisere eksisterende satsinger som kan fornyes og justeres med 

hjelp av Dembra. 

 Teamene bør få en mer aktiv rolle som Dembras «endringsagenter» ovenfor resten av 

staben.  

 Erfaringsutveksling mellom skolene og nettverksdimensjonen bør styrkes. Fire skoler per 

gjennomføringsrunde er et minimum for å sikre gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling 

mellom skolene.  

 

Dembra kan styrkes gjennom tilleggselementer 

 Dembra-skolenettverk. Kontakt mellom skoler med liknende utfordringer og fokus i arbeidet 

burde støttes på tvers av gjennomføringsrunder (forbilde «veilederkorpset»?) 

 Oppfølgingstilbud etter avsluttet deltakelse i Dembra: 

o Nettbasert tilbud 

o Årlig Dembra-dag på skoler som har avsluttet deltakelse 

o Årlig Dembra-konferanse 

 

 Mulighet for videreføring og langsiktig implementering av Dembra-arbeidet i en lengre 

tidshorisont, som omfatter systematisk profesjonell utvikling i staben og refleksjon knyttet til 

endring (etter modellen skolebasert kompetanseutvikling/ kompetanse for mangfold). Her 

burde det etableres et samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner. 

 

Tydeligere politisk støtte 

 Evalueringen viser at mange skoleledere og lærere mener det forebyggende arbeid som en 

del av skolens mandat bør få en tydelig politisk støtte. Det gjelder også skolenes bruk av tid 

og ressurser for dette burde gis større legitimitet. Slik det er i dag, opplever mange skoler at 

dette arbeidet ikke har prioritet. Det gjør det enklere å velge bort et systematisk 

forebyggende arbeid i skolen. 
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Vedlegg 1 Skisse: Evaluering av Dembra prosjektet – Innhold og 

omfang 
Dembra I. (tidsramme 2012-2015) 

Tilnærming og datagrunnlag: 

Evaluering av Dembra gjennomføres i tråd med tilbudet og kurspakken utviklet i 2012. 

Evalueringselementer var bygget inn i alle deler av Dembra-prosjektet, slik at det ble organisert 

refleksjons- og tilbakemeldingssløyfer gjennom hele prosjektforløpet. Dokumentasjon ble samlet inn 

gjennom spørreskjema og deltagende metoder. Den fortløpende evalueringen hadde formativ 

karakter, det vil si den bidro til justeringer og konseptuell videreutvikling underveis i prosjektløpet. 

Sluttevalueringen vil ha summativ karakter, men også komme med anbefalinger i forhold til en 

eventuell videreføring av prosjektet.  

I et notat fra desember 2014 har vi redegjort for det gjennomførte dokumentasjonsarbeidet og 

datagrunnlaget for evalueringen (se vedlegg). 

For å hente inn tilleggsdata skal det gjennomføres noen intervjuer (individuell eller fokusgruppe) 

med lærere og rektorer fra de deltagende Dembra-skolene og det er planlagt casestudier av 3-4 

utvalgte skoler. De forskjellige typene data bidrar til en metodisk triangulering der ulike data belyser 

samme spørsmål. 

 

Innhold av evalueringen: 

Evalueringen fokuserer på to hoveddimensjoner: For det første evalueres gjennomføringen opp mot 

målsetninger formulert i tilbudet levert til UDIR i 2012. Utover det skal det evalueres hvilket utbytte 

deltagerne fikk av Dembra og hvilke innvirkninger prosjektet hadde på de deltagende skoler.  

I. Prosjektets gjennomføring i henhold til tilbud fra 2012  

Perspektivene: 

 Har prosjektet blitt gjennomført i henhold til anbudet fra 2012? 

 Har det skjedd avvik? 

 Hva var grunnene til avvikene? 

 Hva var effektene av avvikene? 

Evalueringen skal ta høyde for at Dembra var et utviklings- og piloteringsprosjekt og skal derfor ta 

med endringene i oppbyggingen og gjennomføringen av opplegget for skolene i hver av de tre 

gjennomføringsrundene. Her er det forskjellige momenter som gjør seg gjeldende: 

 Rekruttering av deltagende skoler 

 Skolesamlinger 

 Teamarbeidet  

o Samlinger  

o Veiledning 
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o Kommunikasjon på Share & Connect-plattformen 

 Prosjektledelse og samarbeid i prosjektgruppen 

Evalueringen skal gjøre rede for de vesentligste endringene og avslutte med en overordnet 

vurdering, samt anbefalinger for mulig videreføring i fremtiden. 

 

II. Innvirkningene på lærere, rektorer og andre deltagere fra Dembra–skolene, samt på 

institusjonelt nivå 

Perspektivene: 

Hva fikk de deltagende lærere og team-medlemmer ut av Dembra? 

 Umiddelbare innvirkninger 

 Potensielt langsiktige effekter 

Hva fikk de deltagende skolene som institusjon ut av Dembra? 

 Umiddelbare innvirkninger 

 Potensielt langsiktige effekter 

Hvilke endringer kan ses i løpet av prosjektperioden og kan det påvises sammenheng mellom disse 

endringene i gjennomføring av Dembra på den ene siden og deltagernes utbytte samt innvirkning på 

skolenivå på den andre? 

 

Omfang av evalueringen: 

Evalueringsrapporten vil være på ca. 20 sider, med en oppsummering av de vesentligste 

konklusjonene på første side. 

Ansvar: 

Det faglige hovedansvaret for evalueringen ligger hos Claudia Lenz (EWC) som skal samarbeide med 

prosjektleder Peder Nustad (HL-senteret) og Ida Kjeøy (HL-senteret). Innspill fra de øvrige 

medlemmene av prosjektgruppen skal hentes inn underveis. 

Tidsramme: 

Arbeidet med evalueringen har begynt på grunnlag av datamaterialet fra de første to og delvis den 

tredje gjennomføringen av Dembra.. Hele datagrunnlaget fra gjennomføringen er på plass etter 

gjennomført avsluttende spørreundersøkelse medio mars 2015.  

Gjennomføring av intervju med lærere og rektorer fra deltagende skoler er planlagt i perioden 

februar – april 2015. 

På grunnlag av det samlede sett av data skal analysen foregå i mai med beregnet avsluttet rapport 

15. juni. 

 



36 
 

Vedlegg 2: Spørreskjema avsluttende spørreundersøkelse 
 

Denne undersøkelsen er en del av evalueringen av Dembra-prosjektet, der din skole deltok 

i inneværende skoleår.  

1. Hvilken skole tilhører du?  

2. Hvilken rolle har du på din skole?  

 lærer/skoleledelse (ikke Dembra-team)  

 medlem Dembra-team  

3. Opplevde du arbeidet i Dembra-teamet som verdifullt i det forebyggende arbeid på  

din skole?  

svært enig litt enig litt uenig svært uenig kommentar 

4. Tror du at Dembra-teamet kommer til å fortsette samarbeidet omkring Dembra  

tematikk? 

svært enig litt enig litt uenig svært uenig kommentar 

5. Hvordan vurderer du følgende innhold i teamarbeidet i Dembra?  

 Dembra spørreundersøkelse  

 Samtale om resultater fra spørreundersøkelse  

 Teamsamling I./ Dembra  

 Erfarings og idéutveksling mellom skolene  

 Teamsamling II./utarbeidelse av Dembra aktivitetsplanen  

 Prosjektgruppens oppfølging av aktivitetene  

 Teamsamling III./evaluering av prosjektperioden  

 Kommunikasjon på Share & Connect plattform  

svært nyttig litt nyttig ikke nyttig  

7. Har du andre kommentarer i forhold til din deltagelse i Dembra-teamet?  

8. Hvilken av de følgende påstandene om ditt utbytte fra deltagelsen i Dembra er du  

enig i?  

 Jeg fikk en forståelse av hvordan min skole burde jobbe med forebygging  

 Jeg fikk nyttig kunnskap om rasisme og antisemittisme  

 Jeg lærte noen nyttige metoder  

 Jeg ble mer bevisst språkbruk i skolen  

 Det var bortkastet tid  

 Jeg hadde noen gode tankeutvekslinger med kollegaer  

 Jeg fikk nyttig kunnskap om demokrati i skolen  

 Jeg ble mere bevisst egne fordommer  

 svært nyttig litt nyttig ikke nyttig  

 Annet (vennligst spesifiser)  



37 
 

 svært enig litt enig litt uenig svært uenig kommentar 

9. Føler du at du er bedre rustet til å håndtere negative utsagn fra elevene? 

svært enig litt enig litt uenig svært uenig kommentar 

10. Tror du at din skole gjennom deltagelse i Dembra har forbedret sitt arbeid med forebygging av 
gruppefiendtlighet? 
svært enig litt enig litt uenig svært uenig kommentar 
 
11. Tror du at Dembra vil ha noen langvarig virkning på din skole?  

svært enig litt enig litt uenig svært uenig  

12. Hvis svaret på det forrige spørsmål var «svært enig» eller «litt enig», hvilke  

virkninger tenker du på? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide for fokusgruppesamtaler med Dembra-

skoler 
 

Innledning 

Intervjueren innleder samtalen med å ønske velkommen og forklare konteksten 

(avslutningsevaluering av Dembra) samt hensikten med samtalen: å få en forståelse av skolens 

utbytte av Dembra-prosjektet, hvilke elementer i Dembra som bidro positivt og eventuelle forslag til 

forbedringer. 

(Noe om rollene hvis en person fra prosjektgruppen er med) 

 

Spørsmål 1) 

Hvis dere skulle beskrive Dembra med noen få setninger til noen som ikke kjenner til prosjektet, hva 

ville dere ha vektlagt? 

 

Spørsmål 2) 

Hvilket utbytte i det forebyggende arbeid tror dere xx skolen har hatt av Dembra? 

(Oppfølgingsspørsmål: Hvilke elementer av Dembra vil dere si bidro mest til dette utbyttet?) 

 

Spørsmål 3) 

Kan dere beskrive noen virkninger av Dembra på skolen deres som går utover den avsluttede 

prosjektperioden? 

Oppfølgingsspørsmål: Hva ville dere si var/er hindringene for at virkningene kan bli mer langsiktig? 

 

Spørsmål 4)  

Hvis dere skulle foreslå noen endringer i Dembra-oppsettet – hva ville det være? 

 

Er det noe mer dere gjerne vil si om Dembra eller XX skolens deltagelse i prosjektet? 

 

Tusen takk for at dere tok dere tid til å snakke med oss! 
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 Vedlegg 4: Casebeskrivelser 

Casestudie 1 

Skole 1 er en ungdomsskole med ca. 350 elever og ca. 40 lærere, som ligger i en kommune i Akershus 

med ca. 17.000 innbyggere. Skolen deltok i første runde av Dembra fra august 2013 til februar 2014. 

Dembra-temaet på denne skolen besto av rektor og tre lærere som representerte henholdsvis 8., 9. 

og 10. trinn. Rektoren deltok bare i den første av tre team-samlinger.  

Teamet valgte sitt fokus for Dembra-aktiviteter basert på funnene i spørreundersøkelsen, som hadde 

blitt besvart av litt over halvparten av lærerne og elevene. Undersøkelsen viste et høyt nivå av 

negative holdninger mot tiggere og romfolk/sigøynere, noe som også viste seg hos de andre 

deltagende skoler i denne gjennomføringsrunden. Undersøkelsen viste også et relativt høyt nivå av 

negative holdninger til polakker sammenlignet med de andre deltagende skolene. 

Følgende fokus for Dembra-aktivitetene ble valgt:  

1. Redusere fremmedfrykt (8. trinn) 

2. Øke kunnskap om romfolk (9. trinn) 

3. Bevisstgjøring av egne fordommer (10. trinn) 

Aktivitetene som ble planlagt for de forskjellige trinnene hadde et undervisnings-/klasseromfokus. På 

et mer overordnet nivå ønsket teamet å ta i bruk valgfaget «demokrati i praksis» og jobbe med 

kompetanseheving av lærere i de valgte temaene. Som et element i denne kompetansehevingen 

inviterte skolen en Dembra-foredragsholder til å snakke om forfølgelsen av rom under 2. verdenskrig. 

Etter team-samling 2 fikk ikke teamet mer veiledning (et veiledningsmøte basert på Dembra-planen 

ble introdusert i neste gjennomføringsrunde). Imidlertid foregikk det noe kommunikasjon med 

teamet via Share & Connect-plattformen og per e-post. Det resulterte i at et medlem fra Dembra-

prosjektgruppen deltok i en samling for foreldre på skolen i desember 2013. Der presenterte elevene 

fra 9. trinn sine prosjektarbeid om forfølgelse av rom under andre verdenskrig. 

Ved Dembra-periodens slutt hadde ikke alle de planlagte aktivitetene blitt gjennomført, men teamet 

presenterte konkrete planer for resten av skoleåret.  

Dette var utgangspunkt for fokusgruppesamtalen med lærere som foregikk på skolen i april 2015. 

Fire lærere deltok i samtalen. Av disse hadde to vært med i Dembra-teamet (representanter for 8. og 

9. trinn). En av de to andre var forholdvis ny på skolen, slik at han bare hadde fått med seg siste delen 

av Dembra-opplegget. 

Fokusgruppesamtalen ga en interessant innsikt i de Dembra-relaterte aktivitetene som hadde 

foregått på skolen etter avsluttet Dembra-periode. Planen for 8. trinn hadde vært å invitere en 

representant fra en av organisasjonene for rom til skolen. I stedet for å gå gjennom organisasjonene 

som representerer rom, hadde en lærer invitert en gutt som solgte «romfolk» og «folk er folk» fra 

nabolaget til skolen.  

«Ble enig med rektor om at han kunne ta en jobb med å snakke om hvorfor han var her og jobbet så 

elevene skulle få det fra ham. Han var i alle 8. klassene. Jeg intervjua han [foran elevene]. […]Det var 

veldig vellykket, også for ham. Det vi snakket om var respekt, ikke at elevene måtte gi penger. Men si 



40 
 

hei, jeg husker deg. Slå av en prat. Det har dem gjort. Jeg snakker med ham. Hei G. hvordan går det 

med ham.» 

Læreren som hadde tatt initiativ til dette fortalte om en vellykket aktivitet som hun mener har 

påvirket de 8-klassingene som deltok i den og som hun tror har satt varige spor hos elevene som 

deltok. Da intervjueren spurte om det var planlagt å gjenta besøkene i kommende skoleår, ble det 

klart at det ikke var tilfelle– og dette gjorde at samtalen tok en interessant vending. 

Læreren som er relativ ny på skolen, hadde innledningsvis sagt at han var redd «slike begrensete 

opplegg [som Dembra] renner ut i sanden». Han tok til orde nå og sa at møter med minoriteter burde 

være noe som gjentas og som tilpasses aktuelle situasjoner: 

«Jeg tror dette er viktig. Men da må det ha en innpakning som er mer varig enn det det er. For det 

skaper forpliktelse. Vi har voksenopplæring her også. Vi har jo munker. Vi har afrikanere, 

østeuropeere, kunne vært svært interessant å få de til å snakke. For å skape litt mer forståelse. Vi tar 

veldig mye for gitt.» 

I det videre samtaleforløpet ble det klart at Dembra-teamet hadde fokusert på de aktivitetene som 

ble gjennomført i det skoleåret de deltok i Dembra, og at de stort sett var fornøyd med utbyttet. 

Lærerne hadde ikke nødvendigvis tenkt på en videreføring. Dette ble også koblet til skolens enormt 

travle program, med nye tiltak og opplegg som krevde oppmerksomhet etter at Dembra var 

avsluttet. 

Spørsmålet om hva som måtte til for å få til et mer langsiktig perspektiv ble besvart med: 

«Inkorporere det i et fag. Det er jo ikke de samme trinnene. Når det da ikke er noen formell 

videreføring, så derfor er det litt tilfeldig. Lagt inn i årsplan så hadde det vært litt annerledes.»  

Oppsummerende kan det sies at de tre som hadde vært aktivt med i Dembra-gjennomføringen 

syntes at de selv og elevene hadde fått noe ut av deltagelsen og de aktivitetene dette resulterte i. 

Det var først og fremst den kritiske og skeptiske røst fra en lærer som ikke hadde fått med seg hele 

Dembra-perioden som fikk fokuset til å skifte til spørsmål om videreføring og langsiktighet. Det virker 

som om fokusgruppesamtalen satte i gang en del tanker og ideer hos de deltagende lærerne i forhold 

til disse aspektene.  

I et evalueringsperspektiv må det stilles spørsmålstegn ved hvordan opplegget kan forbedres slik at 

fokuset på langsiktighet går inn i hele Dembra-løpet – både i arbeidet med teamene, men også 

resten av lærerstaben.   
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Case studie 2 

Skole 2 er en ungdomsskole som ligger i en Akershus-kommune med ca. 35.000 innbyggere rett 

utenfor Oslo. Skolen har ca. 365 elever og rundt 60 ansatte. Skole 2 deltok i andre 

gjennomføringsrunde, fra januar til desember 2014. 

Skolen, som har ca. 40 % minoritetselever, hadde allerede før sin deltagelse i Dembra-prosjektet et 

fokus på inkludering og gikk inn i prosjektet med en uttalt interesse for å «få nytt liv» i dette 

arbeidet, bl.a. i forhold til en tidligere satsning mot krenkelser (dette hadde resultert i et dokument 

mot krenkende adferd). Dessuten er skolen en MOT-skole, og de ønsket at «arbeidet med MOT 

[skulle gå] hånd i hånd med Dembra-arbeidet og arbeidet for et godt læringsmiljø for alle.» (sitat fra 

skolens rapport, desember 2014) 

Dembra-spørreundersøkelsen viste at elevene og lærerne i relativ liten grad opplever negative 

holdninger rettet mot grupper basert på etnisitet eller religion, men at det er en del fokus på å være i 

«riktige» grupper. Dessuten var det tydelig at en del grove og potensielt krenkende uttrykk ble brukt 

blant elevene. Dembra-teamet koblet dette til «skjult sjikane» som de ønsket å motarbeide. 

Aktivitetene som ble planlagt for Dembra-perioden omfattet: 

1. Gjennomgang av og refleksjon rundt resultatene fra spørreundersøkelsen i lærerstaben og 

med elevene (som klasseromaktivitet) 

2. Gjennomgang av dokumentet mot krenkende adferd i 8., 9. og 10. trinn 

3. Utprøving av Dembra-øvelsene i klassene 

Noen av aktivitetene hadde altså fokus på klasserommet/undervisning, men samtidig var det et 

tydelig fokus på skolemiljø og en overgripende strategi mot krenkende adferd.  

I sluttrapporten fra teamet på skole 2 ble deltagelsen i Dembra vurdert som et viktig ledd i en 

pågående prosess av bevisstgjøring og målrettet innsats: 

«Gjennom arbeidet med Dembra har vi på [skole 2] igjen blitt minnet om hvor viktig det kontinuerlige, 

forebyggende arbeidet med elevenes holdninger og fordommer er.[…] 

Det er viktig ikke å ta for gitt «at nå er det bra» selv om vi opplever at læringsmiljøet er bra og at 

elevene trives. Arbeidet med Dembra-fokus vil fortsette selv om prosjektperioden er over.» 

Dette var utgangspunkt da vi gjennomførte fokusgruppeintervjuene i mai 2015. Vi hadde separate 

samtaler med tre av fire medlemmer av Dembra-teamet og to lærere som ikke hadde deltatt i 

teamet. 

I samtalen med teamet ble bevisstgjøringen om skolens utfordringer løftet frem som noe av det 

viktigste med Dembra, noe som hele personalet burde involveres i. Men det ble også uttrykt skepsis i 

forhold til muligheten for å holde fokus over tid.  

Et element som skolen har fått nytt liv i gjennom Dembra-deltagelsen, er arbeidet med krenkende 

adferd, som ble endret fra et statisk dokument til en «levende standardsetting». Dette har nå blitt en 

del av årsplanen og gjennomføres hvert år i 8. trinn. 
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Teamdeltagerne hadde en rekke forslag til hvordan gjennomføringen av Dembra ville kunne ha bedre 

effekt, bl.a. en bedre kobling mellom overordnete perspektiver og klasseromtilpassete øvelser og en 

mer aktiv bruk av Dembra-heftet. De ønsket seg også anledninge til å «aktualisere» Dembra-fokuset, 

for eksempel gjennom en årlig samling for Dembra-skoler (alumni). 

Oppsummerende sa en av teamdeltagerne:  

«Om jeg har lært så mye, faglig sett, er jeg ikke sikkert på, men jeg fikk en anledning til å tenke 

gjennom ting.»  

Dette gjenspeiler at teamene satte pris på det rommet de fikk til en mer systematisk refleksjon og 

strukturert tenkning i forhold til arbeidsmåter enn de ellers har mulighet for i sin hverdag. Noe som 

på en måte også ble tolket som forutsetning for et langsiktig og vellykket arbeid. 

Et helt annet bilde kom frem i samtalen med de to lærerne som ikke var i Dembra-teamet. På 

spørsmål om hva de sitter igjen med fra Dembra, kom konkrete metoder og tips som de hadde fått i 

skolesamlingene: «Vi herma etter det du gjorde med oss» [intervjueren hadde også formidlet en 

bestemt metode i en skolesamling ].  

Begge var tydelige på at det var «mer av den type» ting de var interessert i og mindre «teori» - dette 

ble gjentatt to ganger i løpet av samtalen. Dessuten ble det etterlyst et mer «skreddersydd» opplegg, 

og aktiv bruk av Dembra-skolenes resultater fra spørreundersøkelsen ble nevnt. 

Fokuset på språkbruk ble fremhevet som positivt og som noe som antageligvis etterlater seg spor:  

«Dembra manifesterer seg i skolen gjennom oppleggene som gjennomføres på klasserom». 

Kontrasten mellom team og ikke-team på skole 2 var altså ganske betraktelig i den forstand at 

sistnevnte hadde et nesten utelukkende klasserom- og fagfokus, mens teamet også var opptatt av 

noen overordnete prosesser i forhold til situasjonsanalyse og skolemiljø. Mens teamet var opptatt av 

å få med alle uansett fag, foreslo ikke-teamlærere fag-delte Dembra-samlinger. 

Felles var derimot en oppfatning om at det må jobbes aktivt i forhold til skolens planer for at et 

prosjekt som Dembra skal ha langsiktig effekt, samt liten tro på at det blir ryddet nok plass for dette i 

skolen. 

En lærer ga uttrykk for en forsiktig optimisme: 

«Man sår jo frø hver gang, de blomstrer på uventede plasser. Jeg kommer jo på ting jeg har gjort på 

Dembra.» 

I et evalueringsperspektiv kaster intervjuene på skole 2 lys på utfordringen Dembra har med å 

formidle sammenhengen mellom et klasserom- og fagrettet fokus på den ene siden og fokuset på 

skolens helhetlige arbeid med et inkluderende miljø på den andre. På denne skolen satt teamet og 

resten av staben igjen med inntrykk og utbytte fra veldig forskjellige prosjekter. 
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Casestudie 3 

Skole 3 er en ungdomsskole med ca. 340 elever og 32 lærerårsverk som ligger i en kommune i 

Buskerud med ca. 24.000 innbyggere. Skolen deltok i tredje gjennomføringsrunde fra september 

2014 til mars 2015. Skolen har fra før en sterk profil på prosjektarbeid, bl.a. fra arbeidet med 

vurdering uten karakter, og de ga uttrykk for at deltagelsen i Dembra anses som en videreføring og 

videreutvikling av den allerede eksisterende profilen. 

Etter deltagelse i første teamsamling og veiledningssamtale med Dembra-prosjektgruppen om 

funnene fra spørreundersøkelsen, bestemte teamet seg for følgende Dembra-»motto»: 

«[X] skole er en skole for alle og vi er stolte av mangfoldet» 

Skolen gjennomførte en rekke aktiviteter som var koblet til undervisningen (fokus på språket/ 

fordommer/ «sekkebetegnelser», øvelser i kritisk tenkning) og noen aktiviteter for hele skolen (i 

forbindelse med FN-dagen). Samtidig valgte skolen et sterkere fokus på lærernes kompetanseheving 

ved å invitere en av Dembra-foredragsholderne til et internseminar om profesjonsetiske verdier.  

Skole 3 har i sterkere grad enn mange andre skoler hatt et ønske om å bruke Dembra for å skape en 

helhet i eksisterende satsninger og gi disse en ny vinkling. På denne måten ble også arbeidet med 

vurdering og med sosial helse koblet opp mot en «Dembra-tankegang» om å inkludere alle uansett 

forutsetninger. Rektoren var dessuten opptatt av å få Dembra-perspektivene inn i arbeid med 

skolens planer. 

I avslutningsrapporten fra skole 3 kan det leses: 

«[…] vi har fått tilført ny kunnskap og mye refleksjon rundt egne verdier og holdninger. Det har vært 

nyttig å sette aktiviteter vi allerede gjør sammen i en plan, men utfordringen blir å videreutvikle 

denne, og få satt den på dagsorden neste år, at den ikke går i glemmeboken. » 

Dette var status da fokusgruppesamtalen foregikk i juni 2015, tre måneder etter avsluttet Dembra-

prosjektperiode. Samtalen foregikk i eksamenstiden og det var vanskelig å finne lærere som hadde 

mulighet til å delta i en samtale. Derfor ble team og ikke-team-samtalen sammenslått. Tre lærere 

som ikke hadde vært i teamet og tre teammedlemmer (inkludert rektor) deltok i denne. 

Samtalen var preget av en veldig positiv stemning og, som rektoren uttrykte det, et ønske å «gi 

prosjektgruppen noe tilbake» ved å bidra med refleksjon og innspill. 

På spørsmålet omhva de forbinder med Dembra, var «bevisstgjørende» og «holdningsskapende» 

blant de første ordene som kom opp, og det ble presisert at dette henger sammen med spørsmål om 

identitet («når er man norsk») og språkbruk. Rektoren og lærerne betonte at Dembra passet godt 

sammen med andre satsninger på skolen, men at fokuset på kritisk tenkning kanskje var det som står 

igjen som mest sentralt og at fokus på psykisk helse kom inn som et resultat av Dembra.  

Svaret på spørsmål om hele staben oppfattet Dembra som noe relevant var veldig klart: Dembra ble 

godt mottatt av lærere med all slags fagbakgrunn, selv om ikke alle var overbevist i begynnelsen. En 

av lærerne fortalte at han i begynnelsen hadde tenkt at det bare ville bli «enda en sånn pliktøvelse», 

men at interessen hans hadde blitt fanget på første skolesamling. 
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Senere nevnte han hvordan øvelsene og metodene som ble formidlet i Dembra-samlingene kom 

umiddelbart til nytte i skolehverdagen.  Han beskrev en situasjon der en elev hadde kommet med 

utsagn om at «muslimer overtar Norge» på grunn av fødselsraten, der han brukte «fakta og 

meninger»-øvelsen som hadde blitt introdusert i en Dembra-samling. Han hadde belyst påstanden 

med hjelp av tall fra statistisk sentralbyrå. 

På denne skolen ble Dembra helt klart ikke oppfattet som noe med utelukkende betydning for 

samfunnsfag- eller RLE-lærere. Dembra sin helhetlige tilnærming til det forebyggende ser ut til å 

passe til skolens arbeidsmåte, der forskjellige faglærere alltid jobber sammen i tverrfaglige team i 

forhold til satsninger eller prosjekter («vi liker det kollektive»). En av Dembra-forelesernes bidrag til 

en fagdag om profesjonsetikk på skolen ble også nevnt i denne sammenhengen.  

Samtidig ble Dembra oppfattet som relevant for fagene: en naturfaglærer sa at han etter Dembra vil 

komme til å vinkle undervisningen om genetikk til problemstillinger som diagnostikk og 

«sorteringssamfunnet».  

Flere bekreftet at det som gjorde stoffet fra samlingene relevant for dem var  

«at vi kunne prøve ut de øvelsene selv før vi skulle prøve ut på elevene. Det gjør jo at du blir tryggere 

på det og at du kan vinkle på hvordan det passer best ovenfor elevene. (..) Vi fikk kjenne på det først, 

da er det lettere å få med alle.» 

En annen støttet betydningen av at stoffet formidlet i Dembra var åpent nok for å kunne tilpasses og 

delvis besto av «prinsipper som man kan tilegne seg». 

Intervjueren spurte om hvor mye av det som Dembra-teamet hadde gjort, som var blitt kjent for 

resten av staben. Svaret var at de var veldig bevisste på hva som foregikk. Eksemplene var 

spørreundersøkelsen eller plan for Dembra-aktivitetene, som hadde blitt presentert underveis. En 

bedre forberedt introduksjon av Dembra for hele staben før første skolesamling ville midlertidig ha 

minsket den opprinnelige skepsisen. 

I tillegg til at når intervjueren spurte om det, kom lærerne selv flere ganger inn på spørsmålet om 

langsiktig virkning og endring. På den ene siden mente de at bevisstheten og tryggheten ville vare en 

stund, samtidig som de betonte et visst usikkerhetsmoment: «hva gjør vi med det videre», «det må 

ikke bli en happening». Her ga de uttrykk for ønske om å få mer påfyll, for eksempel ved å ha noen 

Dembra-samlinger innimellom. Intervjueren spurte om hva de tenker om nettbaserte tilbud. Her var 

responsen veldig klar: et fullstendig nettbasert tilbud ville ikke kunne erstatte det de hadde fått ut av 

interaksjonen med eksterne fagfolk. Men de så for seg nytteverdien av et «nettsupplert» tilbud, der 

samlinger og nettbasert stoff inngikk. 

I et evalueringsperspektiv er denne skolen kanskje et eksempel på hvordan Dembra kan gi stort 

utbytte for hele staben i forhold til individuell kompetanseheving, samt hvordan prosjektet kan 

hjelpe skolen å utvikle sin profil og sine arbeidsmåter i forhold til forebyggende arbeid. Men 

nøkkelen til dette ser ut til å ligge i like stor grad i prosjektgruppens evne til å «levere» noe som 

oppfattes som relevant for ledelsen og staben som i skolens egne forutsetninger: eksisterende 

satsninger med koblinger til Dembra og erfaring med å ha et helhelhetlig skolefokus i 

prosjektarbeidet. Denne skolens eksempel viser viktigheten i rektorens/ledelsens engasjerte 

involvering i Dembra for at lærerstaben utvikler et eierskapsforhold til prosjektets helhetlige fokus.
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Vedlegg 5: Dembra-skolenes aktiviteter systematisert (hentet fra skolenes rapportering) 
Aktiviteter klasserom Skal gjentas? 

Ja/nei 
Aktiviteter hele skole 
(«annerledesdager» etc) 

Skal 
gjentas? 
Ja/nei                                  

Langsiktig implementering i skolens 
planer 

Bingsfoss: 

 Valgfag demokrati i praksis 

 Tema i prosjekt 2. verdenskrig. 
9. trinn    

 Demokrati, grunnloven, besøk 
fra minoritetsgrupper. 8.trinn 

 Kartlegging av holdninger 
elever og foresatte. 10 trinn 

 
? 
 
ja 
 
 
nei 
 
 
nei 

   

Groruddalen: 

 Klassene arbeider med 
oppgaver, ser film/ tv-
programmer og diskuterer caser 
i klassesamtaler. 

 Opplegg for å arbeide med å 
forbedre elevenes holdninger til 
språkbruk. 

 
Ja (i forbindelse 
med 
vennskapsuka) 

 

 «Vennskapsuka» - Undervisning og 
skolearrangement som involverte 
både elever og lærere på alle 
skolens avdelinger. 

 

 
 
Ja 

 
Vennskapsuka del av årsprogrammet 

Uranienborg: 

 Undervisningsopplegg 
(hjemmearbeid og 
skolegjennomgang i full klasse) 
for forskjellige trinn rundt tema 
«Hva er rasisme?»  

 Tema språkbruk: Hvordan 
elevene omtaler hverandre og 
hva kaller de hverandre i 
enkelte situasjoner. 

 
 
Nei (?) 
 
 
 
 
 
 
 (?) 

 Dignity day/ 
Menneskerettighetsdagen,  

 Holocaustdagen 

Ja 
(eksisterte 
fra før) 

 

Skullerud: 

 Gjeninnføring av klassens time 

 
 

 Holocaustdagen: Eget opplegg for 
hvert trinn i hver klasse. Fokus på 

 
?? 

Planlagt: 
 «Code of honour» - deltagende prosess mot 
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med fokus på fordommer, 
identitet, rasisme 

 

Ja fordommer, identitet og årsaker til 
fordommer/hat. 

 Skullerud skoles fredspris: Alle elever 
stemmer etter bestemte kriterier, 
felles utdeling. 

 
 
 
Ja 

felles regler for språkbruk og gjensidig respekt 

Hosletoppen: 
 
 

  «Vi er annerledes» - rollespill som 
går ut på å sette i gang refleksjon om 
privilegier.  

 Elever drar til byen og møte selgere 
av = Oslo og Folk er folk. 

Ja (men 
om noen 
år) 
 
Ja 

 

Løkenåsen: 

 8. trinn: arbeid med krenkende 
og sårende ord i to 
undervisningsøkter (tema ble 
også tatt opp i foreldremøte) 

 9. trinn: Dembra-arbeidet koblet 
opp mot temaet 2. verdenskrig 

 10. trinn: utprøving av øvelser 
omkring klasseroms debatt og 
fordommer 

 
ja 
 
 
 
ja 
 
(ikke 
systematisk) 

  Utvikling av en «levende» skole-kodeks mot 
krenkelser  (Videreføring av tidligere arbeid som 
skal bli fast opplegg på 8. trinn) 

Øraker: 
 

  «Kjenn din by» - Ekskursjon der 
elever besøker forskjellige deler av 
byen  

 «Drømmeskolen» - introduksjonsuke 
med fokus på et inkluderende 
skolemiljø 

Ja 
(eksisterte 
fra før men 
ny fokus) 
Ja 
(eksisterte 
fra før) 

 
Skolepartnerskap med en «annerledes» skole 
(østkant) – kun i idéstadiet 
 

Hokksund: 

 Språkkampanje – 
undervisningsopplegg for alle 
trinn 

 

 
Ja  

 

 Oppstartsuke med fokus på 
inkluderende skolemiljø 

 Unik-prosjekt 

 Markering av FN dagen 

 TV aksjon (Vann forandrer alt).  

 Samefolkets dag  

 
Ja 
 
Ja 
Ja 
 
Ja 
(??) 
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Marienlyst: 

 Klasseromsamtale – basert på 
funnene fra DEMBRA-
undersøkelsen 

 Sette skjellsordene inn i en 
historisk kontekst- knyttet til 
fagene  

 Utprøving av enkelte Dembra-
metoder i undervisningen 

 
 
(?)* 
 
 
(?)* 
 
 
(?)* 
*Ingen 
informasjon 
foreligger 

   
Plan å koble Dembra mot eksisterende PALS 
arbeid – ble ikke innfridd fordi PALS-fokus ble 
nedlagt 

Eknes: 

 Øvelser som bevisstgjør 
språkbruk: «sekkebetegnelser» 
på mennesker, skjellsordbok og 
fordommer 

 oppfølging av gjennomførte 
aktiviteter i klassene med 
diskusjon  

 Øvelser i kritisk tenkning 

 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 

 
Knyttet opp til noen av FN-sambandets tilbud:  

 Skolekino med asylsøkere som tema 
og handelsspillet som tar opp globale 
forskjeller.  

 Besøk av Bellona (klima og FN) 

 
 
Ja (??) 

 
Planlagt: 
integrere Dembra-fokus i arbeid med psykisk 
helse, klasseledelse og 3-årig årsplan 

Runni: 

 Nettvettkurs for 8. trinn med 
elever fra 9. trinn som veiledere 

 Seksualitet og likestilling for 9. 
trinn 

 Solidaritetsarbeid for 10. trinn 
(eget prosjekt i 
planleggingsfasen) 

 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 

 

 Vennskapsprosjekt for alle trinn 
 

 
Ja 

 
Planlagt: 
integrere Dembra-fokus i planarbeid (årshjul) 
 

Antall: 22  Antall: 17  Antall: 7 
(de fleste på planleggingsstadiet ved 
prosjektets avslutning) 

 



 


