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https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8

https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8


Målsetting RauseRelasjoner

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse og PPT i traumebevisst omsorg, for å bidra 
til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd 
belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.»



6 samlinger
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi

2. samling: Klassen, et komplekst samspill

3. samling: Gruppedynamitt

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken

6. samling: Hvem er vi og hva vil vi



Program for dagen

• Kultur og kultursensitivitet
• Vi heier på mangfold, LINK
• Lek
• PERMA, en modell for lykke
• Ability spotting



Sånn jobber vi….



Speed-date på leksa

• Si de tre positive tingene dere noterte dere forrige gang direkte 
til elevene

• Gjør øvelsen med de seks tenkehattene. Ledet av Marita og 
Linn

• Gjennomfør minst en samling i LINK. Vi anbefaler samling fra 
PÅ GODT OG VONDT: Vi heier på mangfold



Kultur – noen begreper

"Kultur eller sivilisasjon, er det komplekse hele som inkluderer 
kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og 
vaner som folk har lært i egenskap av å være 
samfunnsmedlemmer»

Edward Burnett Tylor, 1871

”Kultur er kollektiv programmering av et menneskes sinn”. 
Geert Hofstede



Kultur – i et samfunnsperspektiv

«Kultur er de sosiale normer, verdier og symbolsystemer som 
virker regulerende på det kollektive liv»

Sigurd Skirbrekk, 1999



Kultur - er det noe vi har eller noe vi gjør?

Beskrivende kulturforståelse - Noe vi har: 
Vi forklarer menneskers handlinger og reaksjoner ut fra kulturen 
de kommer fra.

Dynamisk kulturforståelse - Noe vi gjør: 
Kulturen skapes mellom mennesker som er sammen. Bakgrunn 
og tradisjon er en faktor, men kan ikke alene forklare menneskers 
handlinger.

Hva tenker dere om disse forståelsesmodellene?



Multikulturelt vs. interkulturelt samfunn
Et samfunn med mennesker fra flere nasjonaliteter og kulturer
som lever sammen uten konstruktiv kontakt med hverandre. I 
dette samfunnet ansees forskjellighet som en trussel
MULTIKULTURELT

Et samfunn hvor forskjellighet blir oppfattet som en positive drivkraft I 
utvikling. I dette samfunnet er det høy grad av social interaksjon og
kontakt mellom forskjellige kulturer, samt gjensidig respekt for 
hverandres tradisjoner, verdier og normer.
INTERKULTURELT



Kultursensitivitet

«Kultursensitivitet handler om å kommunisere 
hensiktsmessig i en gitt situasjon med mennesker med 
en annen referanseramme enn oss selv»

Quereshi 2009



Kultursensitivitet

• Kultursensitivitet handler om å bli mer om å bli bevisst sin egen 
kulturforståelse og bearbeide sin egen kulturforståelse 
(inkludert holdninger og fordommer) 

• Og så handler det om å oppdage og møte andre menneskers 
kultur så åpent som mulig



Noen overskrifter på forskjellighet

• Sosial ulikhet og forhold til autoriteter

• Kollektivitet og individualitet

• Maskulinitet og femininitet

• Tro og livssyn



Bennet `s modell for interkulturell sensitivitet

Etnosentrisk Etnorelativ
Fornektelse Forsvar Minimalisering Aksept Tilpasning Integrering 

Min 
kulturforståelse 
er den eneste 
som betyr noe. 

Min kultur er 
overlegen, de 
andres kultur er 
underlegen.

Andre kulturer 
blir romantisert 
eller trivialisert.

Jeg aksepterer, 
men er ikke 
nødvendigvis 
enig med andre 
kulturer. 

Jeg «ser» verden 
gjennom andres 
øyne.

Jeg klarer å 
sjonglere 
mellom ulike 
kulturer, etter 
hva konteksten 
krever.

Det er lite tanke 
for andres 
forståelse.

Man føler seg 
truet og er 
meget kritisk til 
andres 
forståelse. Det 
som oppleves 
fremmed får 
merkelappen 
«idiotisk».

Man tenderer til 
å bagatellisere 
forskjeller og 
fokuserer bare 
på det som er 
likt/felles.

Man er generelt 
nysgjerrig og 
respektfull.

Man gjør 
bevisste 
endringer i egen 
oppførsel og 
verdier.

Man er i stand 
til å bruke ulike 
«kulturelle 
briller»., ha ulike 
«verdensoppfat
nigner»









Dagens gullkorn



Vi presenterer dagens tema
Er vi mest like,

eller er vi mest ulike?



Å heie på mangfold



Å heie på mangfold



Å heie på mangfold

• Taco og gullrekka…



Vi jobber med 
tema



Boka mi





Avslutningsritual



Lekens betydning 

Lek og kreativitet er 
motorveien til gode 
relasjoner og god 
utvikling

Daniel Siegel 2016



«Bare for gøy»



Lek er en tilstand

Det handler om:

….å ha lyst til
….å være tilstede i øyeblikket
….å ha lite fokus på seg selv
….å improvisere
….å ha en følelse av kontroll og mestring
….å være påkoblet, være en del av noe
….å være glad



Hva likte du å leke som
barn?

• Tenk på en lek du likte å leke som barn 
eller ungdom.. 

• Hvilke følelser får tanken på denne
leken fram hos deg?

• Del med sidemannen



The primal power of play



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek -
Hjernens 
hemisfærer









Lek har en rekke positive effekter…

• mengde lek korrelerer med utvikling av prefrontal cortex, 
tenkehjernen (Byers, 1999)

• stimulerer nevronvekst i hjernen, amygdala, alarmknappen. Derfor 
lærer vi å regulere følelser i lek (Panksepp, 1999,  Berk et al, 
2006)

• I lek utvikler vi fleksibilitet ( Garvey, 1977)
• I lek  skrur vi på det sosial samhandlingssystemet. Vi utvikler oss 

som sosiale vesener (Porges, 2004)



Ability spotting

Å jakte på gode egenskaper og evner
hos en annen person



Til neste gang

• Bruk Ability spotting på elever i forbindelse med 
elev/foreldresamtale (Du kan basere det på en positivepisode i 
klassen eller bruke det som i dag)

• Utarbeid en plakat om hva som er kjennetegn på at Fjære 
ungdomsskole er en kultursensitiv skole. Trinnvis

• Finn tema til neste gang.



Tema til neste gang?
• Selvskading
• Klasseledelse
• Selvmordsforebygging
• Traumebevisst omsorg
• Bli kjent med deg selv
• Lek
• LINK
• Kultursensitivitet
• Utdanningens oppgave
• Du ser det ikke før du tror det
• Med styrkefokus i utdanningen
• Den gode samtalen




