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Bli kjent-øvelser

Bli kjent-øvelser er et effektivt verktøy for å skape god 
gruppedynamikk. Bli kjent-øvelsene kan også virknings-
fullt brukes etter lengre foredrag for å få opp energien og 
konsentrasjonen i gruppen.
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Postkortøvelse
Gjengitt av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Deltagere i mindre 
grupper blir kjent ved 
å dele en erfaring

CLOCK Tid 
5-15 min

toolbox Materiale
Postkort eller bilder

users Gruppestørrelse
5-10

comments Øvelsen
Samle deltagerne i en ring og legg ut postkort eller 
bilder på gulvet i midten med bildesiden ned. Øvelsen 
går ut på at hver deltager tar et kort fra gulvet og på 
under ett minutt deler en opplevelse, et minne, et 
ønske, en tanke, en assosiasjon eller noe lignende 
som dukker opp i hodet når en ser på bildet. Øvelsen 
skal gå raskt da hensikten kun er å få et kort innblikk 
i hver deltager. Før en deltager velger et kort skal den 
presentere seg selv kort, for eksempel med navn og 
alder. Etter en kort presentasjon, tar deltageren et kort 
og deler sin historie.   
 • Tips: Det er hensiktsmessig at postkortene eller 

bildene er av positiv karakter, slik at det skapes et 
trygt og positivt rom hvor deltagerne er inspirert til å 
delta og dele.

 • Tips: Bruk heller abstrakte og emosjonelle bilder 
enn konkrete da de kan frembringe mer personlige 
assosiasjoner som kan fortelle oss mer om delta-
geren. Eksempelvis kan abstrakte eller emosjonelle 
bilder være skyer, farger som kommer sammen eller 
hoppende mennesker.

comment Refleksjon
 • Hva kan de individuelle assosiasjonene fortelle oss 

(f.eks. sier oss noe om at vi har med oss ulike erfa-
ringer som påvirker hva vi ser i et bilde, påvirker 
hvordan vi oppfatter verden)?

Ordforbindelsen 
Gjengitt av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Deltagere i større 
grupper blir kjent ved 
å utfordre hverandre 
til å respondere 
spontant 

CLOCK Tid 
10 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
5-20

comments Øvelsen
Plasser deltagerne i en ring, slik at alle ser hverandre. 
Øvelsen går ut på at hver deltager skaper en spontan 
ordforbindelse med deltageren før. 

Førstemann sier navnet sitt, og et tilfeldig ord. For 
eksempel: “Jeg heter Knut og ordet jeg tenker på er, 
eple”. Nestemann fortsetter ved å si navnet sitt og et 
ord deltageren forbinder med eple. Forbindelsesordet 
bør være det første ordet en assosierer med ordet til 
deltageren før. Spontanitet og at ingenting er feil å si 
er viktige poeng med øvelsen. Etter en runde, er det 
mulig å gjøre øvelsen på nytt med utfordringen å øke 
tempoet.
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Synnøves gruppelek
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Illustrere hvordan en 
kan kategorisere etter 
forskjellige likheter og 
forskjeller 

CLOCK Tid 
10 min

toolbox Materiale
Åpent rom med plass 
til å bevege seg

users Gruppestørrelse
10-20

comments Øvelsen
Øvelsen går ut på at deltagerne skal dele seg inn i 
grupper ut fra “likhet”. Øvelsen gjennomføres ved at 
deltagerne står på gulvet og forsøker å kommunisere 
likhet med hverandre. Kriteriet for likhet velger delta-
gerne selv og kommuniserer likheten med de andre 
uten å snakke. Deltagerne kan bruke kroppsspråk og 
bevege seg fritt rundt i rommet. Grupper som dannes 
kan for eksempel være de som har røde sko, de som 
har briller, de som liker fotball eller de med mørkt hår. 

Når gruppene er dannet, tar fasilitatoren for øvelsen 
ordet og ber alle gruppene stå stille. Start deretter en 
diskusjon om hvilke kriterier som ble valgt og hvordan 
disse ble kommunisert ved å la hver gruppe snakke om 
hvordan de ble satt sammen. Spør hvordan deltagerne 
oppfattet gruppedannelsene – for eksempel enkelt, 
morsomt, overaskende? Var det noen deltagere som 
ikke ble inkludert eller som hadde vanskeligheter med 
å bli inkludert i en gruppe? Hvorfor tror deltagerne 
dette skjedde? Ble grupper dannet basert på uventede 
likheter? 

Øvelsen kan brukes som et godt utgangspunkt for 
videre diskusjoner rundt begreper som rasisme og stig-
matisering, da øvelsen understreker hvordan grupper 
kan dannes ut ifra ulike kriterier. Vi dømmer nemlig 
ofte ut ifra non-verbal informasjon som utseende og 
kroppsspråk.

comment Refleksjon
 • Hvordan kategoriserer vi? 
 • Hvor kommer disse måtene å kategorisere på 

fra? (Er vi påvirket av samfunnet, vår kulturelle 
bakgrunn, utdanning? Blir vi formet til å tenke på 
visse måter?) 

 • Har vi gode grunner for å kategorisere?
 • Hvordan kan måtene vi kategoriserer på påvirke 

våre holdninger overfor andre? Er det noen grupper 
du bevisst unngår dersom du har muligheten til det?

Telle sammen
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Kommunikasjon

CLOCK Tid 
15 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
10-30

comments Øvelsen
Samle deltagerne i en stående ring. Øvelsen går ut på 
at deltagerne skal teller til gruppens antall spontant 
uten at noen sier samme tall. Hver deltaker skal telle 
ett tall. Deltakerne skal ikke telle i den rekkefølgen de 
står oppstilt i ringen. Hvem som teller hvilket tall er 
åpent, så hver deltaker må selv avgjøre når han/hun 
skal telle sitt tall.  Hvis to eller flere sier et tall samtidig, 
må gruppa begynne på nytt. Øvelsen varer helt til man 
har talt igjennom uten feil.

Variasjon: Øvelsen kan også gjøres med øynene lukket.

comment Refleksjon
 • Hvilke metoder bruker gruppa?  
 • Hvordan kommuniserer vi? 
 • Hvilken oppførsel viser deltakerne? 
 • Hvilke følelser dukker opp under øvelsen? 
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Førsteinntrykk
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Refleksjon rundt hva 
vi baserer vårt første-
inntrykk på. Stimulere 
til en diskusjon rundt 
fordommer.  

CLOCK Tid 
15 min

toolbox Materiale
Rom med muligheter 
til å bevege seg

users Gruppestørrelse
6-30

comments Øvelsen
1 Hver deltaker finner en partner. Lederen stiller 

et uproblematisk spørsmål, f.eks. “Foretrekker 
din partner te eller kaffe om morgenen?” Begge 
partnerne gjetter hva den andre foretrekker før 
de forteller hverandre det riktige svaret. Begge 
forklarer så hva de gjettet og hvorfor de tenkte som 
de gjorde. (punkt 1,2: ca. 10 min)

2 Alle bytter partner og et nytt spørsmål stilles, denne 
gangen litt mer personlig. Dette gjentas noen 
ganger og gradvis gjøres spørsmålene mer person-
lige. Spørsmål kan f.eks. være: “Hvilken musikk liker 
han/hun? Hvilke hobbier har han/hun?”. 

3 Dialog: Deltakerne reflekterer over hvor ofte de 
hadde rett og feil, hvordan de kom fram til sine 
avgjørelser og hva det var som fikk dem til å gjøre 
de antagelser de gjorde. Disse refleksjonene leder til 
en samtale rundt hvordan vi former førsteinntrykk 
når vi møter nye mennesker. 

Denne øvelsen skal gjennomføres raskt og lekende 
i en munter stemning. Utsagn skal ikke vurderes, 
bare lyttes til. Fokus skal være på hvordan forutinn-
tatte holdninger kan føre til fordommer. Øvelsen 
forutsetter at deltakerne kan ta raske avgjørelser, 
så du må tilpasse spørsmålene til aldersgruppen du 
arbeider med.

comment Refleksjon
 • Er førsteinntrykket preget av utseende, alder, kjønn, 

kulturell bakgrunn eller klesdrakt? 
 • I hvilken grad er førsteinntrykket preget av 

fordommer?

Kom i ringen
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Gjennom lek vil 
deltagerne få innsikt 
i hvordan det føles å 
bli ekskludert fra en 
gruppe, og hvordan 
kommunikasjon er 
et verktøy for å løse 
utfordringer

CLOCK Tid 
15 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
10-30+

comments Øvelsen
En eller flere deltagere melder seg frivillig til å forlate 
rommet. De resterende deltagerne danner en sirkel 
ved å holde hender. De resterende blir forklart hva 
leken går ut på: deltageren/ deltagerne som har forlatt 
rommet har som mål å bli en del av sirkelen, men 
deltageren får kun bli en del av sirkelen dersom han/ 
hun spør høflig.

Deltageren/ne som har forlatt rommet bes så komme 
inn, og blir kun fortalt at målet er å bli en del av 
sirkelen. 

Deltagere vil som oftest anta at de må bryte seg inn 
i sirkelen. Dersom deltageren gir opp / ikke klarer å 
komme inn i sirkelen, må de andre minne dem på at 
målet er å komme inn i sirkelen, ikke å bryte seg inn.

comment Refleksjon
 • Hvordan føltes det å bli ekskludert?
 • Hvordan kan kommunikasjon være et verktøy for å 

løse utfordringer?
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Jeg også!
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Bli kjent i mindre 
grupper 

CLOCK Tid 
15-30 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
Max 15

comments Øvelsen
En person sier navnet sitt og begynner å beskrive 
seg selv. Med en gang noen i gruppa hører en ting 
den har til felles, avbryter den ved å rope navnet sitt 
og deretter hva de har tilfelles (f.eks. “Anna!” og “Jeg 
har også to eldre søstre”). Deretter fortsetter denne 
personen å beskrive seg selv til en annen hører noe 
den har til felles og roper navnet sitt. Fortsett helt til 
alle i gruppa har blitt introdusert.

comment Refleksjon
 • Hvilke likheter fant vi? Hvilke forskjeller?
 • Hva gjør disse likhetene og forskjellene med 

hvordan vi ser hverandre (f.eks. likheter kan føre til 
identifisering, forskjeller kan føre til fordommer eller 
interesse for de som er ulike)?

Intervju
Utarbeidet fra øvelsen “Bli kjent intervju” laget av Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Bli kjent med 
hverandre, og øve seg 
på intervjuteknikk

CLOCK Tid 
15 min, avhengig av 
gruppestørrelsen (ved 
lengre seminarer kan 
det være hensikts-
messig å utvide tiden 
for øvelsen slik at 
deltagerne får tid til å 
bli bedre kjent)

toolbox Materiale
Eventuelt penn og 
papir for å notere

users Gruppestørrelse
6-20

comments Øvelsen
Deltagerne setter seg i par på to og to, og stiller 
hverandre spørsmål. Deretter introduserer de 
hverandre foran hele gruppen. På den måten blir alle 
deltagerne introdusert for hverandre gjennom at en 
annen introduserer dem. 

Eksempler på spørsmål: 
 • Hva gjør deg unik? Hvordan vil du oppsummere din 

personlighet med tre ord?
 • Hvem har vært den mest innflytelsesrike personen 

for deg i ditt liv?
 • Hvilken hendelse i livet ditt har hatt størst innflytelse 

på ditt verdensbilde?

comment Refleksjon
 • Deler gruppen noen felles karakteristikker? Hva gjør 

oss forskjellige? 
 • Ved lengre seminarer kan gruppen videre reflek-

terer over hvordan deltagernes ulike egenskaper 
kan være en ressurs for gruppen.
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Kommunikasjon

“Der mennesker møtes til ansikt innenfor trygge rammer, 
skjer det alltid noe. En oppdager at de andre ligner en selv. 
Vi deler en felles erfaring om det å være mennesket. Gjerder, 
som en tidligere trodde var uoverstigelige, bygges ned. Vi 
oppdager kanskje at vi deler verdier og synspunkter med 
mennesker vi programmatisk burde være uenige med.”

Fra Eidsvåg I. et al. (2009).  
Styrke i mangfold. Nansenskolen. Side. 16.
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God vs. dårlig kommunikasjon
Utarbeidet av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Bli bevisst ulike måter 
å kommunisere

CLOCK Tid 
5 min

toolbox Materiale
Ark og blyanter

users Gruppestørrelse
5-30

comments Øvelsen
Hva mener du kjennetegner god kommunikasjon, og 
hva kjennetegner dårlig kommunikasjon?

Kjennetegn på god kommunikasjon:

Kjennetegn på dårlig kommunikasjon:

Del i fellesskap hva deltagerne mener kjennetegner 
god kommunikasjon og dårlig kommunikasjon.   

comment Refleksjon
 • Hvilke konsekvenser medfører god kommunikasjon?
 • Hvilke konsekvenser medfører dårlig kommunika-

sjon?

Stille åpne spørsmål
Utarbeidet av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Bli bevisst hvordan å 
stille åpne spørsmål, 
i motsetning til 
lukkede. Øvelsen lar 
en kjenne på hvordan 
det er å få tillagt 
meninger en ikke har. 

CLOCK Tid 
10-15 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
6-30

comments Øvelsen
Del inn gruppen i par på to og to. Deltagerne skal stille 
hverandre spørsmål på ulike måter, åpent, lukket og 
førende:
 • Eksempel på åpent spørsmål:  

“Hva slags biler liker du?” (Kan ikke bare svare ja/nei)
 • Eksempel på lukket spørsmål:  

“Liker du biler?” (Ja/nei-svar)
 • Eksempel på førende (tillegge meninger) spørsmål:  

“Du liker vel dyre biler med skinnseter og åpent tak 
du, siden du bor på Oslos vestkant?” 

 • Et dialogtips er å ikke starte med de tyngste 
temaene først, men å begynne med enkle tema.

comment Refleksjon
 • Hva slags type spørsmål er DU vant til å stille?
 • Er det vanskelig å skille mellom åpne, lukkede og 

førende spørsmål – i så fall hvorfor? 
 • Får du forskjellig svar etter hva slags måte du stiller 

spørsmål på? 
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Vi har valg
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bevisstgjøre at 
vi selv kan velge 
hvordan vi vil 
forholde oss til en 
konflikt

CLOCK Tid 
15 min

toolbox Materiale
Penn og papir, store 
ark og tusjer

users Gruppestørrelse
6-30

Ofte fokuserer vi mer på hvorfor en konflikt oppstår enn 
hvordan den kan håndteres. Dersom konflikten påvirker 
oss og samfunnet negativt, bør vi heller sette krefter 
inn på å finne løsninger enn på å fokusere på fortiden. 
For vi mennesker kan velge hvordan vi forholder oss til 
konflikter. Det å bli minnet på dette positive perspektivet 
gir muligheter. I stedet for at konflikter styrer oss, kan vi 
styre dem!

comments Øvelsen
Lederen stiller dette spørsmålet i plenum: Hvordan 
kan du forholde deg til en konflikt som oppstår? Hvilke 
ulike handlingsalternativer eksisterer? (Når du blir vitne 
til konflikter, eller selv befinner deg i en konfliktsitu-
asjon, hvordan kan du da forholde deg? Hvilke valg 
har vi?). La deltagerne prate med sidemannen i noen 
minutter. (3-5 minutter)

Lederen “oppsummerer” sammen med gruppen og 
skriver ned svarene. Dersom punktene nedenfor ikke 
er med, bør lederen supplerer.

I forhold til en konflikt har du flere muligheter. Du kan:
1 Fortrenge det som skjer
2 Forsøke å unngå å bli en del av konflikten
3 La konflikten påvirke deg negativt, slik at du hisser 

deg mer og mer opp etter hvert som spenningsni-
vået øker

4 Reagere med bruk av vold
5 Forsøke å håndtere og løse konflikten

comment Refleksjon
 • Hvilke av handlemåtene ovenfor bidrar negativt i en 

konfliktsituasjon? Hvorfor?
 • Hvilke av handlemåtene ovenfor bidrar positivt i en 

konfliktsituasjon? Hvorfor?

lightbulb Hva har vi lært?
For mange kan det være en uvant tanke at man i de 
fleste situasjoner har mulighet til å velge mellom ulike 
måter å handle og reagere på. Det faktum at vi hele 
tiden velger mellom ulike handlemåter, og at det kan 
være mulig å velge andre alternativer, er en viktig 
innsikt for å kunne utvikle seg til et individ som tar 
ansvar. Det å forholde seg passivt kan synes lettest 
i mange situasjoner, men er også et resultat av valg. 
Vi kan late som om konflikten ikke skjer og holde 
oss utenfor, eller vi kan velge å la oss drive med og 
slik bidra til konfliktens eskalering. Det å forsøke å 
håndtere konflikten er som regel det eneste alterna-
tivet som fører til positiv utvikling. Ofte er det slik at jo 
tidligere man griper inn i en konflikt, jo bedre er det. 
Konflikter blir vanskeligere å løse hvis de får tid til å 
utvikle seg.

17
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Aktiv lytting
Utarbeidet av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Lytte med både ører, 
øyne og hjertet

CLOCK Tid 
10-30 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
6-30

Aktiv lytting er en essensiell del av dialogen. Med aktiv 
lytting menes å lytte med både ører, øyne og hjerte. Man 
hører ikke bare at den andre snakker, men lytter aktivt. 
Man lytter like mye til den andres følelser som man lytter 
til dens ord. I tillegg lytter man med øynene, for ved å se 
på personen som snakker hører man ordene og følelsene 
mye tydeligere og er mer konsentrert enn om man retter 
øynene et annet sted. Aktiv lytting handler også om å 
stille åpne spørsmål. En god lytter stiller spørsmål for å 
forstå bedre eller for å forsikre seg om at en har forstått 
rett. Vedkommende stiller spørsmål for å hjelpe dem som 
ikke har lett for å snakke, til å utrykke seg. En stiller også 
spørsmål for å hjelpe den som snakker til å uttrykke seg 
mer konkret.

comments Øvelsen
Del gruppen i par på to og to. Først snakker den ene, 
om et valgfritt tema, mens den andre lytter. Lytteren 
skal først lytte ukonsentrert, ved å ikke gi tilbakemel-
ding til den som snakker og ved å tydelig vise med 
kroppsspråket at lytteren er uinteressert (se en annen 
vei/ se på noe annet/ snu seg vekk). Deretter skal den 
som lytter skifte og lytte aktivt. Bytt roller etterpå.

comment Refleksjon
 • Hvordan føles det å snakke med en som ikke 

lytter aktivt? 
 • Hvordan føles det å være den som ikke lytter aktivt? 
 • Var dere gode lyttere? 
 • Var det vanskelig å snakke til noen som ikke lytter?
 • Hva er gevinsten av å lytte aktivt? 
 • Hvilken lytteform foretrekker du?

Toveiskommunikasjon
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bevisstgjøre hvor 
lett misforståelser 
kan oppstå og hvor 
viktig det er å være 
presis i språkbruken

CLOCK Tid 
30 min

toolbox Materiale
Papir, blyant og illus-
trasjon av en abstrakt 
figur

users Gruppestørrelse
4-20

Det å snakke med hverandre er en risikosport. Noen 
ganger opplever vi at konflikter oppstår på grunn av feil-
tolkning av noe som blir sagt. Dette er ofte unødvendige 
konflikter. Vi bør derfor trene oss på å snakke klart slik at 
folk forstår.

comments Øvelsen
Lederen deler inn i par som skal sitte med ryggen til 
hverandre. Den ene (A) skal på instruks fra den andre 
(B) tegne en figur som B har foran seg. Det er lov 
til å snakke sammen, men det er ikke lov til å si hva 
figuren forestiller. Den som tegner kan spørre om hva 
som helst (5-10 minutter). Det er ikke lov til å se på 
tegningen før den er ferdig.

comment Refleksjon
 • Hvorfor tror dere vi gjorde denne aktiviteten?
 • På hvilken måte kan aktiviteten overføres til det 

virkelige liv?
 • Har dere opplevd at andre ikke har forstått hva dere 

sier? Hva kan det komme av?
 • Hvorfor kan det noen ganger være vanskelig å si ting 

rett ut?

lightbulb Hva har vi lært?
Det kan være vanskelig å prate slik at folk forstår. 
Særlig kan dette være utfordrende hvis man kommer 
fra forskjellige kulturer og man ikke kjenner hverandre. 
Kanskje bør vi være mer ydmyke i vår mellom-
menneskelige kommunikasjon og legge inn et aldri så 
lite rom for misforståelser? I stedet for å bli sinte for at 
den andre ikke har forstått, kan vi heller tenke: uttrykte 
jeg meg klart nok?

~ All mellommenneskelig kommunikasjon foregår på 
motpartens vilkår ~
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sticky-note Forslag til spørsmål
1 Liker du sjokolade?  

JA – høyre NEI – venstre 
2 Er du musikalsk?  

JA – høyre NEI – venstre
3 Bruker du dialog?  

JA – høyre NEI – venstre
4 Er du interessert i politikk?  

JA – høyre NEI – venstre
5 Blir du respektert?  

JA – høyre NEI – venstre
6 Respekterer du andre?  

JA – høyre NEI – venstre
7 Er du smart?  

JA – høyre  NEI – venstre

comment Refleksjon
 • Oppdaget dere at dere noen ganger sto på samme 

side og andre ganger på motsatt side av en og 
samme person? Hva betyr det? 

 • Var det greit at andre mente noe annet enn deg?
 • Hvordan brukte dere dialog for å hjelpe andre med 

å bestemme seg?
 • Hvilken effekt kan tvang ha på mennesker?
 • Hvordan kan vi bruke dialog til å skape forståelse? 

Utarbeidet av UngDialog 

Tving ingen til å tenke som deg selv 

CROSSHAIRS Mål
Øvelsen går ut på å 
godkjenne at andre 
har forskjellige 
meninger enn deg!

CLOCK Tid 
15-20 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
8-30

Øvelsen er basert på Inge Eidsvågs punkt nr. 7 i 13 
råd for en god dialog: “Hensikten med dialogen er ikke å 
tvinge eller lokke andre til å forandre seg. Det er propa-
gandaens virkemåte. Verdier som forsøkes presset på en 
utenfra, har ofte den stikk motsatte effekt. ‘I love to be 
moved, I hate to be pushed,’ sa T. S. Eliot en gang. Det 
kan mange underskrive på. Dialogen kjenner ingen annen 
tvang enn den som ligger i dialogens vesen. Den består i å 
lytte, lære og selv kanskje forandres. Man kan ikke endre 
et annet mennesker, hvis man selv ikke er åpen for å bli 
endret av det samme mennesket.”

comments Øvelsen
Samle alle deltagerne stående på midten av gulvet. 
Personen som leder øvelsen står foran alle delta-
gerne (gjerne på en stol) og stiller spørsmål. Ved hvert 
spørsmål skal hver deltager stille seg enten til høyre 
eller til venstre for midten etter deres svar på spørs-
målet. 

For eksempel: Liker du sjokolade?  
JA – gå til høyre, NEI – gå til venstre. 

Hvis en deltager blir stående i midten må hun/han 
ved hjelp av de andre deltagerne finne sin plass 
enten til høyre eller til venstre. Man kan ikke tvinge 
deltagerne til å komme på sin side, men ved hjelp av 
dialog – lytte, lære og bevege - kan deltageren i midten 
bestemme seg. 

For eksempel: Hva er det du ikke liker ved sjokolade? Er 
det bare i noen sammenhenger du ikke liker det eller 
er det ofte? Føler du da at du tilhører på den siden eller 
den andre siden? 

Personen som leder øvelsen kan gjerne spørre delta-
gerne hvorfor de har stilt seg på ja eller nei siden. Still 
åpne spørsmål! 
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Andre roller som fordeles (men alle skal fryse ut den 
ene deltakere i møtet):
 • Lederen (kan også være den som blir frosset ut) 
 •  Den brautende
 •  Den faktaorienterte
 •  Pessimisten
 •  Optimisten
 •  Den følelsesfulle
 •  Den kreative og nyskapende 
 •  Den passive

La hver gruppe spille rollespillet noen minutter. Den 
andre gruppen skal så gjette hvilke herkseteknikker 
som ble brukt for å fryse ut den ene deltakeren. Hvis 
det er større grupper kan to deltakere blir “frosset ut”.

Skriv opp forslag på en tavle. Se om dere kan finne et 
eller to ord som dekker måten deltakeren ble frosset 
ut på. Kan dere finne frem til alle de fem hersketeknik-
kene, eller kanskje også flere?

comment Refleksjon
 • Hvordan opplevdes det å bli frosset ut/å fryse ut?
 • Var det lett å identifisere hvem som ble frosset ut?
 • Var det vanskelig å finne hersketeknikkene?
 • Gjenkjenner du hersketeknikkene fra andre situa-

sjoner?
 • Brukes hersketeknikker mot grupper av mennesker i 

lokalmiljøet/samfunnet vårt, og i tilfelle hvilke?
 • Hva kan den som er utsatt for hersketeknikker 

gjøre?
 • Hva kan du gjøre om du merker at noen bruker 

hersketeknikker i møtet eller situasjonen du 
befinner deg i.

23

Avsløre hersketeknikker
Hentet fra Kirkelig dialogsenter

CROSSHAIRS Mål
Deltakerne skal lære 
å identifisere makt-
misbruk i samtaler 
og møter mellom 
mennesker. Videre 
skal de lære å se 
dette i sammen-
heng med hatefull 
omtale av jøder og 
andre grupper av 
mennesker opp 
gjennom historien. 
Deltakerne skal lære 
hva hersketeknikker 
er.

CLOCK Tid 
40-60 min

toolbox Materiale
Utskrift av hersketek-
nikkene, en på hvert 
ark. En tavle/white-
board.

users Gruppestørrelse
6-16

comments Øvelsen
Del gruppen opp i to (minimum 3 personer i hver 
gruppe). Hver gruppe skal bli enige om å spille ut 
et møte hvor noe skal avgjøres (møterommet på 
kontoret, planlegging av en skoleaktivitet, lagledermøte 
i idrettsklubben, styremøte i Statoil, regjeringsmøte, 
statsledere som kommer sammen, osv.).

En av deltakerne på møtet er ikke med i “gjengen”, og 
blir konsekvent frosset ut av samtalen og bestemmel-
sene for beslutningene som gjøres. Hver gruppe får tre 
måter å gjøre dette på, og de skal spille ut minst to av 
dem i rollespillet. De to gruppene får én hersketeknikk 
som er felles (lederen velger hvilken).

Den andre gruppen skal overvære rollespillet, og skal 
prøve å identifisere på hvilken måte den ene delta-
keren blir frosset ut av møtet. Etterpå bytter gruppene 
rolle.

Fem måter å fryse ut den ene møtedeltakeren på:
 • Usynliggjøring. Den utfrosne deltakeren i rollespillet 

blir bortglemt, oversett, forbigått, eller “overkjørt”.
 • Latterliggjøring. Den utfrosne deltakeren i rolle-

spillet blir hånet og latterliggjort mer eller mindre 
åpenlyst når han eller hun kommer med bidrag til 
samtalen på møtet.

 • Tilbakeholdelse av informasjon. Den utfrosne 
deltakeren i rollespillet har ikke den informasjon 
om saken som diskuteres som de andre i gruppen 
har, eller informasjon blir delt mellom de andre i 
gruppen uten at hun/han får tilgang på den (lapper, 
hvisking i øret, sms-meldinger på mobilen under 
møtet, osv.).

 • Fordømmelse uansett hva du gjør. Den utfrosne 
deltakeren i rollespillet blir “straffet” uansett hva 
hun eller han gjør: snakker for mye eller er for 
passiv, kommer med dårlige ideer eller ingen ideer, 
osv. Også kalt dobbelstraffing.

 • Påføring av skyld og skam. Den utfrosne deltakeren 
i rollespillet blir snakket ned til, personlige sider ved 
hennes eller hans liv blir trukket inn i møtet, ting 
som er sagt til enkeltpersoner i fortrolighet blir sagt 
på møtet, osv.

Merk deg at hver gruppe må velge en kandidat til rolle-
spillet som tåler å spille denne rollen. Det kan oppleves 
ganske sterkt selv om det “bare” er et rollespill.
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lightbulb Hva har vi lært?
Enkelte ganger har vi behov og ønsker som det kan 
være vanskelig å få innfridd, fordi vi opplever at 
andre mennesker “står i veien”. Noen ganger er dette 
personer som vi bryr oss om og som vi er glade i, eller 
personer vi ønsker å opprettholde gode relasjoner 
med. For å unngå å skape konflikt, eller at konflikten 
låser seg, kan det være viktig å investere tid og krefter 
på samtale og argumentasjon. Kanskje går det an å 
finne en løsning som begge parter kan leve med? Det 
er noe som heter å “møtes på halvveien”. Dersom vi 
selv gir litt etter i forhold til egne krav er det kanskje 
større sannsynlighet for at den andre vil gjøre det 
samme?

sticky-note Tips til fasilitator
Dette er en dramaaktivitet som kan bringe fram en del 
latter, avhengig av hvor kreativ gruppen er. Det kan 
være greit at lederen, i enkelte grupper, understreker 
at A og B ønsker å bevare en god relasjon etterpå. 25

Forhandleren
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Hvordan man kan 
dekke egne behov 
og samtidig bevare 
relasjoner

CLOCK Tid 
45 min

toolbox Materiale
Et stort rom med 
god plass til fysisk 
aktivitet, stoler til alle

users Gruppestørrelse
6-24

Noen ganger kommer vi i konflikt med mennesker vi liker 
godt. Da havner vi i et dilemma: Skal vi være greie og 
gi etter for våre ønsker og behov for å bevare de gode 
relasjonene? Eller skal vi “stå på krava”, men risikere å bli 
uvenner? Dette er ikke lette situasjoner. Men behøver de å 
bli så vanskelige som vi frykter?

comments Øvelsen
Del inn i grupper på maks 6. Forklar at i denne øvelsen 
skal en person i gruppen (A) sitte i en stol. En av de 
andre (B) skal prøve å få stolen ved å forhandle. A har 
ikke spesielt lyst til å gi fra seg stolen, men vil tross 
alt bevare relasjonen til forhandleren (B). Settingen 
kan være hvor som helst og når som helst. Eneste 
ramme er at A og B har en god relasjon etterpå. 
Tid, sted og type relasjon bestemmer forhandleren 
(B). Når B eventuelt har klart å få stolen er det en 
annen i gruppen som skal prøve seg som forhandler. 
Forhandleren (B) kan be om avløsning fra en av de 
andre i gruppen. Når en ny person skal prøve seg som 
forhandler kan settingen endres. Aktiviteten skal gjøres 
helt til alle deltagerne (i grupper på seks) har prøvd å 
sitte i stolen og forhandlet.

comment Refleksjon
 • Hvilke settinger ble valgt?
 • Hva fungerte? Hva fungerte ikke?
 • Etter at forhandleren (B) klarte å få stolen, var rela-

sjonen mellom A og B like god som før?
 • Hva kan stolen være et bilde på for gruppen? 

Svarene vil variere fra gruppe til gruppe, men noe 
som kan komme fram, for eksempel i en ungdoms-
gruppe, er at stolen kan representere noe en 
ungdom ønsker seg av sine foreldre (dra på tur, ting, 
o.l.), men som han eller hun vet foreldrene ikke vil si 
ja til uten videre.
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Forhandleren II
Variasjon av Forhandleren. Se forrige øvelse. 

CROSSHAIRS Mål
Hvordan man kan 
dekke egne behov 
og samtidig bevare 
relasjoner

CLOCK Tid 
45 min

toolbox Materiale
Et stort rom med 
god plass til fysisk 
aktivitet, stoler til alle

users Gruppestørrelse
6-24

Forhandleren II er en mer komplisert utgave av  
forhandleren og passer derfor litt eldre ungdommer.

comments Øvelsen
Forklar gruppen at i denne øvelsen så dreier det seg 
om 2 personer. Person A kontakter person B for å be 
om å få bo hos ham/henne noen dager. Relasjonen 
mellom A og B er nær (nær slekt eller nære venner). 
B vet av erfaring at A gjerne blir mye lenger enn det 
som var meningen, og at A forventer full oppvartning. 
A bidrar sjelden økonomisk og vil gjerne at B tar han/
henne ut på forskjellige ting. B kvier seg for å få dette 
besøket. Det passer heller ikke noe særlig godt. Likevel 
er det kanskje noe B verdsetter hos A? A og B ønsker 
å bevare relasjonen seg imellom. Det vil ha konse-
kvenser for flere enn dem selv om de eventuelt skulle 
bryte kontakten helt. 

Del inn i grupper på 3-4. Gruppene prøver ut til alle 
har vært enten A eller B. Hvis det er tid kan alle prøve 
begge deler. De som ikke spiller observerer de andre 
og legger merke til det som løser opp situasjonen og 
det som virker negativt inn på den. 

comment Refleksjon
 • Hva fungerte?
 • Hva var det som ikke fungerte?
 • Etter at A og B kom fram til en “løsning”, var rela-

sjonen mellom dem dårligere, god eller bedre?
 • Er det andre situasjoner deltagerne kjenner som 

kan ligne på denne?

CROSSHAIRS Mål
Møte hverandre på 
tvers av tro- og livssyn 
i en lengre dialog

CLOCK Tid 
2-2½ time

toolbox Materiale
Stoler til alle 
deltagere

users Gruppestørrelse
Deltagere deles i 
grupper på 4-10 
personer per gruppe

comments Øvelsen
 • Alle deltagere setter seg for seg selv med ark og 

kulepenn et rolig sted i 15-20 minutter. Her skal de 
tenke tilbake på deres liv og velge to begivenheter, 
en fra barndommen og en som er ny. Det skal være 
en begivenhet, som har betydd noe og som sier noe 
om deres verdier eller livssyn. De kan evt. skrive ned 
stikkord om begivenhetene. 

 • Gruppen samles og hver deltager får 15 minutter til 
å fortelle om disse to begivenhetene. Det er tillatt å 
stille oppklarende spørsmål etterfølgende, dersom 
det er noe man ikke helt forstår eller dersom det er 
noe man lurer på. 

Når alle har fortalt deres historier, gis det tid til felles 
refleksjon over hvordan det har vært å høre hver-
andres historier, og hva man tar med seg. 

lightbulb Hva har vi lært?
 • Ens liv består av mange små fortellinger og iden-

titeter, som ikke lett kan rommes i filosofiske 
begreper og religiøse dogmer. 

 • Når vi forholder oss til andres livssyn og verdisett 
blir det ofte svært abstrakt, og det utvikler seg 
sterke stereotypier om “de andre”, noe som skygger 
for at det også er snakk om konkrete mennesker. 
Denne øvelsen er en svært simpel, men sterk måte å 
komme forbi stereotypiene på. 

sticky-note Tips til fasilitator
 • Sørg for å administrere tiden så alle får like god 

tid. Hvis du ser at det er en som ikke vil klare å 
fortelle historien ferdig før tiden, så gjør vennlig 
oppmerksom på at tiden løper. Det er greit med en 
smule fleksibilitet, 2 minutter fra eller til, men ikke 
mer. 

 • Øvelsen kan utvides til å vare lengre, og egner seg 
svært godt til et lengre dialogforløp med en gruppe 
som møtes jevnlig.

Hentet fra IKON Danmark, Dialogpiloten – en håndbog i dialog 

Fortell meg din historie 
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comment Refleksjon
 • Hvilken forskjell gjorde de ulike tilnærmingsmåtene?
 • Hva fungerte og hvorfor?
 • På hvilke måter var dette kjent eller fremmed?
 • Hvor ofte er den mest sannsynlige reaksjonen også 

den mest provoserende eller den mest vellykkede? 
Den mest sannsynlige reaksjonen vil ofte være en 
reaksjonsmåte som ikke fungerer. Hvis gruppen i 
sitt eksempel føler at den mest sannsynlige reak-
sjonen også er den mest vellykkede, kan lederen 
utforske hvilke faktorer som bidrar til å gjøre den 
mest vellykket.

 • Hvilke ferdigheter eller taktikker bruker vi for å 
unngå den mest provoserende reaksjonsmåten?

lightbulb Hva har vi lært?
De måtene vi håndterer konflikter på er ikke alltid de 
mest optimale, de fører ikke alltid til best resultat. Ved 
å reflektere over egnede reaksjonsmåter i forhold 
til situasjoner som er viktige for oss, kan vi foregripe 
eventuelle vanskeligheter og forberede oss på hvordan 
vi skal takle dem. Vi kan også lære av andres ferdig-
heter og taktikker.

En situasjon – tre muligheter
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å finne gode måter å 
løse konflikter på

CLOCK Tid 
45 min

toolbox Materiale
Åpent rom

users Gruppestørrelse
8-20

Hvem av oss har ikke noen gang tenkt: Hvorfor sa jeg ikke 
ting på en annen måte eller reagerte annerledes i den 
situasjonen? Det er en vond følelse å kjenne på at man 
ikke valgte den beste handlemåten. Kanskje går det an å 
forberede seg på situasjoner som kan oppstå i fremtiden?

comments Øvelsen
1. Be deltagerne om å tenke på eller skrive ned 
en situasjon de nylig var i som de føler at de ikke 
håndterte på en grei og effektiv måte. Situasjonen kan 
ha skjedd på skolen, jobben, hjemme, eller i en annen 
sosial sammenheng. (5 minutter)

2. Deltagerne deles inn i mindre grupper, og hver 
gruppe blir enige om å jobbe med situasjonen til én av 
deltagerne. De utforsker følgende alternativer:
 • Hva er den mest sannsynlige måten å reagere på i 

denne situasjonen?
 • Hva er den mest provoserende (konfliktopptrap-

pende) måten?
 • Hva er den mest “vellykkede” reaksjonsmåten?

“Mest vellykket” betegner en reaksjon som vil fungere 
for dette bestemte mennesket i denne bestemte situa-
sjonen. Det vil ikke nødvendigvis være den mest vellyk-
kede reaksjonen i alle tilfeller. Gruppen dramatiserer 
de tre alternativene. Hvis den mest sannsynlige reak-
sjonsmåten samsvarer med den mest provoserende, 
vil gruppa bare framføre to alternativer (25 minutter).

3. Kom sammen i plenum og velg ut noen alternativer 
som kan presenteres for hele gruppa. Føy eventuelt to 
og to grupper sammen, slik at de kan framføre rolle-
spillene sine for hverandre. (10 minutter) 
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lightbulb Hva har vi lært?
 • Ved å skifte roller blir man oppmerksom på 

hvordan den enkelte rolle påvirker en selv 
og de andre. Hvilken rolle har man selv, og 
hvilken rolle har ens dialogpartner. 

 • Den kan brukes til å komme videre fra en hard 
knute i dialogen. Kan virke som konfliktløser. 

 • Øvelsen er en god måte å la en gruppe bli 
bedre kjent. 

 • Øvelsen bygger på gjensidig tillit og dialogen 
kan bli dypere, da ulike elementer av et tema 
blir belyst. 

 • Det er en god måte å skape en lattermild og 
god atmosfære. 

sticky-note Tips til fasilitator
 • Denne øvelsen er best i grupper som kjenner 

hverandre. 
 • Øvelsen kan brukes som metode for å 

fremheve hva man har lært så langt og videre 
utviklingsmuligheter. 

 • Velg et tema som du er sikker på at alle 
deltagere kjenner godt. 

 • Du kan evt. velge hvilken rolle den enkelte skal 
spille dersom du kjenner gruppen godt. 

 • La dem ikke sitte med navneskiltene på, men 
la dem holde rollen hemmelig. Dermed er 
man tvunget til å være ekstra oppmerksom på 
hvem man er.

Hentet fra IKON Danmark, Dialogpiloten – en håndbog i dialog 

Personligheter – roller i dialogen 

CROSSHAIRS Mål
Å ha det gøy med 
rollespill og fokus på 
de forskjellige person-
ligheter man kan 
benytte for å belyse 
et tema fra forskjel-
lige vinkler 

CLOCK Tid 
30-90 min

toolbox Materiale
Et gruppelokale 
med en stol til hver 
deltager. Evt. en tavle. 
Seks navneskilt. 

users Gruppestørrelse
Deltagere deles i 
grupper på seks 
personer

comments Øvelsen
Gruppen fordeles i grupper på seks. Hver gruppe får 
seks navneskilt med seg. 

På hvert navneskilt skal det stå en rolle. Du forteller om 
hver rolle. Du kan evt. skrive det opp på en tavle så det 
er lettere å huske. 
 • Lederen: den som styrer prosessen. Leder 

debatten.
 • Vitenskapsmannen: holder seg til fakta og det som 

kan bevises.
 • Pessimisten: den som alltid ser det verste i allting. 

Ser begrensninger i stedet for muligheter. 
 • Optimisten: den som alltid ser det positive i allting. 

Ser muligheter i stedet for begrensninger. 
 • Kunstneren: den kreative og nytenkende.
 • Hippien: den som ser på følelser og fornemmelser. 

Fortell at gruppen skal debattere et emne, f.eks. dialog, 
hodeplagg, frelse eller lignende. Hvert medlem av 
gruppen trekker et navneskilt (de vender med baksiden 
opp, så man ikke vet hvilken rolle man skal spille). Man 
skal spille den rollen som står på navneskiltet. 

Debatten kan vare i 10-30 minutter. Fasilitatoren kan 
eventuelt bestemme at de skal skifte roller etter 10 
minutter. 

Etter 1-4 omganger av rollespillet skal de snakke 
sammen om deres opplevelser i de forskjellige rollene. 
Hvordan påvirket rollen deg? Skiftet stemningen? 
Hvilken rolle var lettest? 

Hvis det er mange grupper kan man reflektere i 
plenum til sist.
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lightbulb Hva har vi lært?
 • Denne øvelse kan skape klarhet overfor den 

enkelte over hvilke verdier som er grunnleg-
gende for ham/henne. 

 • Noen verdier står ikke til forhandling, så hva 
gjør man når man møter noen som har helt 
motsatte verdier? 

 • Gjennom dialog kan man lære å akseptere 
og forstå hverandres verdier uten å inngå 
kompromiss med ens egne verdier. 

 • Hvis man begynner å inngå kompromiss med 
ens dypeste verdier så vil man enkelt føle 
ubehag. 

sticky-note Tips til fasilitator
 • Gi deg grundig tid til å forberede deltagerne på 

hele prosessen. Sørg for at alle er innstilte på 
rammene. Ellers kan prosessen fort bli kaotisk.

 • Er det mange deltagere, kan lydnivået bli høyt. 
Det er helt i orden.

Hentet fra IKON Danmark, Dialogpiloten – en håndbog i dialog 

Står verdier til forhandling? 

CROSSHAIRS Mål
Skape forståelse 
for mennesker med 
andre verdier, samt 
bevissthet om egne 
verdier  

CLOCK Tid 
Øvelsen varer mellom 
en og to timer. 10 
min. til å forklare, 
20 min. til å handle, 
mellom 20 og 60 min. 
til å inngå kompro-
miss og ca. 30 min. til 
oppsummering.

toolbox Materiale
Et åpent rom som er 
stort nok til at delta-
gerne kan bevege seg 
rundt. 8 pappskilt til 
hver deltager med 
en verdi skrevet på, 
f.eks. “demokrati”, 
“ærlighet”, “fleksibi-
litet”, “kompromiss-
løshet”, “bæredyk-
tighet”, “forbruk”, osv. 
Det kan gjerne være 
dupletter (en verdi 
skrevet på hver side 
av pappskiltet), men 
minst 20 forskjellige 
verdier til sammen. 

users Gruppestørrelse
8-35

comments Øvelsen
Forbered verdiskiltene. Sørg for at verdiene har 
betydning for deltagerne, enten som noe godt eller 
dårlig. Del skiltene ut så alle får 8 hver. 
 • Handel med skilt: Be deltagerne gå rundt og bytte 

skilt med hverandre, så de får skilt som de kan stå 
for. Man kan godt bytte to “dårlige” kort med et 
“godt”. Man skal sitte igjen med minst 2 skilt. 

 • Felles verdier: Deltagerne går nå sammen med dem, 
de deler verdier med. Be dem diskutere, hva de har 
til felles, og hvor deres verdier kommer fra. 

 • Forskjellige verdier: Når fasilitator markerer det, går 
deltagerne sammen med noen de ikke deler verdier 
med. Be dem diskutere hva de har til felles og hva 
som skiller dem. 

 • Kompromiss: Deretter skal de forsøke å finne noen 
utsagn som de kan bli enige om, med de personene 
de ikke deler verdier med. Gjør det klart for delta-
gerne at utsagnene skal være konkrete og ikke så 
abstrakte at de kan dekke alt. 

Avslutt øvelsen i plenum med å undersøke hvordan 
det var å finne felles verdier. Kan man handle med sine 
verdier? 
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kan føre til gjensidig aktiv lytting.
 • Hva er vi enige om? 

I en konflikt er det ofte mye man er enige om. Som for eksempel at man 
faktisk mener konflikten bør løses, at man er glade i hverandre og derfor ikke 
vil at konflikten skal ødelegge forholdet, at andre mennesker ikke bør lide 
og så videre. Ved å fokusere på disse felles oppfatningene, vil man skape en 
positiv plattform, noe som kan skape en bedre atmosfære for å ta tak i det 
virkelige problemet. I denne fasen kan man også si unnskyld dersom man 
har gjort ting man angrer på.

 • Fastslå behov 
Partene bør fortelle om sine viktigste behov i konflikten og hvilke løsninger 
de kan leve med. Dette innebærer at de har en forståelse for at de kanskje 
ikke får oppfylt alle sine ønsker, men at det må være en prosess av “å gi og 
ta”.

 • Forsøke å finne løsninger man kan leve med 
I vurdering av løsninger er det viktig å fortsette en god kommunikasjon. 
Det bør fokuseres på positive muligheter i de ulike løsningene. Det er viktig 
å være klar over at selv om ikke alle ens behov blir tilfredsstilt, så kan det 
likevel lønne seg å finne en løsning.

3 Etter redegjørelsen skal deltagerne gå i samme gruppe som tidligere og vide-
reutvikle rollespillene. Nå skal spillets forløp endres, slik at deltagerne går 
gjennom de ulike fasene i en konflikthåndteringsprosess og klarer å løse 
konflikten. (15 minutter)

4 Gruppene presenterer spillene i plenum.

sticky-note Tips til fasilitator
Forbered et kort foredrag om trinn i konflikthåndtering og situasjoner som 
utgangspunkt for rollespillet.

Eksempler på konflikter til bruk i gruppearbeid:
 • To stuepiker på et stort hotell i Oslo er muslimer og bruker hodeplagg på 

jobben. En dag sier hotelldirektøren at dette er en praksis som må opphøre 
fordi hodeplagget ikke passer med hotellets uniform. Hvis de ikke slutter å 
bruke plagget, vil de miste jobben. Stuepikene synes det er vanskelig ikke å gå 
med hodeplagg fordi dette er en viktig del av deres etniske og religiøse identitet.

 • Du er bedt i konfirmasjon til kusinen din som du er veldig glad i. Moren og faren 
din gleder seg også til selskapet, men sier at du skal pynte deg når du slettes 
ikke vil. Dessuten vil de at du skal ta ut ringen du har i nesa og smykket du har i 
tunga. Dersom du ikke gjør det får du være hjemme. Det betyr mye for deg å gå 
i konfirmasjonen. Hvis du ikke kommer, blir kusinen din lei seg.

 • En innvandrerfamilie flytter til et tettsted i Norge og starter opp et lite gate-
kjøkken. Tvillingbrødrene på 15 år begynner i samme klasse på den lokale 
ungdomsskolen. Etter tre måneders drift kommer faren på jobb og oppdager at 
en rute er knust, mens det på frontveggen er skrevet med graffiti: Innvandrere 
dra hjem! Tvillingbrødrene får høre rykter på skolen samme dag om at det er to 
klassekamerater som har gjort det. Dagen etter skjer det samme en gang til.

Trinn i konflikthåndtering
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bevisstgjøres om 
konstruktiv konflikt-
håndtering  

CLOCK Tid 
45-90 min

toolbox Materiale
Store ark og tusjer, 
eventuelt tavle og 
kritt

users Gruppestørrelse
8-20

comments Øvelsen
1 Lederen deler inn i grupper som får i oppgave å 

lage et rollespill med utgangspunkt i en gitt konflikt-
situasjon (for eksempel forslagene nedenfor). Det 
viktige er at konflikten er tydelig og at partene er 
definert. Gruppene skal spille at konflikten utvikler 
seg i negativ retning slik at den eskalerer, øker i 
intensitet og blir mer fastlåst. Kanskje den ender 
i ubeherskede utsagn, vold (ikke overdriv!) eller at 
partene rett og slett går fra hverandre? (15 minutter) 
Gruppene viser spillene i plenum. 

2 Lederen kan oppsummere: Slik som spillet endte, 
ender også ofte virkelighetens konflikter når man 
ikke håndterer dem konstruktivt. Lederen redegjør 
deretter for ulike stadier i en konflikthåndterings-
prosess. (10 – 20 minutter) Vedkommende bør 
forklare at modellen er en forenklet skisse, og at 
konflikthåndtering i det virkelige liv kan se anner-
ledes ut. Imidlertid vil en vellykket prosess som regel 
forholde seg konstruktivt til alle stadiene. Dette er 
med andre ord gode råd for å håndtere konflikter.

Trinnene i en konflikthåndteringsprosess
 • Innrømme at det er et problem/ en konflikt 

Når partene erkjenner overfor hverandre at de er 
i konflikt, gir de ofte samtidig også et signal om at 
de har ønske om å løse den.

 • Definere problemet/ konflikten 
Enkelte ganger kan negative elementer som ikke 
er en del av det egentlige problemet, bidra til 
å forverre konflikten. Forsøk derfor å definere 
problemet og la unødvendig baksnakking, rykter 
og uvesentligheter holdes utenfor. Enkelte 
ganger kan det også være viktig å skille person og 
problem og forsøke å nedtone sterke følelser.

 • Forsøke å sette seg inn i den andres situasjon 
Mennesker har forskjellige erfaringer, noe som 
ofte kan bidra til å forklare hvorfor vi oppfatter 
situasjoner og problemer ulikt. Derfor er det 
viktig å forsøke å forstå hvorfor de andre tenker 
som de gjør.

 • Åpne for kommunikasjon med den andre parten: 
klar tale/aktiv lytting 
For å skape en god atmosfære er det viktig å vise 
den andre respekt. Dette gjør man ved å lytte 
til det den andre sier. Mest sannsynlig vil dette 
tolkes som god vilje til å løse konflikten, noe som 
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 • Du har nettopp begynt på ny skole og har raskt fått nye venner. Der du gikk 
før var du ensom og ble ofte mobbet, derfor er du veldig glad for at du har fått 
kamerater. En dag etter skolen er du sammen med to av vennene i byen for å 
kikke litt. Inne i en musikkforretning oppdager du at vennene dine tar to cd-er 
hver ut av hyllene og putter dem i jakkelomma. Du synes det er galt å stjele og 
får med en gang en ekkel klump i magen. Du sier ifra til kameratene på en pen 
måte at de må sette cd-ene tilbake i hyllene, før noen oppdager dem. De bare 
ler og spør om du er feig.

 • En nyutdannet politikvinne har nettopp begynt å arbeide på en politistasjon i 
Oslo. Hun er en av to kvinner i en avdeling med 11 menn. En dag hun kommer 
på jobb, er det hengt opp store plakater av nakne damer på fellesrommet der 
alle spiser lunsj. Hun synes plakatene er støtende og mener det ikke passer seg 
med slike bilder på en politistasjon. Under lunsjen formidler hun sitt syn og ber 
dem som hengte dem opp om å ta dem ned igjen. Mennene bare ler og sier 
hun er prippen. Sammen med sin kvinnelige kollega tar hun ned plakatene når 
arbeidsdagen er over. Neste dag når de kommer på jobb, er plakatene hengt 
opp igjen.

lightbulb Hva har vi lært?
Det er mulig og viktig å håndtere konflikter konstruktivt. Ofte vil man gjennom slike 
prosesser, selv om de kan være vanskelige, erfare at man vokser som mennesker. 
Båndene mellom mennesker kan styrkes fordi man lærer hverandre bedre å 
kjenne. Det å håndtere konflikter er ingen heksekunst, men har i seg elementer vi 
kjenner fra før og behersker i vårt dagligliv. Ofte er mye gjort ved den aller første 
innrømmelsen av at konflikten eksisterer og kontakten med den andre parten er 
opprettet. Husk at du selv kan velge hvordan du skal forholde deg til konflikten. 
Det å ta ansvar er en modig handling! Husk det neste gang du har mulighet til å 
handle i en konfliktsituasjon.



3
Fordommer & verdier

“Den dialogiske livsholdningen forutsetter en åpenhet mot 
verden. Det nysgjerrige barnet er et godt bilde på et dialo-
gorientert menneske. Det spørrende barnet beveger seg 
fysisk og mentalt – det er i nærmest konstant bevegelse. 
Etter hvert som vi blir eldre, slutter vi å spørre, for vi antar 
at vi vet svarene. Vi glemmer det gode spørsmålets kraft. Vi 
slutter å bevege oss. Vi slutter å lytte, for vi tror vi vet hva 
folk kommer til å si.”

Fra Bryn S. (2011). Er det dialog?.  
Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. vol 48, nr 7. side 698
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comment Refleksjon
 • Hvilke fordommer hadde dere? Var de ulike?
 • Hvordan påvirker fordommene deg? Er det noen 

grupper du prøver å unngå dersom du kan?
 • Er det noen spesielle grupper du alltid møter med 

positivitet og åpenhet?
 • Hvor tror du fordommene kommer fra?
 • Er det mulig å leve uten fordommer?
 • Hva kan man gjøre for å bryte ned fordommer?
 • Er fordommer nødvendigvis negative dersom de 

ikke leder til diskriminering?
 • Har du noen gang følt deg diskriminert som følge av 

dine fordommer?

Basert på øvelsen “Trans-Siberian Railway” laget av Education For Peace

Stereotypetoget

CROSSHAIRS Mål
Reflektere over hvilke 
fordommer man 
har og hvordan de 
påvirker oss

CLOCK Tid 
15-20 min

toolbox Materiale
Ark til hver deltager 
med listen over 
vogner og passasjerer

users Gruppestørrelse
5-20

comments Øvelsen
Du er på et tog. På dette toget sitter det ulike 
mennesker. Det er en ledig plass i hver vogn. Hvilken 
vogn ville du satt deg i? 

Vogn 1
 • En bygningsarbeider fra Polen 
 • En muslimsk mor med et lite barn
 • En norsk bodybuilder 

Vogn 2
 • En mann i skinnjakke med motorsykkelmerker 
 • En inder på vei hjem fra restaurantjobben
 • En amerikansk cowboy 

Vogn 3
 • En somalisk imam 
 • Et lite barn med en iPad og hans pappa 
 • En russisk mann med en flaske 

Vogn 4
 • En tenåring fra Midtøsten 
 • En veldig sosial svenske
 • En kristen nonne 

Vogn 5
 • En ortodoks jøde
 • En tenåringsjente på telefonen med ei venninne
 • En norsk politiker 

Vogn 6
 • En goter i 20-årene
 • En asiatisk student
 • En mørkhudet mann med skjegg 

Vogn 7
 • En mormonermor med ungene sine 
 • En latinsk salsadanser
 • En blitzer 

Del deltagerne inn i mindre grupper. Gi dem 10 
minutter til å snakke sammen om hvilken vogn de ville 
plassert seg i. Deretter presenteres konklusjonen i 
fellesskap. 
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Kongen og dronningen
Hentet fra Norsk fredssenter, 2007

CROSSHAIRS Mål
Bruke dialog for 
å forstå andres 
synspunkt 

CLOCK Tid 
15-20 min

toolbox Materiale
Ark med fortellingen 
til hver gruppe 

crown Fortellingen om kongen og dronningen
Det var en gang en konge og en dronning. Kongen elsket 
dronningen, men han måtte legge ut på en lang reise. Han 
mistenkte at dronningen hadde en elsker. Derfor ga han 
vaktene på slottet ordre om å drepe henne hvis hun forlot 
slottet mens han var borte. Han fortalte dronningen om 
dette før han reiste. 

Da kongen hadde reist, kontaktet dronningens elsker 
henne og ba henne komme til ham. Hun sa at hun ikke 
kunne komme siden vaktene hadde blitt beordret til å 
drepe henne hvis hun forlot slottet. Elskeren sa at han 
var desperat etter å se henne og ba henne likevel komme 
neste natt.

Dronningen betrodde seg til en av vaktene, som fortalte at 
han ville beskytte henne og hjelpe henne å komme ut av 
slottet, så fremt hun kom tilbake før midnatt.

Dronningen møtte elskeren sin og kom tilbake til slottet i 
tide. Vakten som hadde lovet å hjelpe dronningen hadde 
sovnet. En annen vakt så henne idet hun var på vei inn i 
slottet, og drepte henne.

comments Øvelsen
Fordel deltagerne inn i grupper. Hver gruppe får i 
oppgave å lage en liste over hvem de mener er mest 
skyldig i dronningens død, listen skal nummereres fra 
1-5 hvor 1 = mest skyldig. Målet er at gruppen bruker 
dialog for å forstå alles synspunkter og inkludere de i 
utformingen av listen.

Rollene er: 
 • Kongen
 • Dronningen
 • Elskeren
 • Vakt som sovnet
 • Vakt som drepte dronningen

Etter at gruppene har arbeid i fem minutter, skal 
lederen av øvelsen minne gruppene på at målet med 
oppgaven er å bruke dialog. Gruppene kan oppleve 
det som utfordrende å komme frem til en liste som 
hele gruppen er enig i. Gjennom å bruke dialog i en 
slik situasjon kan deltagerne forstå at mennesker kan 
ha ulike måter å tenke på, og at målet ikke er å bli 
enig eller å overbevise andre om sin mening, men å 
inkludere alles meninger. Ved å lytte kan deltagerne 
prøve å få forståelse for hvorfor andre tenker som 
de gjør. Deltagerne skal basert på denne dialogen 
danne en liste som representerer gruppens meninger.

Gi gruppene nye fem minutter for å lage listen sin og 
saml deretter alle gruppene. Be en og en gruppe om å 
presentere sin liste og argumenter for valgene de har 
tatt i rangeringen av rollene. 

comment Refleksjon
 • Hvilke utfordringer møtte dere på underveis? Måtte 

dere inngå kompromiss? 
 • Forandret listen seg etter at gruppene ble minnet på 

å bruke dialog for å lage en felles liste 
 • På samfunnsnivå må ofte beslutninger tas som skal 

representere en stor gruppe mennesker. Hvilke 
utfordringer kan dette medføre? Hvordan kan vi 
bruke dialogen som verktøy her?

 • “I love to be moved, I hate to be pushed”, sa T. S. 
Eliot en gang. Hvordan kan dette sitatet benyttes 
for å forstå hvordan vi endrer holdninger i møte 
med andre?
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Førsteinntrykk
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Hvilke grunnlag har 
vi for våre førsteinn-
trykk? Sette i gang 
en refleksjon om 
fordommer. 

CLOCK Tid 
15-40 min

toolbox Materiale
Liste med spørsmål

users Gruppestørrelse
6-30

Det førsteinntrykket man har av mennesker danner 
utgangspunktet for de holdningene vi har til hverandre. 
Men er det alltid slik at førsteinntrykket er den rette 
oppfattelsen av en person? Kanskje bør vi ikke trekke så 
raske konklusjoner, men vente med å avgjøre hvordan 
mennesker er før vi har blitt litt bedre kjent?

comments Øvelsen
Dette er en rask introduksjonsøvelse for å utforske 
førsteinntrykkene vi har av hverandre. Hvilke konklu-
sjoner trekker vi ut fra utseende?
1 Hver deltager finner en partner. Lederen stiller 

spørsmål, for eksempel: “Liker partneren din å gå 
på tur eller ikke?”. Begge parter gjetter og sier hva 
de tror til den andre. Så forteller begge om den 
andre hadde rett. Nå kan de fortelle hverandre kort 
hvorfor de trodde det de gjorde.

2 Alle bytter partner. Et nytt spørsmål blir stilt. Denne 
prosessen repeteres flere ganger, hver gang med 
ny partner. Spørsmålene kan gjøres mer person-
lige, for eksempel: Røyker partneren din eller ikke? 
Hvilket parti liker partneren din? Har partneren 
din kjæreste? Er partneren din religiøs? Hva slags 
interesser har han eller hun? Hva slags musikk eller 
litteratur liker vedkommende? Driver partneren din 
idrett? Hvilke hobbyer eller interesser har partneren 
din? (10-20 minutter)

3 Etter en stund skal gruppen sette seg i plenum for 
refleksjon. Lederen ber først hver deltager tenke 
over hvor mange ganger de hadde rett eller tok feil. 
Hvordan kom de fram til konklusjonene sine? Hvilke 
ytre kjennetegn ledet dem til disse antagelsene? 
Ledet de ytre faktorene til riktige eller gale svar? 
(5 minutter) 

comment Refleksjon
 • Hvordan danner vi oss førsteinntrykk av nye 

mennesker?
 • Hvis vi danner førsteinntrykk på grunnlag av 

utseende, alder, kjønn, kulturell bakgrunn, klesstil 
og så videre, hvor mye har fordommer å si for våre 
antagelser?

lightbulb Hva har vi lært?
Det er ikke alltid slik at førsteinntrykk gir et riktig 
bilde av mennesker. Ofte er det også slik at vi knytter 
fordommer til de vage førsteinntrykkene vi får. Det kan 
være lurt å lære å kjenner personer litt grundigere før 
vi antar hvordan de er.
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Fordommer på ark
Utarbeidet av UngDialog

Ekstremisme på ark
Utarbeidet av UngDialog

CROSSHAIRS Mål
Bli bevisst våre 
fordommer og reflek-
tere over dem 

CLOCK Tid 
15-30 min

toolbox Materiale
Ark og penner

users Gruppestørrelse
8-30

CROSSHAIRS Mål
Øvelse i kritisk 
tenkning og refleksjon 
over hvilke ekstremis-
tiske fordommer som 
eksisterer 

CLOCK Tid 
20 min

toolbox Materiale
A3-ark eller flippover

users Gruppestørrelse
8-30

comments Øvelsen
Be deltagerne skrive ned en fordom de har, og 
levere den inn helt anonymt, for eksempel brette 
lappen og legge i en boks/kurv. Lederen av øvelsen 
tar opp lappene og skriver fordommene på store 
ark (A3-ark). Legg arkene ut på bord og inviter delta-
gerne til å fylle ut egne tanker om fordommene, ved 
å skrive de ned på arkene. Samle deretter alle delta-
gerne i en ring og les opp/gå gjennom fordommene. 
Oppfordre deltagerne til å finne argumenter som kan 
motbevise fordommene.

comment Refleksjon
 • Kom deltagerne opp med like fordommer? 
 • Hvor kan fordommene stamme fra? 
 • Klarte deltagerne å argumentere mot fordommene? 
 • Hva er grunner for at fordommer blir dannet? 
 • Hvor sannsynlig er det at fordommene er sanne?
 • Fører fordommer nødvendigvis til diskriminering?
 • Eksisterer det fordommer i alle kulturer?
 • Er det mulig å leve uten fordommer?

comments Øvelsen
Dialog-fasilitator skriver ned ekstremistiske fordommer 
på store hvite ark, en fordom per ark. 

Eksempel på fordommer:
1 I dag blir alle terroraksjoner begått av muslimer
2 Buddhister kan ikke være ekstremister
3 Alle ekstremister er dumme 
4 Du er en ekstremist hvis du bruker vold 
5 Religion fører til ekstremisme

Legg arkene på hvert sitt bord og del deltagere inn i 
grupper etter antall fasilitatorer som er tilstede. Det 
skal være en fasilitator i hver gruppe som skal stille 
deltagerne spørsmål når de diskuterer ekstremisme 
fordommene. Gruppene skal diskutere fordommene 
på et ark og så gå over til neste bord, med neste 
fordom. Spørsmål fasilitatoren kan stille gruppen er f. 
eks. hvor kommer fordommer fra? Hvor tror gruppen 
den spesifikke fordommer har sprunget ut fra? Er det 
flere sider ved fordommen? Passer alle fordommen 
omtaler inn under den? 

comment Refleksjon
 • Hvor kommer fordommene fra?
 • Er noen kulturer mer fordomsfulle enn andre?
 • Er noen kulturer mer utsatt for fordommer 

enn andre? 
 • Hvordan påvirker fordommene vårt verdensbilde?
 • Hvor sannsynlig er det at disse fordommene 

er sanne?
 • Hvordan påvirker en fordom de den omtaler?  
 • Hvordan påvirker en fordom mitt syn og forhold 

til andre? 
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Toleranse
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bli bevisst begrepet 
og diskutere toleran-
sens grenser 

CLOCK Tid 
30-90 min

toolbox Materiale
Åpent rom, store ark 
og tusjer

users Gruppestørrelse
6-30

Utdrag fra FNs erklæring om toleransens prin-
sipper: “Toleranse er en aktiv holdning og ansvar som 
støtter menneskerettigheter, mangfold (inkludert kulturelt 
mangfold), demokrati og rettssikkerhet (…) medlemsland 
forpliktes til å gi undervisning som skal bidra til mennes-
kenes åpenhet mot andre kulturer, deres respekt for 
frihetens verdi, respekt for menneskeverd og forskjeller og 
være i stand til å forhindre konflikter eller løse dem på en 
ikke-voldelig måte”.

Definisjon: Å tolerere (av latin tolerare): tåle, finne seg 
i, vise forståelse for eller overbærenhet med.

comments Øvelsen
Deltagere skal gå sammen to og to og snakke om 
hva toleranse betyr for dem. De kan også utfordres 
til å tenke over hva andre mennesker har sagt om 
toleranse. (5-10 minutter). Lederen oppsummerer i 
plenum og skriver stikkord på tavlen/flippoverark.

Lederen henger så opp et ark med to kolonner 
med overskriftene TOLERANSE og INTOLERANSE og 
utfordrer deltagerne til å komme med eksempler på 
både tolerante og intolerante handlinger.

comment Refleksjon
 • Hva og hvem er vi tolerante mot?
 • Hvordan føles det når vi tolererer noe eller noen?
 • Hvordan føles det når vi selv opplever toleranse?
 • Er det forskjell på toleranse og aksept?
 • Hvem og hva kan vi være tolerante mot? Hvorfor er 

vi tolerante? Eksempler?
 • Hvordan føles det når vi ikke tolererer noe 

eller noen?
 • Har du selv opplevd å ikke bli tolerert?
 • Når er det riktig å være tolerant?
 • Kan det være riktig å være intolerant?
 • Kan man lære av å bli et mer tolerant menneske?

lightbulb Hva har vi lært?
Intoleranse kan oppstå fordi man ikke har nok 
kunnskap om andre mennesker, kulturer og levesett. 
I slike tilfeller er intoleranse negativt fordi det skaper 
unødig avstand og i verste fall fiendtlighet mellom 
grupper. For å leve i fred bør man derfor i størst mulig 
grad fremelske toleranse mellom mennesker og folk, 
selv om vi er forskjellige. Det er imidlertid viktig å 
understreke at man ikke skal tolerere alt. Intoleranse 
kan dermed også være positivt ved at det settes en 
grense i forhold til handlinger som for eksempel bryter 
med menneskerettighetene.

4949



5150

CROSSHAIRS Mål
Tydeliggjøre 
forskjeller på en måte 
som er både lærerik, 
avklarende og avdra-
matiserende 

CLOCK Tid 
Det tar fra 15 til 45 
minutter å gjennom-
føre én øvelse. Man 
kan velge hvor mange 
som skal intervjues 
og hvor lang tid man 
vil bruke på spørsmå-
lene.

toolbox Materiale
Åpent rom (størrelsen 
avhenger av deltage-
rantall)

users Gruppestørrelse
10-30

comments Øvelsen
Man forklarer deltagerne, at de nå skal forholde seg 
til et spørsmål, som man kan ha forskjellige meninger 
til. Introduser spørsmålet. Deltagerne skal fordele 
seg i rommets fire hjørner, avhengig av, hvordan de 
forholder seg til spørsmålet. Presenter svarmulighe-
tene. Be deltagerne gå rundt i lokalet og plassere seg 
ved svaret som er mest dekkende for dem.

Når alle har funnet deres plass, går lederen rundt og 
intervjuer enkeltpersoner fra hvert av de fire hjørnene. 
Hør fra minst to fra hvert hjørne, da det kan være 
forskjellige grunner til å ha et standpunkt. Prøv å få 
en samtale i gang mellom hjørnene, så det blir deres 
spørsmål til hverandre som holder dialogen i gang. 
Legg opp til, at man godt kan skifte hjørne hvis man av 
en eller annen årsak underveis finner ut av at det gir 
mer mening. Vær så oppmerksom på å få intervjuet 
personene som skifter hjørne.

Avslutt med felles refleksjon over hva man har lært.

Eksempler på spørsmål og svar:
 • Spørsmål: Din gode muslimske/kristne/hinduistiske/

buddhistiske venn inviterer deg til moskéen/ kirken/
tempelet for å være med på fredagsbønn/guds-
tjeneste/meditasjon. Hva svarer du ham?

 • Svar: a) Nei, det vil jeg ikke, b) Ja, hvis jeg kan sitte 
som observatør, c) Ja, hvis jeg kan be/meditere på 
min egen måte, d) Ja, det vil jeg gjerne, og jeg gjør 
som de andre.

 • Spørsmål: Du er blitt forelsket i en muslim/kristen/
hindu/buddhist. Hvordan reagerer du?

 • Svar: a) Det går aldri, for vi er for forskjellige, b) Det 
kan la seg gjøre, hvis den ene konverterer så begge 
tilhører den samme religion, c) Fint, så lenge vi 
respekterer hverandres ulike tro og skikker, d) Kjær-
lighet overvinner alt.

lightbulb Hva har vi lært?
 • Øvelsen er velegnet til å settes opp i to eller tre 

forskjellige variasjoner med den samme gruppen 
så man får en følelse av, at man avhengig av spørs-
målet, kan ha svært ulike standpunkt. Mangfoldig-
heten i en gruppe blir svært tydelig, da man deles 
i fire hjørner, og det kan være mange grunner til å 
velge det ene hjørnet fremfor det andre.

 • Man kan ikke være nøytral i en dialog, og ved at man 
fysisk stiller seg i et hjørne, vil alle stå tydelig frem 
som mennesker med et eget standpunkt. Øvelsen er 
en god måte å aktivere deltagerne og skape dialog 
mellom dem.

sticky-note Tips til fasilitator
 • Spørsmålene kan variere i det uendelige avhengig 

av sammenhengen.
 • Med de to nevnte eksemplene kan man etter 

øvelsen spørre deltagerne hvordan de vil forholde 
seg til det samme spørsmålet, men med en annen 
religion. Er reaksjonene knyttet til en bestemt 
religion, eller på religion generelt? 

 • Vær bevisst på at det er fasilitator som setter 
rammene. Ved å skape tydelige rammer kan 
dialogen ofte bli bedre.

 • Bestem selv i utgangspunktet hvem du intervjuer, 
men gi deltagere lov når de vil si noe, så også de kan 
komme frem med deres synspunkt.

 • Sørg for at deltagerne forstår at de skal være seg 
selv, og at deres rolle er å gi uttrykk for deres 
eget standpunkt. Grip inn dersom det oppstår en 
generell diskusjon om et emne og be deltagerne kun 
gi uttrykk for hvor de selv står.

 • Respekter deltagernes grenser. Gå ikke lengere i 
intervjuene enn de enkelte deltagerne føler seg 
komfortable med.
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Jeg tolererer deg
Hentet fra Kirkelig dialogsenter

CROSSHAIRS Mål
Målet med denne 
øvelsen er å gi delta-
kerne en opplevelse 
av hva toleranse betyr 

CLOCK Tid 
20-25 min

toolbox Materiale
Tavle/flippover og 
noe å skrive med

users Gruppestørrelse
6-30

Denne øvelsen kan lede til sterke reaksjoner. Det beste 
er da å gjennomføre øvelsen fullt ut, og så snakke 
sammen om eventuelle følelser og konflikter som 
kommer frem. Alle deltakerne skal prøve å tolerere 
og å selv bli tolerert. Bruk så disse erfaringene som 
utgangspunkt for en samtale om toleranse og makt.

Det snakkes ofte om å tolerere mennesker som er anner-
ledes. Men hvem bestemmer hva som er annerledes og 
hvordan fungerer egentlig toleranse? Hva er forskjellen 
mellom å bli tolerert og å tolerere, og er det et kompliment 
å bli tolerert? Det ligger mye makt i å selv tilhøre normen i 
samfunnet og kunne identifisere hva de skal tolerere.

comments Øvelsen
Del deltakerne inn i par, der en er A og en B, og be dem 
vandre rundt i rommet. A skal nå kommentere noe 
som er synlig hos B uten å tillegge det noen verdi.

A skal altså ikke kommentere noens fine skjorte, 
fantastiske hår eller stilige sko, men derimot bare kaldt 
konstatere ytre detaljer. A forsikrer dessuten B om at 
A tolererer og aksepterer dette. For eksempel: “Jeg ser 
at du har en brun genser på deg og det tåler jeg”, eller 
“Jeg ser at du har skjørt på deg, og det går helt greit” 
eller “Det gjør ingenting at du har et smykke på deg i 
dag”.

Be så deltakerne om å bytte rollene, slik at alle får 
prøve både å tolerere og bli tolerert.

comment Refleksjon
 • La alle si noe om øvelsen og hvordan det føltes å 

tolerere og bli tolerert.
 • Her kan det være fint å bruke en “talestav” (eller en 

“snakkeball”) slik at en av gangen kan få mulighet til 
å snakke uavbrutt. Talestaven blir enten gitt videre 
av leder til neste person som har lyst til å si noe eller 
den blir gitt videre til neste person i ringen.

 • Tegn to spalter på tavla. Hva er bra og hva er dårlig 
med toleranse?

 • Hvilken spalte fikk flest kommentarer? Er alle enige i 
kommentarene eller er noen uenige?

 • Spør deltakerne om hvilke grupper mennesker som 
tolererer og hvilke som blir tolerert i samfunnet. Om 
nødvendig kan du foreslå grupper som: nordmenn, 
svensker, lærere, ungdommer, jøder, homofile, 
mødre, feminister, blonde, muslimer, kristne, ikke-
troende, oslofolk, bygdefolk osv.

 • Spør deltakerne hva de tenker om begrepet 
toleranse. Hva betyr toleranse? Er toleranse en god 
ting? Er det for eksempel forskjell på toleranse og 
respekt?

 • Hva tenker du om å høre “Jeg tåler at du tror på gud 
altså. Det er veldig teit, men det er greit at du gjør 
det.” “Å, er du jøde? Jeg kjenner ingen andre jøder, 
men jeg kan tåle at du er det.” Prøv å bytte ut ordet 
tåle med respekterer. Har det en annen betydning?
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Ta et steg fram
Hentet fra Education For Peace

CROSSHAIRS Mål
Å reflektere over 
spørsmål som angår 
diskriminering av 
minoritetsgrupper 
og å fremme empati 
overfor de som er 
ulike en selv 

CLOCK Tid 
30 min

toolbox Materiale
“Rolle-kort” (se forslag 
i vedlegg), et åpent 
rom og rolig/avslap-
pende musikk

users Gruppestørrelse
10-30

comments Øvelsen
Vi er alle like, men noen er mer like enn andre. I denne 
øvelsen vil deltagere få erfare hvordan det er å stå i en 
annens sko i samfunnet. 

Skap en rolig atmosfære ved å sette på avslappende 
bakgrunnsmusikk, og spør eventuelt også deltagerne 
om å være rolige.

Del ut kortene tilfeldig, en til hver deltager. Be dem 
holde kortet for seg selv og ikke vise det til andre 
deltagere. Be så deltagerne sette seg ned og lese 
deres “rolle-kort”. Be dem sette seg inn i deres rolle. 
For å hjelpe deltagerne kan fasilitator lese følgende 
spørsmål, med en pause mellom hver slik at deltagerne 
får reflektert og dannet seg et bilde av deres rolle:
 • Hvordan var barndommen din?
 • Hva slags hus bodde du i?
 • Hvilke spill spilte du?
 • Hva arbeidet foreldrene dine som?
 • Hvordan ser hverdagen din ut i dag?
 • Hvem sosialiseres du med?
 • Hva gjør du om morgenen, om ettermiddagen og 

om kvelden?
 • Hva slags livsstil har du?
 • Hvor bor du?
 • Hva får du i månedlig lønn?
 • Hva gjør du på fritiden?
 • Hva gjør du når du har ferie?
 • Hva gjør deg spent og hva er du redd for?

Be så deltagerne om å holde seg helt stille samtidig 
som de stiller seg ved siden av hverandre på en linje. 
Fortell deltagerne at du skal lese en liste med situa-
sjoner og hendelser (se vedlegg). Hver gang de svarer 
“ja” til et utsagn, kan de ta et steg fram. Ellers blir de 
stående. Les situasjonene en etter en. Gi deltagerne tid 
til å ta et steg frem og se hvordan de selv står plassert i 
forhold til de andre. Til slutt får de et par minutter til å 
komme ut av rollen før felles refleksjon.

comment Refleksjon
 • Hvordan føltes det å ta steg fram? Hvordan føltes 

det å ikke ta steg fram?
 • For de som ofte fikk ta et steg fram: når begynte du 

å merke at andre ikke fikk bevege seg like fort som 
deg?

 • Var det noen som følte til tider at deres grunnleg-
gende menneskerrettigheter ikke var ivaretatt?

 • Kan dere gjette hvilke roller de andre hadde? (La 
deltagerne her avsløre deres roller som en del av 
diskusjonen)

 • Hvor lett eller hvor vanskelig var det å spille de 
ulike rollene? Hvordan så de for seg at personen de 
hadde rollen som var? (F.eks. personlighet)

 • Reflekterer denne øvelsen samfunnet på noen 
måter? Hvordan?

 • Hvilke menneskerettighetsbrudd kan rollene møte 
på? Kan noen si at deres menneskerettigheter ikke 
var respektert eller at dere ikke hadde tilgang på 
visse rettigheter?

sticky-note Tips til fasilitator
Les gjennom øvelsen nøye og tilrettelegg listen av 
roller og “situasjoner og hendelser” til gruppen. 
Dersom noen av deltagerne i starten forteller at de 
har lite kjennskap til livssituasjonen til rollen de har 
fått utdelt, så kan fasilitator forklare at dette ikke er så 
viktig, men at de heller skal prøve å bruke forestillings-
evnen sin så godt som mulig.
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Se vedlegg på neste side.
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file Vedlegg 1 - Situasjoner og hendelser
 • Du opplever at din religion, kultur og ditt språk er respektert i samfunnet 

du lever.
 • Du føler at din mening angående sosiale og politiske forhold blir hørt.
 • Andre mennesker spør deg om råd angående ulike forhold.
 • Du er ikke redd for å bli stoppet av politiet.
 • Du vet hvor du kan spørre om hjelp dersom du skulle trenge det.
 • Du har aldri følt deg diskriminert som følge av din bakgrunn.
 • Du mottar tilstrekkelig/god nok sosial og medisinsk hjelp for dine behov.
 • Du kan ta ferie en gang i året.
 • Du kan invitere venner på middag hos deg.
 • Du har et interessant/spennende liv og ser positivt på fremtiden.
 • Du opplever å kunne studere og få jobb innenfor karrieren du ønsker.
 • Du er ikke redd for å bli trakassert eller angrepet på gaten eller av media.
 • Du kan stemme i nasjonale og lokale valg.
 • Du kan feire de viktigste religiøse høytidene med nære venner og familie.
 • Du kan delta på internasjonale seminar i utlandet.
 • Du kan dra på kino eller teater når du måtte ønske, og se akkurat hvilken film 

du vil.
 • Du er ikke redd for dine barns fremtid.
 • Du kan forelske deg i personen du måtte ønske.
 • Du opplever at din kompetanse er verdsatt og respektert i samfunnet du lever i.
 • Du kan benytte deg av og dra nytte av å bruke internett.  

file  Vedlegg 2 - Forslag til roller
 • Du er en arbeidsledig alenemor i et konservativt kristent samfunn.
 • Du er en muslimsk jente med arabisk bakgrunn som bor sammen med foreldre 

som er svært trofaste religiøse mennesker.
 • Du er sønn av en ateist og bor i Tyskland.
 • Du er sønn av en ateist og bor i Iran.
 • Du og din mann er trofaste hinduer og bor i sentrum av London.
 • Du er en muslimsk flyktning som har tatt asyl i en kirke i Norge.
 • Du er en 17 år gammel jente fra en trofast katolsk familie og har nå forelsket 

deg for første gang.
 • Du er en kristen prest i en liten landsby på fjellet.
 • Du er medlem av en Hare Krishna bevegelse i New York.
 • Du er en ung jente fra en konservativ jødisk familie og ønsker å studere på 

universitetet.
 • Du er en jødisk rabbiner i Jerusalem
 • Du er medlem av et demokratisk kristent politisk parti.
 • Du er en muslimsk jente fra en familie boende i Norge med opprinnelse fra 

Pakistan, men er selv 3. generasjonsinnvandrer. Du ønsker å studere på univer-
sitetet.

 • Du er en muslimsk jente med familie med bakgrunn fra Somalia og har nettopp 
kommet til Norge. Du ønsker å studere på universitetet.

 • Du er humanist og bor i Amsterdam.
 • Du er en eldre person i en vestlig, ikke-religiøs familie.
 • Du er en eldre person i en muslimsk familie.
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CROSSHAIRS Mål
Denne øvelsen synlig-
gjør egne fordommer 
og forestillinger 

CLOCK Tid 
Avhengig av stør-
relsen på gruppen, 
med 10-14 deltagere 
tar det ca. 30 min

toolbox Materiale
Utskrift av listene 
under; 1 og 2

users Gruppestørrelse
10-30

comments Øvelsen
Del deltakerne inn i grupper på fem personer og les 
opp fortellingen under høyt:

Familien din har to hybelleiligheter i kjelleren som du og 
din storebror har fått. Din storebror har imidlertid akkurat 
flyttet til Australia for å studere, og foreldrene dine har 
bestemt at hans hybelleilighet nå skal leies ut. Du og leie-
boeren får adskilte rom og bad, men dere har rom vegg i 
vegg med hverandre. Dere setter inn annonse i avisen og 
får syv svar. Du skal avgjøre hvem du helst vil at flytter inn.

Si klart ifra at deltakerne først skal jobbe alene. Del 
ut liste 1 til hver av dem. Gi deltakerne fem minutter 
(maks ti minutter). Bryt inn og forklar at hver gruppe 
nå skal bli enige om en felles rangering (maks 15 
minutter). En deltaker fra hver gruppe presenterer så 
sin gruppes rangering og begrunner denne. Leder/
lærer skriver rangeringene opp på tavla.

Fortell så: Alle kommer uansett på visning, og dere får 
følgende tilleggsopplysninger om de som har svart på 
annonsen. Vurder søkerne på nytt.

Videre deler du ut liste nr. 2. Gi deltakerne fem 
minutter til å rangere søkerne på nytt. Hver gruppe 
skal bli enige om en rangering og presentere for 
resten. Skriv så opp resultatene av rangeringene i 
gruppene i et skjema på tavla.

comment Refleksjon
 • Hvordan klarte dere å bli enige?
 • Hva var viktigst for ditt/deres valg?
 • Forandret tilleggsopplysningene prioriteringen?
 • Var det noen dere ikke ville valgt inn til visning?
 • Hva er konsekvensen av valgene dere har gjort?
 • Hvem fikk ikke hybel av noen av dere?
 • Hva er diskriminering?
 • Har dere eksempler på diskriminering i 

dagens samfunn?
 • Hvor kommer disse holdningene fra?
 • Er det noe du selv mener, eller er det noe du har 

hørt fra andre?
 • Har dere eksempel på diskriminering i tros- og livs-

synsmiljøer?
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Se lister på neste side.

Hentet fra Kirkelig dialogsenter, øvelsen er en omarbeidet versjon av materiellet fra
Skeiv ungdom og kursmateriellet Mangfold og Dialog

Hybelannonsen
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list Liste 1: E-poster
1 Vi trenge leilighet. Jeg er utdanna murer men har ingen jobb nå. Vi komme fra 

Polen 1 år siden. Min kone og jeg går på norskkurs. Skriv til oss: Anna og Konrad 
Elschpeta.

2 Jeg heter Aziz, er 26 år og Vålerengafan. Jeg er kjempeinteressert i hybelen. Har 
BMW og terrrieren, Creon. Han er en god vakthund, men kjempesnill. Kan nås 
på mobil, når jeg ikke pumper jern på treningssenteret. . 91 ....

3 Sebastian, en 24 år gammel student som studerer til å bli legesekretær, og 
hunden Odin, trenger hybel. Telefon: 48 ...

4 Jeg, Petter Jensen, ser etter et sted å bo for et vennepar. De er i slutten av 
20-årene og veldig hyggelige. Kan hjelpe til med praktisk arbeid. Ring meg på tlf 
93 ...

5 Nora heter jeg, er 24 år, og er veldig interessert i hybelleiligheten dere leier ut. 
Jeg er legestudent på 3. året og leter et sted å bo nært universitet. Det blir for 
lang pendlevei på hverdagene fra mine foreldre i Moss, men kommer til å være 
mest hos dem i helgene. Jeg kan kontaktes på 23 ...

6 Halla! Topp annonse dere hadde på finn.no! Jeg trenger en plass å bo så fort 
som bare f... Grei og litt vill jente som vil bort fra mor og far (de betaler – de har 
mye penger). Trude, tlf: 94 ...

7 Jeg hørte om leiligheten deres i dag. Jeg ønsker å starte et nytt og bedre liv med 
Jesus som har frelst meg. Jeg ønsker å bosette meg utenfor sentrum og håper at 
dere vil gi meg sjansen. Ring tlf 22 ... og spør etter Tor Gunnar.

list Liste 2: På visning
1 Konrad og Anna syns leiligheten er flott. Konrad har problemer med å komme 

inn døra til badet på grunn av overvekt, men ellers er de svært fornøyd.
2 Aziz er pasifist og sivilarbeider. Han er ansatt via et antivoldsprosjekt og jobber 

med ungdomsavdelingen i Vålerenga fotballklubb. Han er blant annet fotball-
trener for 2 lag og holder kurs på skoler i Oslo om kommunikasjon og antira-
sisme.

3 Odin er en svær rottweiler. Sebastian er snauklipt og har oppbrettede olabukser 
og armyboots. Han spør om det bor noen “pakkiser” i nabolaget og virker lettet 
når du sier nei. Han har vært student i 3 uker.

4 Petter Jensen er miljøarbeider i Frelsesarmeen og kommer med sine venner, 
Georiana og Stefano, som smiler fra øre til øre når de ser hybelleiligheten. I 
fjor mistet de jobben i Portugal og leter nå etter strøjobber i Norge for å kunne 
finansiere skolegang for sine 3 barn i Romania. Til vanlig sover de i bilen sin, 
men etter at Georgiana fikk en liten stilling i Kirkens bymisjons arbeid for rom, 
har de nå tatt seg råd til å bo et sted hvor ikke politiet jager dem.

5 Nora er høflig og ydmyk. Hun er kledd i langt skjørt med en vid overdel. På 
hodet har hun en hijab med rosemønster satt stramt på plass av gullfargede 
nåler.

6 Trude hadde med seg vennene, Hilde og Alexander, da hun kom. Hun er 16 
år og går første året på tømring, yrkesfaglig utdanning. Hun vanker på Blitz og 
jobber i redaksjonen for Gateavisa. Hun opplyste at hun ville respektere de 
reglene som gjaldt for leiligheten og at hun ikke ville lage bråk.

7 Tor Gunnar la “alle korta på bordet” og fortalte at han har hatt problemer 
med alkohol og narkotika. Han har vært gjennom diverse kursopplegg som 
ikke fungerte for ham. Det var først da han fant Jesus for 6 måneder siden at 
han klarte å slutte. Han vil bli fulgt opp jevnlig av Blåkors. Tor Gunnar har fått 
praksisplass på Sætre kjeksfabrikk og skal begynne der på mandag. På fritiden 
oppsøker han homoutestedene i Oslo for å omvende dem fra et liv i synd.
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CROSSHAIRS Mål
Reflektere over spørs-
målet “Hvem er jeg?” 
og ved hjelp av dialog 
dele ulike erfaringer 

CLOCK Tid 
30-90 min

toolbox Materiale
Tavle. Et papirark til 
hver person – gjerne 
A3-størrelse. Blyanter, 
fargeblyanter eller 
tusjer. Plass til at alle 
kan sitte “privat” og 
skrive ved et bord.

users Gruppestørrelse
4-20

comments Øvelsen
 • Lag en 5-10 minutters innledning om identitet. 

Forklar vår identitet som et hus. I møte med andre 
mennesker skaper vi ulike “rom” for de mennesker 
som har hatt en spesiell betydning for vår identitet. 
Vi kan tegne opp huset som en sirkel, der kjernen er 
det som vi er mest betydningsfullt for oss. De mest 
betydningsfulle menneskene vil utgjøre “rommene” 
nærmest sentrum i våre hus. Eksempler på betyd-
ningsfulle personer kan være foreldre, en lærer, 
kjæreste, en bror/søster, en inspirerende person 
man møtte på t-banen, osv.

 • Deltagerne skal nå tegne deres eget identitets-
hjul – hvilke rom har de i deres hus? De kan tegne 
en sirkel, som de inndeler i rom. Et rom for hver 
person eller opplevelse, som har påvirket deres 
identitet. Nevn hvor lang tid de har til å tegne (10-20 
minutter). 

 • Hvis man arbeider med et bestemt tema som 
livssyn eller kulturmøter, kan det være overskriften 
for hvilke rom deltagerne skal tegne. Det kan være 
lettere å reflektere over et tema enn over hele 
deres liv. 

 • Husk å nevne at de etterfølgende skal fortelle 
andre om deres hus – de behøver ikke å vise deres 
tegning, og de velger selv hvilke deler de vil fortelle 
om. 

 • Deltagerne går deretter sammen i grupper på 3-4, 
og forteller etter tur om deres identitetshjul. Si ifra 
om at de skal fordele tiden som er avsatt mellom 
dem. De kan evt. velge å ta tiden på tur. De må stille 
korte, oppklarende spørsmål til hverandre. Denne 
delen tar mellom 20 og 40 min. 

 • Felles refleksjon hvor erfaringer samles: Hvordan 
opplevde de å skulle tegne “seg selv” og høre hva 
som har påvirket de andres identitetshjul. 

lightbulb Hva har vi lært?
 • Identitet er en sammensatt størrelse og er påvirket 

av hvilke mennesker vi har møtt på vår vei. Vi er 
altså “oss selv” delvis som følge av de krav vi har 
støtt på fra andre mennesker vi har møtt og kjent. 
Noen ganger kan enkelte av disse personene få så 
stor betydning at det kan bli uklart hva som er “ens 
egen” holdning, og hva som er den andres holdning. 
Har man selv tatt stilling til hva man mener? 

 • Deltagerne blir bevisste om elementer/personer fra 
deres liv som har betydd noe for dem. 

 • Deltagerne lærer hverandre bedre å kjenne – denne 
øvelse kan være ledd i teambuilding. 

 • Deltagerne får en følelse av sammenheng i deres liv 
da de forteller om det i gruppen.  

sticky-note Tips til fasilitator
 • Øvelsen kan “skrus opp og ned” i forhold til, hvor 

intimt og personlig, det skal bli. 
 • Deltagerantall kan være svært varierende, da det 

kan arbeides i mindre grupper. Det anbefales at 
man ikke er over 30, hvis man kun er én fasilitator. 
Det er fint å ha tid til å komme rundt til alle grupper 
underveis så man får en følelse av hvordan de 
håndterer det. 
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Hentet fra IKON Danmark, Dialogpiloten – en håndbog i dialog

Identitetshjulet 



6564

CROSSHAIRS Mål
Bevisstgjøre at andre 
mennesker, bevisst 
eller ubevisst, deltar 
i gruppedannelser. 
Grupper kan være 
inkluderende, men 
også ekskluderende. 

CLOCK Tid 
45 min

toolbox Materiale
Åpent rom, små 
fargemerker (stjerner) 
til å klistre i pannen 
på hver deltaker

users Gruppestørrelse
10-30+

Mennesket er et sosialt vesen. Alene og uten omsorg klarer 
ikke små barn å leve opp. Sosialt liv dreier seg om felles-
skap mellom mennesker. Gruppedannelse er derfor et 
sentralt innslag i alle kulturer og samfunn. Grupperingen 
gjør virkeligheten enklere å forstå, fordi vi ved å legge vekt 
på enkelte egenskaper kan tenke på mange mennesker 
som én gruppe. Men det er viktig å være klar over at ved at 
noen blir definert inn, blir andre definert ut. Den samme 
prosessen som bidrar til sosial samling bidrar dermed til 
sosial splittelse og grensedragning. Vi lager grupper og 
skaper grenser, og de fungerer, både på godt og vondt.

comments Øvelsen
Deltagere står i midten av rommet. Lederen sier at 
de ikke har lov til å snakke under aktiviteten. Lederen 
klistrer en stjerne i pannen på hver av dem, uten at de 
ser hva slags farge stjernen har. Stjernene finnes i fire 
eller fem forskjellige farger, slik at noen av deltagerne 
får samme farge på sin stjerne. I tillegg er det en eller 
to stjerner som bare finnes i en farge.

Etter at alle har fått utdelt hver sin stjerne gir lederen 
beskjed om at deltagerne skal etablere grupper. 
Lederen skal ikke si noe om hvordan dette skal gjøres. 
Som regel vil deltagerne etablere grupper på bakgrunn 
av fargen på stjernene. Selv om de ikke kan se sin egen 
farge, vil de hjelpe hverandre til å forstå hvem de hører 
sammen med. De med blå stjerner grupperer seg 
sammen, de med rød gjør likedan og så videre. Ofte vil 
de som er alene om sin farge, stå igjen uten gruppe. 
(2-3 minutter)

comment Refleksjon
 • Var oppgaven vanskelig?
 • Hvorfor grupperte dere dere på denne måten? Var 

det fordi fargene på stjernene gjorde dere oppmerk-
somme på at dere hadde et felles kjennetegn?

 • Hjalp dere hverandre?
 • Hva tenkte dere mens dere etablerte grupper?
 • Fikk dere en positiv følelse når dere skjønte at dere 

tilhørte en gruppe?
 • Følte dere et slags fellesskap? Hvorfor føltes det 

trygt og godt å tilhøre en gruppe?
 • Gjorde fargen dere annerledes? Ble dere “stolte” av 

fargen deres?
 • Hva med de som hadde en farge ingen andre 

hadde? Etablerte “alenegåerne” sin egen gruppe? 
Hvis ikke – hvordan var det å stå alene? Hvorfor 
kan man føle seg ensom når man ikke tilhører en 
gruppe?

 • Finnes det noen grupper på skolen/arbeidsplassen 
vår? Liker vi at de finnes?

 • Når begynner vi å være en del av en gruppe? Når 
slutter vi å være det?

 • Trenger vi egentlig grupper? Hvorfor?
 • Hvorfor er det noen ganger slik at vi ikke tør å si vår 

mening når vi er sammen med andre i grupper? Kan 
dette ha negative konsekvenser? Hva kan vi gjøre for 
å ikke komme i en slik situasjon?

 • Kan vi miste en del av vår egen personlighet når vi 
er i en gruppe? Hvordan?

 • Bør de som tilhører en bestemt gruppe integreres i 
gruppa? Hvorfor og hvordan?

lightbulb Hva har vi lært?
Mennesker danner grupper basert på indre eller ytre 
kjennetegn. Det er viktig å være klar over at samtidig 
som vi selv oppnår tilhørighet, fellesskap og trygghet, 
stenger vi andre ute. Noen ganger kan dette føles 
negativt for dem som ikke får delta. Kanskje vi kan 
bli litt bedre til å ønske andre velkommen inn? Det å 
tilhøre en gruppe kan også føre til at vi tilpasser og 
undertrykker våre personlige meninger til det som er 
gruppens mening. Dette kan være negativt.
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Stjerne søker stjerne
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)
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CROSSHAIRS Mål
Målet med denne 
øvelsen er å øve seg 
på å sette seg inn i 
den andres ståsted, 
tenke gjennom deres 
verdier og overbevis-
ninger, og videre tale 
andres sak 

CLOCK Tid 
45 min

toolbox Materiale
Tavle eller flippover, 
tre ark og tusjer

users Gruppestørrelse
9-25

comments Øvelsen
Leder forklarer hva som er situasjonen: En interesse-
gruppe av både muslimer og ikke-muslimer har bedt 
kommunen bygge et moskébygg for kommunens 
muslimer. Beboerne i nabolaget der moskeen skal 
bygges har dannet en gruppe mot bygget.

Del gruppen i tre. En moskégruppe, en kommunal 
gruppe og en lokal nabolagsgruppe. La hver gruppe få 
15 minutter til å finne ut hva de mener om saken og 
lage en liste over deres interesser og bekymringer. Når 
gruppene er ferdig forberedt er det to muligheter for 
gjennomføring.
 • En representant for hver gruppe møtes i nye 

grupper på tre og tre. Disse tre samtaler om 
hvordan de mener lokalsamfunnet skal løse saken.

 • Alle gruppene møtes til en plenumsamtale. Der 
forteller hver gruppe hva de har skrevet ned i løpet 
av de 15 minuttene. Leder lager en liste på tavla 
over argumenter/overveielser for hver gruppe. Når 
oversikten er ferdig, kan leder spørre deltakerne om 
det er mulig å imøtekomme de andre gruppenes 
interesser og bekymringer.

Uansett hvilken modell leder velger avsluttes samtalen 
i plenum.

comment Refleksjon
 • Hva skal til for at moskeen kan bygges?
 • Hvilke faktorer spiller inn i denne casen: økonomi, 

kulturell identitet, religion, verdier, frykt for det 
fremmede osv.

 • Prøv å skille saklige fra usaklige argumenter. Hva 
gjør de saklige argumentene saklige? Hvorfor er 
noen argumenter usaklige?

 • Kan noen som ikke tilhører den muslimske menig-
heten føle eierskap til moskeen?

sticky-note Tips til fasilitator
 • Minn deltagerne på hvordan man kan kommunisere 

dialogisk, slik at øvelsen ikke blir preget av debatt 
istedenfor dialog

 • Variasjonsmulighet er en case med ønsker om 
å bygge et felles bønnerom på universitet eller 
arbeidsplass. 
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Vi bygger moské
Hentet fra Kirkelig dialogsenter
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CROSSHAIRS Mål
Å lære at mennesker 
kan tolke og forstå 
samme ting på 
forskjellig måte. 
Hvordan vi oppfatter 
virkeligheten har med 
vår identitet og kultur, 
våre omgivelser og 
interesser å gjøre. 

CLOCK Tid 
60 min

toolbox Materiale
Åpent rom, historien 
om Rødhette og ulven

users Gruppestørrelse
4-20+

En fugl, en jeger, en bonde og et barn opplever ikke det 
øyeblikket da fuglen er truffet av jegeren og faller ned 
i bondens kornåker på samme måte. Virkeligheten har 
mange ansikter og kan forstås på forskjellige måter.

comments Øvelsen
Lederen leser eventyret om Rødhette og ulven, fortalt 
for en gangs skyld fra ulvens ståsted. Når eventyret er 
lest, diskuteres det i plenum.

tree Fortellingen om Rødhette og ulven — denne 
gangen fortalt av ulven
Jeg bodde i skogen, og fordi skogen var hjemmet mitt 
prøvde jeg alltid å holde naturen ren. En vakker dag 
mens jeg plukket søppel etter mennesker som hadde 
vært på piknik, hørte jeg noen rare lyder. Jeg gjemte meg 
bak et tre og prøvde å være så stille som mulig. Det var 
en liten jente med en kurv i hånden som kom trippende 
mot meg. Hun hadde på seg noen rare røde klær, og jeg 
ble straks mistenksom. På hodet hadde hun en rød hatt 
med en slags skjerm som skjulte ansiktet hennes. Det var 
akkurat som om hun ikke ville at noen skulle kjenne henne 
igjen. Jeg vet at man ikke skal dømme andre etter deres 
utseende, men siden hun var gjest i skogen min, følte jeg 
at jeg hadde rett til å vite litt mer.

Jeg gikk derfor frem fra mitt skjulested og stoppet henne 
på stien. Jeg spurte hvem hun var, hvor hun kom fra og 
slike ting man pleier å spørre hverandre om når det er 
første gang man treffes. På en svært ufin måte svarte 
hun at hun “ikke fikk lov til å snakke med fremmede”. 
Med fremmede! Tenk å si noe sånt? Og så til meg, hvis 
bestefar, oldefar og enda eldre slekter har bodd her i 
skogen i uminnelige tider? Etter hvert ble hun litt høfligere 
og fortalte om sitt ærend. Hennes mormor var syk, og hun 
var på vei for å gi henne lunsj. Etter en liten stund fikk jeg 
inntrykk av at hun likevel var ærlig, men fremdeles mente 
jeg at hun burde passe munnen sin og ikke gå kledd så 
merkelig.

Jeg lot henne gå. Etter å ha tenkt meg litt om bestemte 
jeg meg for å ta en snarvei og besøke mormoren. Da 
jeg kom frem møtte jeg en hyggelig gammel dame. Jeg 
forklarte henne situasjonen. Hun var enig i at barnebarnet 
burde lære å oppføre seg bedre, og ikke være frekk mot 
fremmede. Vi ble derfor enige om å spille barnet et lite 
puss. Jeg skulle ta mormorens plass i sengen, hun skulle 
gjemme seg under den og ikke komme frem før jeg ropte.

Da jenta banket på ba jeg henne komme inn på mormorens soverom. Jeg hadde tatt på 
meg mormorens klær, hoppet opp i sengen og lot som om jeg var henne. Men før jeg 
fikk anledning til å begynne å prate, begynte hun å fornærme meg igjen. Hun kommen-
terte ørene mine og spurte om hvorfor de var så store! Jeg ble svært irritert. Hun hadde 
jo allerede fornærmet meg en gang før! Jeg prøvde likevel å svare, og sa at ørene hjelper 
meg til å høre bedre. Og hva mente jeg egentlig med det? Jo – selvfølgelig at jeg ønsket 
at hun skulle lytte til mine råd, at hun måtte bli høfligere mot andre og mer forsiktige 
i sine uttalelser. Men tror dere hun lyttet til de rådene? Nei da, hun bare fortsatte. På 
en svært overlegen måte begynte hun nå å kommentere mine store øyne! Dere kan vel 
forestille dere de følelsene som raste inni meg. Det var altså ingen grenser for hvor frekk 
hun kunne være! På tross av oppførselen hennes behersket jeg meg og lot meg ikke 
provosere. Jeg svarte derfor at de store øynene gjorde at jeg kunne se henne bedre.

Men tror dere hun stoppet her? Neida, hun bare fortsatte. Men ved den fornærmelsen 
gikk hun for langt! Jeg vet jeg har store tenner, og dette har, for å være helt ærlig, vært 
svært vanskelig for meg. Hadde ikke denne jenta noe annet å bestille enn å spørre meg 
om de store tennene mine? Jeg vet jeg burde ha kontrollert meg, men i det øyeblikket 
hoppet jeg ut av senga, knurret og sa at de store tennene ville gjøre det lettere for meg å 
spise henne opp!

På dette tidspunktet i fortellingen vil jeg for ordens skyld understreke at ingen ulv er 
interessert i å spise små jenter. Men da dette bortskjemte barnet begynte å løpe rundt 
i rommet og skrike og bære seg, løp jeg etter for å berolige henne. I samme øyeblikk 
hørte jeg døra åpnet seg, og i det neste hadde en stor mann trengt seg inn i huset. Jeg 
hadde sett han før, han var skogvokteren og nesten to meter høy. Da jeg så øksen i 
hånden hans, forstod jeg hvilken fare jeg sto ovenfor. Bak meg var det et åpent vindu 
som jeg heldigvis så mitt snitt til å hoppe ut av.

Mormoren ville aldri fortelle min historie. Hun sa tvert imot at jeg var et forferdelig udyr 
som man ikke kunne stole på. Jeg vet ikke hva som skjedde med jenta i de røde klærne 
etter denne fæle dagen, men en ting er sikkert: Jeg fikk aldri fred og ro igjen, og jeg levde 
et ulykkelig liv.

comment Refleksjon
 • Hva synes dere om fortellingen?
 • Fikk dere noen nye tanker om historien enn dere hadde fra før? Hvorfor?
 • Hvilken nytte har vi av å se andre sider ved en situasjon eller en historie?
 • Hvorfor kan det at vi ofte bare har vår egen forståelse føre til en konflikt i en 

situasjon der vi møter ukjente mennesker?
 • Bør vi bli flinkere til å sette oss inn i andre menneskers ståsted, til å se saken fra 

deres synsvinkel?

lightbulb Hva har vi lært?
Mennesker kan oppleve hendelser og situasjoner på forskjellige måter. Enkelte 
ganger kan dette føre til misforståelser og konflikter. Dette er det viktig å være klar 
over, slik at vi oftere kan forsøke å forstå hendelser fra andre menneskers ståsted. 
Dermed kan også misforståelser unngås.
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Verdier
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bevisstgjøre om 
de etiske verdiene 
som ligger til grunn 
for våre holdninger 
og handlinger, og at 
mennesker med ulik 
kulturell bakgrunn 
kan tolke verdier på 
forskjellige måter 

CLOCK Tid 
1-1½ time

toolbox Materiale
Et stort rom med 
mulighet for fysisk 
utfoldelse og grup-
pearbeid. Papir, 
penn, Post-it lapper 
og aviser. Det er en 
fordel med tilgang til 
bibliotek og internett. 
Forbered en liste med 
over 20 forskjellige 
verdier til alle delta-
gerne.

users Gruppestørrelse
8-36

Våre etiske verdier er grunnleggende prinsipper for våre 
valg. De er først og fremst uttrykk for vår identitet og våre 
oppfatninger, hva vi vurderer som normalt og ønskelig 
og verdt å forholde oss til og forsvare. Verdiene er uttrykk 
for kultur og meningsfellesskap for en gruppe mennesker. 
Spørsmålet er om alle mennesker har den samme oppfat-
ningen av hva verdiene innebærer. Verdiene er ofte grunn-
laget for våre handlinger, men ikke alltid. Noen ganger 
kan det være en lang vei fra verdi og holdning til handling. 
Hva hjelper det at vi har positive holdninger til andre 
mennesker og de som er annerledes, hvis vi ikke viser 
det i hverdagslivet? Samtidig er det kanskje bra at ikke 
“negative” holdninger resulterer i handlinger.

comments Øvelsen
Deltagerne deles først inn i par som arbeider sammen. 
Deretter skal to par slå seg sammen og arbeide videre 
i grupper på fire. Øvelsen avsluttes med refleksjon i 
plenum.
1 Lederen forklarer at øvelsen dreier seg om etiske 

verdier og definerer begrepet: Hver deltager får en 
liste med 20 verdier som står i vilkårlig rekkefølge. 
Verdier kan være: flerkulturell forståelse, religions-
frihet, ære, orden, samarbeid, tro, gudfryktighet, 
kjærlighet, suksess, nøysomhet, ytringsfrihet, solida-
ritet, dialog, aksept, toleranse, demokrati, mennes-
keverd, likestilling, respekt, ansvarlighet, ærlighet, 
rettferdighet og konkurranse. Deltagere skal arbeide 
i par. De skal dele verdiene i to kategorier: de 5 
viktigste og de fem minst viktige. (10 minutter)
 • Etikk (av det greske ordet ethos, skikk) læren 

om de normer og verdier som skal styre våre 
handlinger med sikte på rett og galt, godt og 
ondt. Etisk: moralsk, sedelig, riktig handlemåte .

 • Moral (av det latinske moralis, til mos, flertall 
mores, sed(vane), skikk og bruk), sedelighet, 
sedelighetslære (jamfør etikk); sett eller system av 
normer og regler for hva som anses som tilbørlig, 
som rett og riktig i et samfunn eller en samfunns-
gruppe, og atferd i samsvar med disse normer og 
regler.

2 Etter at parene er ferdige, skal to og to par slå 
sammen og danne grupper på fire. Gruppene skal 
velge ut én verdi som de skal arbeide videre med. 
Det anbefales at verdien som velges ut er viktig 
for gruppen. Deltagerne bør oppfordres til å bruke 
egne erfaringer i presentasjonen. Deltagerne skal 

diskutere og svare på følgende spørsmål:
a Hvorfor valgte de den spesielle verdien?
b Hva innebærer den spesielle verdien?
c Hvordan uttrykker denne verdien seg i dagens Norge og i verden?
d Hva sikrer at verdien oppfylles?
e Hva hindrer at verdien oppfylles?

3 Alle gruppene presenterer sitt arbeid i plenum.

comment Refleksjon
 • Hvordan var det å diskutere verdier? Var det vanskelig å velge ut de viktigste? 

Hvorfor?
 • Kulturer har sine verdier og enkeltmennesker har sine. Er dette alltid det 

samme?
 • Det finnes forskjeller mellom kulturer. Er det slik at ulike kulturer har forskjellige 

verdier? Tror dere ungdommer i USA, Kina eller Pakistan ville velge de samme 
verdiene som dere?

 • Kan vi dele inn verdiene i de som bidrar til fremgang og velferd i et samfunn og 
de som “bare” bidrar til egen selvrealisering? Finnes eksempler?

 • Hvorfor er det viktig å være bevisst og trygg på sine egne verdier?
 • Har vi like mye respekt for andres verdier som vi har for våre egne?
 • Skal vi respektere verdier og verdibegrunnelser som ikke er i tråd med mennes-

kerettighetene?
 • Har dere eksempler på at verdiene i et samfunn har forandret seg over tid (for 

eksempel i forhold til likestilling, homofili, religiøs pluralisme etc.)?
 • Er våre verdier grunnlaget for våre holdninger og handlinger?
 • Er det vanskelig å praktisere de verdiene vi synes er viktige for oss? Hvorfor? Har 

vi eksempler?
 • Har du tidligere hatt verdier som du har forkastet etter at du har fått ny 

kunnskap om noe eller noen?

lightbulb Hva har vi lært?
Våre etiske verdier er grunnlag for våre holdninger og våre handlinger. Mennesker 
kan ha forskjellig forståelse av de samme verdiene, og mennesker fra forskjellige 
kulturer kan prioritere og tolke verdiene på forskjellige måter. Dette er en utfor-
dring i flerkulturelle samfunn. Med en trygg verdiforankring kan vi tenke både 
kritisk og kontroversielt. Menneskerettighetene beskytter verdier som er felles for 
hele menneskeheten.
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Stereotypier – bilder i våre hoder
Hentet fra Bygg broer ikke murer (2007)

CROSSHAIRS Mål
Å bli bevisst på hva 
stereotypier og 
fordommer er og 
hvordan de skapes. 
Å finne ut hvordan 
stereotypier og 
fordommer blir 
brukt i samfunnet og 
hvordan vi forholder 
oss til dem. 

CLOCK Tid 
1-3 timer

toolbox Materiale
Åpent rom, store ark 
og tusjer, papir og 
blyanter

users Gruppestørrelse
8-20+

Stereotypier er kategorisering av mennesker eller grupper 
av mennesker som har enkelte fellestrekk. Den ameri-
kanske journalisten Walter Lippmann, som introduserte 
begrepet samfunnsvitenskapene, kaller stereotypier for 
“bilder i våre hoder”. Hans hovedtese er at vi oftest får 
våre oppfatninger om andre folk gjennom andre kilder 
eller direkte erfaring. Videre blir slike kilder sjelden endret, 
selv ikke ved et direkte møte med representanter for den 
andre gruppen, fordi vi observerer det vi er forhånds-
programmert til å se, og ikke det som virkelig er til stede. 
“Fordommer er ‘tilstivnede’ eller ‘fryste’ stereotypier. 
Fordommer er ‘forhåndsdommer’ som rammer en gruppe 
mennesker. Mens stereotypier er en tro eller oppfat-
ning som hele tiden kan modifiseres, er fordommer en 
holdning som motsetter seg åpenhet for erfaring” (Dahl, 
2001, s.25-27).

comments Øvelsen
Aktiviteten begynner med et gruppearbeid med 
følgende presentasjon og plenumsrefleksjon. Etter 
dette fortsetter gruppene med å utforske andre 
problemstillinger.

circle Del 1
Lederen deler inn i små grupper. Vedkommende har 
valgt ut én gruppe mennesker til hver gruppe de skal 
arbeide med, for eksempel amerikanere, nordmenn, 
innvandrere, homofile, muslimer, kristne eller andre. 
Deltagerne skal bli enige om fem positive og fem 
negative egenskaper ved gruppen. Egenskapene 
skrives opp i to kolonner på et stort ark (20 minutter).

Gruppene presenterer sine funn i plenum og forklarer 
hvordan de har kommet frem til egenskapene. Under 
hver presentasjon bør de andre få anledning til 
å kommentere.

comment Refleksjon
 • Hvordan kom dere frem til akkurat disse bestemte 

egenskapene? Hva var lettest å finne, de positive 
eller de negative?

 • Var det lett for deltagerne å bli enige?
 • Hvordan visste dere om egenskapene? Har dere 

noen gang møtt noen fra denne gruppen? (Hvis ikke, 
hvordan kan dere da vite at de er slik?)

 • Tror dere alle i gruppen deler disse egenskapene?
 • Representerer egenskapene stereotypier?
 • Bidrar stereotypiene til at vi setter mennesker i bås?
 • Har du selv møtt stereotype holdninger?
 • Hva er fordommer? Hvorfor har vi fordommer?
 • Gi eksempler på negative stereotypier og 

fordommer.
 • Gi eksempler på positive stereotypier og 

fordommer.
 • Er det riktig å tillegge mennesker spesielle egen-

skaper eller karaktertrekk når man ikke har møtt 
dem?

 • Hvordan hadde du selv følt det dersom mennesker 
hadde tillagt deg egenskaper du ikke har?

Lederen holder et kort foredrag om stereotypier og 
fordommer.

737373
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circle Del 3
De samme gruppene skal nå få i oppgave å finne ut hvordan vi best kan bekjempe 
stereotypier og fordommer (15 minutter).

Alle møts til felles presentasjon av gruppearbeidet og refleksjon i plenum.

comment Refleksjon
 • Vi har sett eksempler på at stereotypier og fordommer kan brukes og misbrukes 

i samfunnet. Hva kan vi lære av det?
 • Hvorfor er det så vanskelig for et samfunn å kvitte seg med stereotypier og 

fordommer?
 • Hva kan vi gjøre neste gang vi møter stereotypier og fordommer?
 • På hvilke arenaer har vi mulighet til å bekjempe stereotypier og fordommer 

(hjemme, på skolen, i det religiøse fellesskap, på ungdomsklubben, i avisene, i 
politikken, ved å synliggjøre grupper som blir diskriminert p.g.a. stereotypier, 
være ærlige overfor oss selv og andre)?

 • Krever det noe av oss (for eksempel mot) å arbeide mot stereotypier og 
fordommer? Hvorfor og hvordan?

 • Hva kan bli konsekvensen dersom vi ikke prøver å bekjempe stereotypier og 
fordommer? Har vi mot nok til å la være?

lightbulb Hva har vi lært?
Stereotypier og fordommer er et resultat av at vi mennesker har en tendens til 
å kategorisere hverandre i grupper basert på felles kjennetegn. Gjennom grup-
pedannelsen er det lett å miste menneskers individualitet av syne – vi ser dem 
utelukkende som en del av gruppen. Stereotypier og fordommer kan føre til 
ekskludering, mobbing, diskriminering og rasisme, og til og med, hvis de skapes 
og underbygges av politiske ledere, til konflikt, krig og folkemord. Det er viktig å 
huske at alle mennesker, inkludert oss selv, har stereotypier og fordommer, og at 
det er en utfordring hvordan vi håndterer dem. Vi kan kjempe mot stereotypier og 
fordommer på mange måter, og vi bør gjøre det hver gang vi har anledning.

“Drøm om en verden uten fremmede … Ikke en verden uten forskjeller, det er viktig å 
understreke. Tvert om. Men betingelsen for at en slik verden skal bli til, er at vi lærer 
oss å hanskes med den fiendtligheten som oppstår som en forsvarsreaksjon på oppda-
gelsen av forskjeller mellom mennesker, og erkjenner dem i oss selv.” — Julia Kristeva: 
Främlingar för oss själva, 1991.

circle Del 2
De samme gruppene skal nå arbeide videre med å finne ut hvor stereotypiene og 
fordommene kommer fra (kunnskap, egen erfaring, medier, foreldre, skole, poli-
tikere, kjendiser, kunst og litteratur osv.). Det er fint dersom de kan illustrere med 
eksempler (15 minutter).

Alle møtes i plenum til presentasjon av resultater og diskusjon. Lederen skriver 
ned de viktigste funnene på et stort ark.

comment Refleksjon
 • Hvor kommer stereotypiene fra?
 • Finn eksempler på at foreldre/medier/ lærebøker/politikere kan bidra til å skape 

og underbygge stereotypier og fordommer.
 • Dersom man har egne opplevelser og egen erfaring, er det likevel riktig å gene-

ralisere hvis erfaringen er begrenset?
 • Hvorfor kan politikere ha interesse av å skape eller underbygge stereotypier og 

fordommer?
 • Er det mulig å manipulere med den offentlige mening? Hvem har i så fall makt 

til å gjøre dette? Finn nåtidige eller historiske eksempler på at politikere og/eller 
stater har brukt stereotypier og fordommer i sin politiske kamp. Har vi noen 
eksempler fra Norge?

 • Kan stereotypier og fordommer være farlige?
 • Kan stereotypier være til hinder for integrering?
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