
Dembra-konferansen 2017
18.-19. oktober, Quality Hotel Expo, Fornebu/Oslo

Frykt og fremtidshåp
Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom 

skolens arbeid med demokrati?

I dag står skolen i et spenningsforhold mellom sitt samfunnsmandat, verdiene i ny overordnet del og 
en økende uro for fremtid, mindre tillit til demokrati og populisme. Hvordan kan skolen styrke 

elevenes evne til kritisk tenkning og demokratisk beredskap? Hvordan kan skolen håndtere 
intoleranse og gruppebaserte skjellsord? Hvordan kan kontroversielle temaer i undervisningen 

fremme demokratiske ferdigheter? Hvordan kan skolen arbeide med både fellesskap og mangfold? 
Dembra-konferansen gir både forskningsbaserte perspektiv og praktiske tilnærminger til 

spørsmålene vi stiller. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Konferansen arrangeres av Falstadsenteret, HL-senteret og Raftostiftelsen i samarbeid med Utdanningsforbundet 



Program onsdag 18.oktober 

Dembra er et tilbud om kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. 
Utgangspunktet i Dembra er troen på at demokratisk kultur basert på deltakelse og kritisk 
tenkning gir den beste forebyggingen av holdninger som truer demokratiet – slik som gruppe-
fiendtlighet og antidemokratiske ideologier. Dembra er utformet ut fra forskningsbaserte svar 
på disse to spørsmålene: Hva virker forebyggende mot antisemittisme, rasisme og 
udemokratiske holdninger? Hvordan kan lærere og skoler styrke arbeidet med inkluderende 
skolemiljø? Les mer på www.dembra.no 

09.00-09.05
09.05-09.30

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.15

12.15-13.45

13.45-14.00

14.00-15.30

Velkommen ved Guri Hjeltnes (HL-senteret)
Innledning om Dembra og program

Keynote I
«Empatisk nyfikenhet i møte med intoleranse»
Christer Mattsson (Segerstedtinstitutet, Göteborg Universitet)

Innlegg ved kunnskapsminister Henrik Asheim 

Kulturinnslag
«En pose nonstop» - Et bydelsprosjekt fra Holmlia

Lunsj

Workshops I
«Undervisning om kontroversielle temaer - 
hvordan og hvorfor?»
Bjørnar Østerhus Dahle (Raftostiftelsen)

«’Jeg er ikke interessert i politikk’. Motivasjon for demokratisk 
deltagelse  blant unge» 
Julie Ane Ødegaard Borge (Raftostiftelsen)

«Hvordan tilrettelegge for deltakende samtale om nasjon og 
mangfold med ungdom?»
Marta Bivand og Mette Strømsø (PRIO)

Pause

Workshops II
«Forebygge radikalisering gjennom undervisning med 
fokus på inkludering, demokratiske muligheter og kritisk 
tenkning»
Uzair Ahmed (MF) og Elise Christensen (HL-senteret) 

«Former og overganger mellom populisme og 
antidemokratiske bevegelser»
Cathrine Thorleifsson (UiO)

«Elevmedvirkning i skolen - mer enn gode råd?» 
Eli Buhaug Fenstad (Lundamo ungdomsskole) og 
Sebastian Klein (Falstadsenteret)

Hva er Dembra?



Program torsdag 19. oktober 
09.00-09.45

10.00-11.30

11.30-12.15

12.15-13.15

13.15-13.30

13.30-15.30

Panelsamtale
«Mangfold i skolen – utfordringer og muligheter?»

Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet)
Edith Mysen (Haugeåsen ungdomsskole)
Assad Nasir (lærer og forfatter)
Live Tronstad (Elevorganisasjonen)
Moderator: Åse Røthing (HiOA)

Workshops III
«Hvordan møte gruppefiendtlighet i skolen? Teoretiske 
perspektiver og praktiske øvelser»
Solveig Moldrheim (Rafto), Claudia Lenz 
(MF og HL-senteret)

«Nulltoleranse og dens grenser»
Selma Therese Lyng (HiOA)

«Kritisk tenkning i alle fag?»
Elise Christensen, Kirsten Meadow, Ida Cathrine Ruud 
(HL-senteret)

Lunsj

Keynote 2
«Gruppebaserte skjellsord - ekskluderende språkbruk?»
Ingrid Kristine Hasund (UiA)

Pause

Mingling for Dembra-skoler og andre interesserte skoler
Stasjonsbasert opplegg hvor deltakerne blir kjent med 
tre skoler som forteller om sine erfaringer med Dembra-
arbeidet. Erfaringsutveksling og diskusjon med lett 
servering. 

Skoler: Haugeåsen ungdomsskole (Fredrikstad), Lundamo 
skole (Melhus), Slåtthaug skole (Bergen).

Dembra-konferansen ble for første gang arrangert i Oslo i 2015 og arrangeres nå hvert 
andre år. Dembra-konferansen er en åpen fagkonferanse som retter seg mot skoleeiere, 
skoleledere, lærerutdannere, lærere, minoritetsrådgivere, og alle andre som er interessert i 
hvordan gruppefiendtlighet og antidemokratiske holdninger kan forebygges og møtes i 
skolen. Gjennom konferansene ønsker Dembra å bidra til en diskusjon om faglige 
perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. 

Om Dembra-konferansen:



Ingrid Kristine Hasund er dr.art. og førsteamanuensis ved Insti-
tutt for fremmedspråk og oversetting ved Universitetet i Agder 
(UiA).  Doktoravhandlingen hennes fra 2003 om ungdomsspråk, 
og siden da har hun utgitt en rekke vitenskapelige arbeider om 
temaet, med særlig fokus på småord, slang og banning. Hasund 
har også flere populærvitenskapelige publikasjoner, blant annet 
bøkene Fy farao! Om nestenbanning og andre kraftuttrykk 
(Cappelen, 2005), Slang (Kunnskapsforlaget, 2006) og 
Ungdomsspråk (Fagbokforlaget/LNU, 2006).

Christer Mattsson er lærer og forsker. På 90-tallet grunnla han 
Toleranseprosjektet og er en mye brukt foredragsholder om 
hvordan skolen kan forebygge rekruttering til ekstreme miljøer. 
Han har først og fremst arbeidet med unge mennesker som har 
vært i eller på vei inn i hvit maktmiljø, gangsterkriminalitet eller 
andre former for voldelig ekstremisme. Nå arbeider han ved 
Segerstedtinstitutet ved Göteborgs universitet i Sverige og for-
sker på pedagogisk arbeid i forebygging av såkalt radikalisering.

Uzair Ahmed har master i internasjonale relasjoner fra Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet. Ahmed har i sin forskning 
fokusert på identitet, radikalisering og sekterisme blant musli-
mer i Norge. Han har bred felterfaring og kunnskap om fenome-
net radikalisering. Ahmed har vært med på å utvikle læringsres-
surser om radikalisering og voldelig ekstremisme, som en del av 
skoleutviklingsprosjektet DEMBRA. Ahmed begynner som stipen-
diat ved det teologiske menighetsfakultet (MF) til høsten. 

Marta Bivand Erdal er seniorforsker ved Institutt for fredsfors-
kning (PRIO). Hun er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker. Hun 
leder det Forskningsrådsfinansierte prosjektet Negotiating the 
nation: Implications of ethnic and racial diversity for national 
identity, som analyserer problemstillinger knyttet til nasjona-
le identiteters endring over tid, blant annet i forbindelse med 
økende mangfold i befolkningen som følge av migrasjon.

Julie Ane Ødegaard Borge har phd i samfunnskunnskapsdi-
daktikk fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser 
omfatter blant annet politisk deltagelse, aktive læringsformer og 
demokratilæring i skolen. Avhandlingen: Creating Democratic 
Citizens? An analysis of mock elections as political education in 
school (2016) er en mixed methods studie av skolevalg som poli-
tisk utdanning. Borge jobber ved Raftostiftelsens undervisnings-
avdeling med demokratilæring i praksis og videreutviklingen av 
den forskningsbaserte demokrati- og menneskerettighetsunder-
visningen.

Bidragsytere 



Elise Christensen er formidler ved HL-senterets undervisnings-
avdeling der hun underviser skoleklasser og studenter om 
temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervis-
ningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder i DEMBRA. 
Hun har bakgrunn som lektor i ungdomsskolen.  

Bjørnar Østerhus Dahle har bakgrunn fra historiefaget og 
skriver nå masteroppgave om valgordninger til elevråd i skolen. 
I dag jobber han som prosjektmedarbeider ved Raftostiftelsen 
hvor han underviser om menneskerettigheter og demokrati. 
Han jobber med flere ulike prosjekt; DEMBRA, demokratilæring 
på Utøya og undervisningsprogrammet Fremtidspiloten.

Eli Buhaug Fenstad har ti års erfaring som lærer i ungdomssko-
len. Hun har utdanningen sin fra NTNU, og underviser i norsk, 
samfunnsfag og valgfaget internasjonalt samarbeid, og er 
DEMBRA-ansvarlig på sin skole. Eli brenner for elevmedvirkning 
i skolen, og for at alle elever skal bli sett, hørt og tatt på alvor. 
Nå skriver hun på en masteravhandling om det inkluderende 
klasserommet.

Sebastian Klein er utdannet historiker ved NTNU og jobber 
som pedagog ved Falstadsenteret – en av sju nasjonale freds- 
og menneskerettighetssenter. Her jobber han primært som his-
toriedidaktiker med ansvar for undervisningsutvikling og som 
koordinator for forskjellige prosjektarbeid. Han er blant annet 
koordinator for gjennomføringen av DEMBRA i Midt-Norge. 

Claudia Lenz har PhD i statsvitenskap og er førsteamanuen-
sis ved Det teologiske menighetsfakultetet (MF). Hun er også 
tilknyttet HL-senteret og arbeider bl.a. med skoleutviklingspro-
sjektet DEMBRA. Hun sitter i Europarådets ekspertgruppe som 
utvikler kompetanserammeverket Competences for Democratic 
Culture.

Selma Therese Lyng har PhD i sosiologi og er seniorforsker 
ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Hun har arbeidet med skoleforskning siden 2003. I de 
siste årene har Lyng særlig vært opptatt av temaer knyttet til 
mobbing, krenkelser og skolers arbeid med elevenes psykoso-
siale miljø. Hun deltar også i forskningsprosjektet Et lag rundt 
eleven (2017-2020) som HiOA gjennomfører på oppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet.



Ann Mari Milo Lorentzen er utdannet barnehagelærer og 
har en etterutdanning i flerkulturell pedagogikk ved Høg-
skolen i Vestfold. Hun har jobbet som pedagogisk leder i 
Reinen barnehage i Tromsø. Hun har også vært hovedtillits-
valgt i Tromsø kommune i flere år. I 2016 ble hun valgt inn 
som sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet hvor hun 
blant annet er leder for forbundets likestillings- og diskri-
mineringsutvalg. Hun er opptatt av at barn og unge skal ha 
et læringsmiljø som er åpent og inkluderende, som skaper 
rom for tvil og utfordrer skråsikkerhet og fastlåste normer.

Kirsten Hagen Meadow er formidler ved HL-senterets 
undervisningsavdeling der hun underviser skoleklasser og 
studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt 
og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun 
er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA. Hun har 
bakgrunn som engelsk-, samfunnsfag- og historielærer i 
videregående skole.

Solveig Moldrheim er undervisningsleder i Raftostiftelsen 
og har ansvar for Dembra i Vest samt undervisning i didak-
tikk rettet mot lærere og lærerstudenter. Hun har hovedfag 
i historie med spesialisering i hvordan forestillinger av ‘de 
andre’ har utviklet seg i norsk etterkrigstid. Moldrheim har 
bl.a. arbeidet som lektor ved Bømlo folkehøgskole og ved 
Universitet i Bergen. I 2014 publiserte hun artikkelen Kløkt 
og fordom. Om holdningsendring i klasserommet.

Edith Mysen er flerspråklig koordinator og lektor ved 
Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad. Hun har pedogo-
gisk utdanning fra Universitetet i Nordland og har blant 
annet jobbet som lærer ved Gressvik skole. Hun er 
engasjert i integrasjonsarbeidet for flyktninger blant annet 
som leder for Fredrikstad flyktningkontor og leder for 
introduksjonsprogrammet i Sarpsborg kommune.

Assad Nasir er lærer på Mailand vgs, mangeårig samfunns-
debattant og forfatter av boken Kunsten å være pakkis. 
Nasir har flere år frekventert debattspaltene og skrevet om 
spørsmål knyttet til minoriteter, skole og utdanning m.m.

Ida Cathrine Ruud er ansatt ved HL-senterets undervis-
ningsavdeling og er nasjonal koordinator og veileder i 
DEMBRA. Hun har bakgrunn som lærer i ungdomsskolen 
og har lang erfaring fra organisasjonslivet.



Åse Røthing er professor ved Fakultet for lærerutdanning 
og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA). Hun har i flere år forsket på og skrevet om 
hvordan marginalisering, andregjøring og inkluderings- og 
ekskluderingsprosesser utspiller seg i skolen, med særlig 
fokus på maktforhold og samspill mellom minoriteter og 
majoriteter. I vår ga hun ut boka Mangfoldskompetanse. 
Perspektiver på undervisning i yrkesfag på Cappelen Damm 
Akademisk. Eksemplene i boka er hentet fra yrkesfagsfeltet 
men drøftingene har stor overføringsverdi til grunnskolen. 

Mette Strømsø er forsker ved Institutt for Fredsforskning 
(PRIO), hvor hun arbeider med en doktorgradsavhandling 
i samfunnsgeografi. Hun ser på hvordan folk flest rundt 
om i Norge erfarer og tar del i å skape og gjenskape det 
norske. Sammen med Marta Bivand har hun gjennomført 
en studie med nesten 300 elever på seks videregåendesko-
ler ulike steder i Norge, der de unges erfaringer med, og 
refleksjoner rundt, nasjonal identitet og nasjonens grenser 
i møte med økende mangfold, var tema.

Cathrine Thorleifsson er forsker på C-REX, Senter for 
ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Thorleifsson 
har doktorgrad i antropologi fra London School of Econ-
omics and Political Science (2012). Hennes forskning er 
antropologiske tilnærminger til studier av nasjonalisme, 
migrasjon, grenser og xenofobi. I et prosjekt basert på 
feltarbeid i England, Ungarn og Norge sammenligner hun 
ulike former for nasjonalisme, rasisme og fremmedfrykt.

Live Tronstad er nestleder i Elevorganisasjonen, elever og 
lærlingers interesseorganisasjon. Hun kommer fra Askim i 
Østfold og ble uteksaminert ved Frederik II videregående 
skole i Fredrikstad i 2017. Hun sitter i juryen for 
Benjaminprisen 2017.

«En pose nonstop» - Et bydelsprosjekt fra Holmlia
«Her i nabolaget mitt, møter jeg verden, møter jeg 
deg.»En Pose Nonstop er lyden av en bydel. Vi er artis-
ter, korps, kor og en hel gjeng med barn fra Holmlia som 
skriver, synger og lager musikk sammen. Holmlia er det 
nye Norge, et sted med variasjon og forskjellighet. En Pose 
Nonstop med deres siste album Reisen Hjem beskriver og 
feirer denne forskjelligheten.


