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Om dette notatet 

Fagfornyelsen preger utviklingsarbeidet i skole-Norge, og arbeidet med å implementere ny 

overordnet del og nye læreplaner for fag er en utfordring som skolene nå kontinuerlig jobber med. 

Dette notatet viser hvordan arbeidet med Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme, 

antisemittisme og udemokratiske holdninger – kan være en viktig støtte for skoler og 

lærerutdanningsinstitusjoner i arbeidet med fagfornyelsen.1  

Dembra-veilederne har siden overordnet del ble vedtatt i september 2017, satt Dembra i 

sammenheng med fagfornyelsen i møte med skoler. Videre vektlegger samarbeidspartnerne i 

Dembra for lærerutdanningen koblinger mellom Dembra-tematikk og fagfornyelsen i sitt lokale 

F&U arbeid. Dette notatet viser til erfaringene vi har høstet, og peker mot at det å delta i Dembra 

kan støtte hele skolens lokale utviklings- og læreplanarbeid, samt utvikling av 

profesjonskompetanse og lærende profesjonsfelleskap, i tråd med opplæringens verdigrunnlag.  

Notatet legger vekt på hvordan Dembras prinsipper for det forebyggende arbeidet er i samsvar 

med verdiene og prinsippene i overordnet del av læreplanen og viser hvordan veilednings- og 

kurstilbudet i Dembra, samt læringsressursene på nettsiden Dembra.no, konkret kan støtte 

skolene i det helhetlige arbeidet med overordnet del og nye læreplaner for fag.  

1. Dembra og overordnet del 

Dembra er basert på tanken om å forebygge ved å bygge: at forebygging av gruppefiendtlighet, 

hatytringer og ekskluderende ideologier som rasisme, antisemittisme og islamofobi handler om å 

bygge verdier og holdninger som fremmer en demokratisk livsform preget av likeverdig 

samhandling. Overordnet del sikter mot å styrke og konkretisere arbeidet med verdier som 

menneskeverd, likeverd, kulturelt mangfold og demokrati i skolen. Prinsippene for læring, 

utvikling og danning, samt prinsippene for skolens praksis, konkretiserer hvordan lærings- og 

samhandlingsprosesser i skolen skal legge grunnlaget for aktiv deltagelse i samfunnet og for 

fredelig og konstruktiv samhandling i dagens verden. I møte med demokratiets utfordringer får 

dette verdiarbeidet ny kraft.  

Tenkningen i overordnet del om at “skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som 

motvekt mot fordommer og diskriminering” (1.6) harmonerer dermed med grunntenkningen i 

Dembra. Verdigrunnlaget i overordnet del og dokumentets fokus på anerkjennelse, sosial 

samhandling og inkludering som sentrale pedagogiske prinsipper aktualiseres gjennom 

grunnprinsippene som anvendes i Dembras samarbeid med skolene:   

                                                             
1 Dembra ledes av HL-senteret og tilbys for skoler også av Raftostiftelsen, Falstadsenteret, ARKIVET freds- og 

menneskerettighetssenter og Nansen Fredssenter. Stiftelsen Narviksenteret vil tilby Dembra i Nord-Norge fra 2021. 

Dembra for lærerutdanningen ledes av HL-senteret og gjennomføres i samarbeid med flere 

lærerutdanningsinstitusjoner (2018/19  NTNU, Universitetet i Agder, OsloMet, MF Vitenskapelig høyskole, Universitetet 

i Oslo og Høgskolen i Vest; 2020/21 Høyskolen i Innland, Universitet i Bergen,  Universitet i Stavanger,  Universitet i 

Tromsø,  Universitet i Sørøst-Norge) 
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1) Deltakelse og inkludering 

2) Kunnskap og kritisk tenkning 

3) Mangfoldskompetanse 

4) Eierskap og forankring 

5) Skolen som helhet 

Gjennom disse prinsippene støtter Dembra lærere og skoleledere i å reflektere over hvordan de 

kan utvikle den enkeltes profesjonelle praksis og hele skolens virksomhet, i tråd med skolens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag. Dembras prinsipper kan slik gi en god ramme for skolens 

helhetlige arbeid med viktige punkter i fagfornyelsen. 

I Dembra jobber veilederne tett sammen med skolenes plangrupper/utviklingsgrupper, både ved 

jevnlig oppfølging og veiledning av planarbeidet og gjennom gruppesamlinger der Dembra-

grupper ved flere skoler møtes for gjensidig inspirasjon og erfaringsdeling. I tillegg møter Dembras 

veiledere elevrepresentanter og gjennomfører kompetanseheving for hele personalet ved skolene. 

Dembra bidrar slik inn mot flere nivåer i skolen ved å skape rom for felles refleksjon rundt aktuelle 

problemstillinger og utfordringer som er relevante for skolene.  

Dembras tilbud om skolebasert kompetanseheving er et verktøy skolene kan bruke for å arbeide 

målrettet med verdiene og prinsippene i overordnet del i sammenheng med læreplanene for fag. I 

økende grad opplever Dembra at skolene ønsker støtte i egen refleksjonsprosess rundt hvordan 

arbeidet med verdigrunnlaget og nye læreplaner for fag kan systematiseres og implementeres i 

skolens praksis. 

Som et ledd i Dembra-satsingen utvikles også ressurser for utvikling av profesjonskompetanse om 

fordommer, rasisme og diskriminering i lærerutdanningen. Fagfornyelsen legger føringer for 

tettere sammenheng mellom overordnet del og læreplaner i fagene. Lærerutdanningen har en 

viktig rolle i å skape bevissthet hos fremtidige lærere om hvordan de forskjellige delene i 

læreplanverket henger sammen og hvordan de kan brukes i planlegging av undervisning og i 

refleksjon rundt grunnleggende pedagogiske problemstillinger. Dembra bidrar med perspektiver 

som aktualiserer og konkretiserer slike sammenhenger. 

Vi skal i det følgende vise kort hvordan verdier og prinsipper i overordnet del aktualiseres gjennom 

skolers og lærerutdanningens arbeid med Dembra-tematikk. 

Verdigrunnlag 

Å bygge demokratisk beredskap og forebygge gruppefiendtlighet handler helt grunnleggende om å 

fremme tanken om “menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt, 

uavhengig av hva som ellers skiller oss” (overordnet del 1.1). I Dembra konkretiseres arbeidet med 

menneskeverd og likeverd gjennom systematisk arbeid som bygger opp aksept for mangfold og 

ulikhet, samt skaper refleksjon over hva det vil si å vise respekt for og inkludere andre i praksis, 

gjennom språk og handling i hverdagen.  

Menneskesynet som gjennomsyrer overordnet del, får dermed konkret innhold i Dembra gjennom 

arbeid med myndiggjøring, inkludering og mangfold. Overordnet del 1.2 slår fast at: “Skolen skal 

støtte utviklingen av den enkeltes identitet, [...] samtidig som den skal formidle felles verdier som 

trengs for å møte og delta i mangfoldet.” Dette vil si at elever må få støtte i å bygge opp en 

identitet som ikke er basert på ekskludering av “de andre”.  I arbeidet med Dembra tar elevene del 
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i konkrete øvelser og refleksjon rundt identitet og identitetsdannelse, samtidig som de får 

redskaper til å kjenne igjen ekskluderende og diskriminerende mekanismer.   

Overordnet del 1.3 fremhever at kritisk tenkning og etisk bevissthet skal være sentrale mål for 

elevenes læring. Fokus på kritisk tenking er et helt vesentlig i skolenes Dembra-arbeid, da evnen til 

selvrefleksjon og kritisk tenkning ruster til å kunne gjennomskue gruppefiendtlig retorikk og 

utfordre stereotype forestillinger både hos seg selv og andre. Dembra-skoler får støtte i sitt arbeid 

med systematisk å øve og modellere kritiske tenkeferdigheter i alle fag.  

Punkt 1.6 i overordnet del slår fast at “skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som 

motvekt mot fordommer og diskriminering” og bekrefter dermed den underliggende tenkningen i 

Dembra om “å bygge for å forebygge”. I samme kapittel understrekes at elevene skal “erfare at de 

blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.” 

Gjennom Dembras fokus på elevdeltakelse og medvirkning blir skoler utfordret til å tenke nytt om 

hvordan elevene kan myndiggjøres i enda større grad, erfare at de blir hørt og er viktige i 

skolesamfunnet og derigjennom utvikle sin rolle som aktør og medborger.  

Prinsipper for læring, utvikling og danning 

Overordnet del fremhever i kapittel 2 at skolens danningsoppdrag ikke kan skilles fra arbeid med 

kompetanse og dybdelæring i fagene. Opplæringen har “enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, 

ansvarlighet og medmenneskelighet som mål”, og dette formålet må realiseres både gjennom 

faglig arbeid og ikke minst gjennom skolens helhetlige arbeid med relasjoner og skolemiljø.  

Punkt 2.1 slår fast at “faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring”. Denne tenkningen 

samsvarer med Dembras helhetlige tilnærming til læring og skolemiljø. Grunnprinsippene i 

Dembra er basert på tanken om at elevene utvikler sin identitet, sine holdninger og sin atferd i 

samspill med andre. Demokratisk beredskap bygges gjennom kunnskap og refleksjon, men ikke 

minst gjennom sosiale erfaringer, opplevelse av likeverdig samhandling og meningsbrytning. 

Derfor er utviklingen av en demokratisk og inkluderende skolekultur vesentlig.  

Fordomsforskning viser at positiv samhandling fyller menneskelige behov for anerkjennelse, 

tilhørighet og innflytelse over eget liv. Som en del av sitt forebyggende arbeid bør skolen dermed 

tilrettelegge for positiv sosial læring, både i og utenfor undervisningen. Samtidig gir faglig læring, 

kritisk tenkning og forståelse kompetanse som er viktig for å forebygge utviklingen av fordommer. 

Grunntenkningen og arbeidsmåtene i Dembra samsvarer altså med fagfornyelsens orientering mot 

langsiktig kompetanseutvikling i fag og på tvers av fag. Demokratisk beredskap bygges over tid og 

innbefatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter den enkelte i stand til å ta ansvarlige 

valg og bidra aktivt til løsninger på komplekse utfordringer. En slik forståelse utvikles kun når ulike 

perspektiver sees i sammenheng. De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, 

demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, som omtales i punkt 2 i overordnet del, 

inngår i denne orienteringen. Under avsnitt 3 i dette notatet vil vi redegjøre for hvordan Dembra-

tematikk kan gi konkrete innganger for arbeidet med disse tverrfaglige temaene. 

Prinsipper for skolens praksis 

I kapittelet “prinsipper for skolens praksis” fremmes en tenkning om skolen som helhetlig system, 

der en må utvikle en kultur for inkludering, medvirkning og dialog. Dette berører alle skolens 

elever, men også foreldre og andre aktører som samarbeider med skolen, og ikke minst handler 

det om kollegiet som lærende profesjonsfellesskap.  
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Prinsippet om inkluderende læringsmiljø (3.1.) innebærer at “mangfold anerkjennes som ressurs”. 

Dette krever bevissthet og fagdidaktisk kompetanse, som Dembra kan bidra til å utvikle. I samsvar 

med overordnet del punkt 3.1 øker Dembra bevisstheten om hvordan hele skolens praksis, fra 

arbeidet med elevråd til kommunikasjon i undervisningssituasjonen, kan gi elevene motivasjon til 

deltakelse og medvirkning gjennom erfaring av å bli sett, hørt og kunne påvirke. Dembra forener 

arbeidet med fag, skolemiljø og skolekultur og oppfordrer til å involvere lokalmiljø og 

foreldregruppe i det helhetlige arbeidet med å skape en inkluderende skolekultur.  

Samtidig er arbeidet i Dembra sentrert rundt å legge til rette for utvikling av hele kollegiet som 

profesjonsfellesskap. Kompetanseutviklingen som Dembra legger til rette for, baserer seg på at 

“lærere [og skoleledere] i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføringen 

av undervisning”, slik overordnet del beskriver det i punkt 3.5. (Se også kapittel 4 i dette notatet). 

 2. Dembra og de tverrfaglige temaene  
 

De tverrfaglige temaene favner noen av de store samfunnsutfordringene som de unge skal bidra 

til å finne gode, rettferdige og bærekraftige løsninger på. Temaene aktualiserer fagenes bidrag til å 

utvikle nødvendig kompetanse for å handle og mestre i framtidens samfunn, men peker samtidig 

mot en problemløsningskompetanse som må overskride fagenes grenser.  

Tverrfaglige temaer skal ifølge punkt 2.5 i overordnet del være gjennomgående i skolens 
undervisningspraksis. Elevene skal “oppnå forståelse og se sammenhenger på tvers av fag”, og 
dette skal styrke elevenes evne til å møte utfordringer, både i eget liv og i samfunnet. De tre 
tverrfaglige temaene skal gi rom for en mer helhetlig kunnskapstilegnelse.  

Omtalen av de tverrfaglige temaene i overordnet del bygger på en forestilling om eleven som 

aktør. Skolen skal gi rammer som setter eleven i stand til å handle og ta ansvar for egne 

handlinger, for fellesskapet, verden rundt seg og naturen. Ifølge Wolfgang Klafkis Dannelsesteori 

og didaktikk,2 handler dette dannelsesoppdraget om selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet. Når grunnleggende menneskelige behov - anerkjennelse, tilhørighet og mestring av 

eget liv - oppfylles gjennom myndiggjøring av elevene, vil det redusere sannsynligheten for at 

enkelte utvikler hierarkiserende, ekskluderende og autoritære holdninger. På denne måten kobles 

arbeidet med de tverrfaglige temaene tett til skolens forebyggende arbeid. 

 

Diagram 1: aktørfokus som omdreiningspunkt i de tverrfaglige temaene 

                                                             
2 Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktikk – Nye studier. Forlaget Klim. Århus. 
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De tre tverrfaglige temaene inneholder overlappende målsetninger og kan ikke forstås uavhengig 

av hverandre. Temaene griper inn i hverandre og spiller sammen; myndiggjøring av elever 

innebærer å gi kompetanse både for livsmestring, medborgerskap og for å ta bærekraftige valg.  

En slik forståelse for en felles “dannelseskjerne” og overlappende mål i de tre tverrfaglige 

temaene vil bidra til felles tolkningsrammer i det lokale arbeidet med læreplanen. Samtidig er det 

viktig å løfte frem det særegne faglige innholdet i hvert tema. I de følgende avsnittene beskriver vi 

hvordan Dembras arbeid relaterer seg til grunnleggende elementer i alle de tre temaene. 

 

Diagram 2: Noen tematiske sammenhenger og overlapp mellom de tverrfaglige temaene 

 

Demokrati og medborgerskap  

Dembra er tuftet på en forståelse av at demokratiet ikke kan tas for gitt, men må utvikles og 

vedlikeholdes, slik det formuleres i overordnet del punkt 2.5.2. Forebygging av rasisme og 

gruppefiendtlighet innebærer å styrke den enkeltes evne til å tenke selvstendig, ta egne valg og 

påvirke i samhandling med likeverdige andre. Derfor bidrar en demokratisk skolekultur preget av 

likeverdig og respektfull samhandling og muligheter til medvirkning til å forebygge gruppetenkning 

og polarisering. Dembra handler altså i sin kjerne om å bygge kompetanse for medborgerskap i et 

mangfoldig samfunn.  

Overordnet del er tydelig på at det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap ikke bare 

omfatter kunnskap om demokratiet og dets forutsetninger, like viktig er læring gjennom å bli møtt 

med anerkjennelse og respekt og gjennom samhandling og deltagelse i demokratiske prosesser. 

Elevene rustes for demokratisk deltakelse ved å oppøve demokratiske ferdigheter og holdninger 

gjennom medvirkning, dialog og kritisk tenkning. 

Dembras kompetansehevingstilbud og læringsressurser gir lærere konkrete tips og inspirasjon til å 

inkludere alle disse aspektene ved demokratilæring i sin praksis og jobbe med demokrati og 

medborgerskap både i fagene og på tvers av fagene. I samarbeid med Dembras veiledere jobber 

Dembra-skolene for å skape arenaer for respektfull samhandling, aksept for annerledeshet, 

inkludering og deltakelse. Dette krever systematisk arbeid med språkbruk, gruppedannelser og 

fordommer. Det krever videre undervisningsplanlegging og -praksis som vektlegger myndiggjøring 

av elevene. 
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Punkt 2.5.2 fremhever at elevene “skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere 

meningsbrytninger og respektere uenighet”. Kritisk tenkning er et av nøkkelelementene i 

demokratisk kompetanse, og overordnet del beskriver kritisk tenkning som evne til å granske og 

kritisere etablerte ideer, men også egne antagelser (punkt 1.6). Denne reflekterende og 

selvgranskende grunnholdningen er avgjørende for å motarbeide lukkede og polariserende 

holdninger og «vi-og-de-andre»-tenkning.  

Arbeid med kritisk tenkning er et gjennomgående tema i Dembra, og skolene utfordres til å tenke 

gjennom hvordan kritisk tenkning kan fremmes gjennom ulike arbeidsmåter, og ikke minst 

gjennom lærernes egen modellering. Dembra legger vekt på å utvikle skolen som 

“uenighetsfellesskap”, der ulikhet anses som ressurs og elevene får trening i å håndtere mangfold 

og meningsmotstand gjennom dialog og samhandling.  

Dembras fokus på inkludering og refleksjon omfatter også lærernes profesjonskompetanse i møte 

med elever som gir uttrykk for fordommer og utviser krenkende atferd. Dembra bidrar til et 

holdningsarbeid som appellerer til elevenes selvstendige og kritiske refleksjon, som et ledd i 

skolens kontinuerlige arbeid mot krenkelser, jevnfør kapittel 9A i opplæringsloven. Dembra gir 

lærere rom for refleksjon om hvordan man både kan forebygge og håndtere krenkelser, samtidig 

som man gir rom for ulikhet og utfordring. Dette krever pedagogisk takt og skjønn som utvikles i et 

lærende profesjonsfellesskap, jevnfør overordnet del 3.5.  

Folkehelse og livsmestring 

Livsmestring handler om å håndtere livets utfordringer, både på det personlige og 

mellommenneskelige plan, og som medmenneske og deltaker i fellesskap og samfunn. Uten tvil 

opplever ungdom i dag mange utfordringer i møte med en kompleks virkelighet og press fra 

mange hold. Deres hverdag foregår både på fysiske og virtuelle arenaer, og sosiale medier kan 

forsterke idealbilder, press, ensomhet og utenforskap. Ungdom behøver ikke gå langt for å møte 

uttrykk for fordommer, hat og polarisering, og det kan være vanskelig å manøvrere og utvikle egen 

identitet og selvstendighet i en hverdag preget av krevende gruppedynamikker.   

Lærere trenger en spesifikk profesjonskompetanse for å manøvrere i denne virkeligheten. De 

trenger profesjonsetisk og normkritisk bevissthet, som også handler om egne fordommer og 

blindsoner. Lærere må utvikle relasjonskompetanse for å støtte den enkelte eleven til å ta egne og 

ansvarlige valg, og de må utvikle en undervisning som møter elevenes livsverden. 

Dembra - både i skole og lærerutdanning - bidrar til å styrke læreres kompetanse på dette 

området. Dembras arbeid fremmer livsmestring gjennom å legge til rette for kritisk tenkning og 

refleksjon rundt eksistensielle og mellommenneskelige temaer som identitet, kultur og mangfold, 

normalitet og annerledeshet. Elevene øves i å tåle motstand og uenighet og håndtere mangfold. Å 

oppøve kritisk tenkning kan ruste elever til å takle en forvirrende medieverden med både 

motstridende og falsk informasjon. Dembra inkluderer normkritiske perspektiver som gir 

redskaper for å gjennomskue strukturell diskriminering, andregjøring og dominans og til å kunne 

ta aktivt stilling.  

Livsmestring er nært knyttet til handlingskompetanse og opplevelsen av å være aktør i eget liv. 

Punkt 2.5.1 fremhever at “livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer 

som har betydning for mestring av eget liv”. Det innbefatter altså både refleksjonsevne, forståelse 

og evne til å handle selvstendig. Myndiggjøringsperspektivet som gjennomsyrer arbeidet i 

Dembra, bidrar til å ansvarliggjøre elevene og oppøve mestring av eget liv. 
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Bærekraftig utvikling 

Tanken om bærekraftig utvikling bygger på en oppfatning av hvilke sosiale og økonomiske forhold, 

samt hvilke klima- og miljøtiltak, som sikrer vern av liv og natur og god utvikling for alle mennesker 

på jorda, både nå og i framtiden. Å arbeide for sosial rettferdighet, mindre ulikhet, 

menneskerettigheter og fred er da også viktige bærekraftsmål. Konflikter mellom grupper, mangel 

på likeverd, urettferdighet og hat er på sin side faktorer som ødelegger for samarbeid og utvikling i 

en felles verden.  

Dembra søker å øke forståelsen for at systematisk og grundig forebyggende arbeid mot 

gruppefiendtlighet og polarisering er en viktig forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Det 

sosiale aspektet ved bærekraftig utvikling må fremheves, på lik linje med arbeidet med klima- og 

miljø. Punkt 2.5.3 i overordnet del understreker at arbeidet med dette temaet skal fremme 

«forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold».  

Perspektivene i Dembra gir dermed verdifulle bidrag også til skolenes arbeid med bærekraftig 

utvikling, idet Dembra fokuserer både på forutsetningene og hindringene for bærekraftig sosial 

samhandling.  

 

Arbeid med de tverrfaglige temaene – både i, og på tvers av, fag  

Hvert av de tre overordnede tverrfaglige temaene rommer et stort spekter av underaspekter eller 

undertemaer som kan være utgangspunkt for undervisning. Overordnet del (2.5.) presiserer 

betydningen av fagenes særegne bidrag til temaene: Kjerneelementene, omtalen av de 

tverrfaglige temaene og kompetansemålene i fag kan kobles på forskjellige måter til de 

tverrfaglige temaene. Dette skaper et grunnlag for både faglige og tverrfaglige innganger til 

undervisning i de tre temaene. 

Et eksempel på dette kan være temaet Demokrati og medborgerskap. Slik omtalen av temaet i 

overordnet del punkt 2.5.2 tilsier, knytter dette seg vel så mye til organisering av undervisning og 

arbeidsmåter som gir elevdeltakelse og medvirkning (altså læring gjennom), som til 

undervisningens innhold. Elevene skal oppøve sin rolle som deltaker og medborger - gjennom å 

delta og bli hørt, kunne lytte respektfullt til andre og oppleve at de har innflytelse. Dette er en 

fagovergripende målsetting, men realiseres også i og gjennom fag. Videre må temaet 

operasjonaliseres gjennom konkret undervisningsinnhold. Elevene må utvikle forståelse for 

grunnleggende demokratiske prinsipper, verdier og utfordringer, de må oppøve mediebevissthet 

og kritisk tenkning, de må lære seg å forstå statistikk, grunnleggende prinsipper for forskning og så 

videre. Her ser vi at temaet innbyr til både faglig og tverrfaglige undervisning som søker mot å gi 

vesentlig kunnskap og kompetanse som ruster til demokratisk medborgerskap.  

Faglærere må ut fra en slik tenkning gjøre seg bevisst sitt fags særegne bidrag til det tverrfaglige 

temaet. Videre vil en tverrfaglig tenkning bidra til sammenheng, fordypning og refleksjon i 

læringsløpet. Ved å tenke sammenhenger mellom fagstoff og muligheter for fagsamarbeid på 

tvers kan lærere stimulere til læring som overskrider kunnskap i enkeltfag.  

Tverrfaglige temaer kan slik integreres i undervisningen på ulike måter, både gjennom temaarbeid 

og arbeidsmåter i enkeltfag, gjennom arbeid med samme eller relaterte tema parallelt i flere fag, 

eller gjennom prosjektarbeid med oppløst timeplan. Skoler velger varierte og ulike 
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tilnærmingsmåter til tverrfaglig arbeid. Mange skoler opplever imidlertid at det å legge om 

undervisningen i tverrfaglig retning er utfordrende. Det krever omstilling, utstrakt grad av 

samarbeid og tid til planlegging. Veilederne i Dembra erfarer at skolene har et ønske om å få hjelp 

til refleksjon rundt hvordan arbeidet med de tverrfaglige temaene som beskrives i læreplanen, kan 

operasjonaliseres, og dette er i dag en viktig del av Dembras arbeid ute på skolene.  

Dembras tematikk er i seg selv grunnleggende tverrfaglig, idet forståelsen for demokratiets 

forutsetninger og demokratiets utfordringer og barrierer bygger på innsikter fra flere fagfelt. 

Forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger krever en bred innsats som 

overskrider faggrenser og trekker på kunnskap og erfaringer i mange fag. Med utgangspunkt i 

temaer som identitet, mangfold, fordommer og rasisme bygges bro mellom fagene. Slike temaer 

knytter seg til alle de tre tverrfaglige temaene i læreplanen, slik vi har vist over. 

Temaer og undervisningsopplegg på Dembras ressurssider kan være en støtte og inspirasjon i 

arbeid med læreplaner og undervisningsplanlegging. Flere av oppleggene på Dembra.no er direkte 

koblet til fag og de tverrfaglige temaene i punkt 2.5, og de baserer seg på samhandlings- og 

refleksjonsorientert metodikk.   

Skolenes arbeid med Dembra-relatert tematikk kan slik fungere som en modellering av 

undervisningsplanlegging og læreplanarbeid både i og på tvers av fag. Vi vil her gi noen eksempler 

på hvordan de tverrfaglige temaene i punkt 2.5 kan operasjonaliseres gjennom fokus på Dembra-

tematikk.  

Første eksempel viser hvordan man kan aktualisere det tverrfaglige temaet livsmestring med 

utgangspunkt i temaet kjønn og kjønnsidentitet: 

Eksempel 1. Dembra-perspektiver og folkehelse og livsmestring: kjønn og kjønnsidentitet 

Gjennom hele skoleløpet utvikler og utforsker barn og ungdommer sin kjønnsidentitet og sin 
seksualitet. Til tider er de usikre og sårbare i denne prosessen. Samtidig utsettes barn hele tiden 
for medieskapte idealer, samt implisitte normer eller eksplisitte fordommer.  
 
Skolen skal gi elevene rom og støtte dem til å utforske egen identitet, takle usikkerhet og møte 
andre med åpenhet og respekt. I et Dembra-perspektiv er det relevant å vektlegge 
undervisningsinnhold og undervisningsformer som på den ene siden trygger den enkelte, og på 
den andre siden utfordrer stereotypier, begrensende normer og fordommer. Dermed blir kritisk 
refleksjon rundt kjønnsidentitet, kjønnsidealer og seksuelt mangfold like viktig som 
undervisningsformer som gir elevene rom for å reflektere og gi uttrykk for følelser og tanker, 
samt å utvikle respekt for andres væremåter og grenser.  
 
Flere fag vektlegger seksualitet og kjønn under det tverrfaglige tema livsmestring og folkehelse, 
andre gir implisitt mulighet til å koble undervisningen om temaet til kjønnsidentitet og 
seksualitet. 
 
I omtalen av tverrfaglige tema i lærplanene for fag finner vi relevante koblinger i flere fag. 
 
 Samfunnsfag: 
[E]levane skal bli bevisste på sin eigen identitet og si eiga identitetsutvikling og forstå individet 
som ein del av ulike fellesskap. (..) Faget skal bidra til at elevane kan gjere gode livsval og 
handtere utfordringar knytte til seksualitet, personleg økonomi, rus, utanforskap og digital 
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samhandling. Faget skal òg bidra til å skape forståing, respekt og toleranse for mangfald og 
andre sine verdiar og livsval (..). 
 
 KRLE: 
Faget bidrar til å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger 
som gjelder identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse. 
 
Norsk: 
[Faget] gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe 
som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av skjønnlitteratur 
og sakprosa kan både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres 
identitetsutvikling og livsmestring. 
 
Naturfag: 
[G]i elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. 
Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og 
ansvarlige valg  
 
Videre finner vi relevante kompetansemål i disse fagene:   
 
Samfunnsfag  
etter 2. trinn: 

● samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser 
kan uttrykkjast og respekterast 

etter 4 trinn: 
● samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan 

opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet 
● samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan 

få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep 
etter 7. trinn 

● utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å 
vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 

etter 10. trinn 
● reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i 

ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar 

 
Kompetansemålene i samfunnsfag legger opp til dybdelæring og progresjon i den forstand at 
temaene relatert til kropp, kjønn og seksualitet behandles med tiltagende kognitiv kompleksitet 
og utvidet fokus fra individ til fellesskap og samfunn. Dembra kan støtte deltagende skoler i å 
utvikle og planlegge undervisning som tilrettelegger for læringsprogresjon relatert til kjønn og 
seksualitet. 
I et Dembra-perspektiv er det også sentralt at verbene som er brukt i kompetansemålene, 
indikerer samhandlingsorientert læring (samtale om) og handlingsorientering (presentere 
forslag). Her kommer læring om, gjennom og for anerkjennelse og likeverd til uttrykk.  
Dette gir lærere en relevant pekepinn på hva som bør prege undervisningens innhold og 
arbeidsmåter.  
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KRLE 
etter 4. trinn 
beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn 
 
etter 7. trinn 

● gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn 
 
etter 10. trinn 

● gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre 
religioner og livssyn 

● reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig 
og globalt samfunn 

 
Kompetansemålene i KRLE vektlegger etiske perspektiver samt samhandlingsorientert læring. 
Det er også grunnlag for dybdelæring når temaer som samlivsformer og seksualitet vinkles i et 
samfunns- og videre mangfoldsperspektiv, inkludert i et religionsperspektiv. 
 
Norsk 
etter 7. trinn 

● reflektere etisk over hvordan eleven fremstiller seg selv og andre i digitale medier 
● utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 
etter 10. trinn 

● utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 
 
Kompetansemålene i norskfaget gir et godt grunnlag for tverrfaglig undervisning i samarbeid 
med samfunnsfag og/eller KRLE. Ved å vektlegge språkets betydning og tekstlig medierte 
forestillinger kan perspektivene fra de to andre fagene utfylles.  
Gjennom litterære fremstillinger kan norskfaget både bidra med innsikt i og anerkjennelse av et 
mangfold av kjønnsuttrykk og væremåter, samt kritisk refleksjon rundt begrensende sosiale og 
samfunnsmessige rammer. 
 
Naturfag: 
etter 4. trinn 

● samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om 
menneskets reproduksjon 

etter 7. trinn 
● gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan 

dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet 
etter 10. trinn 

● drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse 
 
Kompetansemålene i naturfag gir grunnlag for undervisning der elevene utvikler et bevisst og 
ansvarlig forhold til egen kropp og kjønnsidentitet. Her ligger betydelige muligheter for 
tverrfaglig samarbeid om etiske perspektiver med KRLE og med samfunnsfag om normkritiske 
perspektiver.   
  
Som dette eksempelet viser, kan Dembra bidra med relevante tematiske innganger til de 
tverrfaglige temaene. Dembra-prinsippene gir dessuten viktig retning når det gjelder valg av  
arbeidsmåter og tilrettelegging for et trygt læringsmiljø. 
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Videre viser vi et eksempel på hvordan det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling kan 

aktualiseres i lys av temaet konflikt og konfliktforebygging.  

 

Eksempel 2. Dembra-perspektiver og bærekraftig utvikling: konflikt og konfliktforebygging  

 
Dette temaet fokuserer på den sosiale dimensjonen ved bærekraft og løfter frem perspektiver 
som gir forståelse av hva som kan skape konflikt og hvordan konflikt kan forebygges/unngås.  
 
Den sosiale dimensjonen ved bærekraftsbegrepet handler om at bærekraftige samfunn må 
bygges gjennom samarbeid, dialog, rettferdighet og anerkjennelse av ulikhet og ulike gruppers 
rettigheter. Forståelse for den sosial dimensjonen innebærer refleksjon over hva som skaper 
spenning og konflikt i et samfunn, og hvordan man kan forsøke å forebygge og løse slike 
konflikter. Temaet henger derfor uløselig sammen med perspektiver knyttet til 
menneskerettigheter/likeverd, samt sosial ulikhet, makt, privilegier og diskriminering.  
 
I et Dembra-perspektiv er konflikter knyttet til minoritet/majoritet, majoritetens privilegier og 
blinde flekker, som andregjøring og strukturell rasisme vesentlige. Bevisstgjøring om 
mekanismer som skaper konflikt, frustrasjon og opprør kan virke konfliktforebyggende, blant 
annet bevissthet om hvordan språk/kommunikasjon påvirker. Samtidig vil øvelse i respektfull 
samhandling og dialog bygge opp kompetanse for fredelig sameksistens. 
 
I omtalen av det tverrfaglige temaet i noen utvalgte læreplaner finner vi relevante koblinger. 
 
Samfunnsfag: 
Elevane skal [...] forstå samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og miljømessige forholda 
ved berekraft. 
KRLE: 
elevene kan reflektere over hvordan menneske, miljø og samfunn påvirker hverandre, og over 
hvordan de kan ta ansvarlige valg. 
Norsk: 
Gjennom å møte fagets tekstmangfold, lese kritisk og delta i dialog kan elevene utvikle evnen til 
å forstå og håndtere meningsmotsetninger og interessekonflikter  
 
Videre finner vi relevante kompetansemål i disse fagene:   
 
Samfunnsfag  
 
etter 7. trinn 

● reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan 
handtere konfliktar 

etter 10. trinn 
● gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar 

og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane 
 
Kompetansemålene i samfunnsfag gir rom for å tematisere viktige “Dembra-perspektiver”, som 
makt og maktmisbruk overfor minoriteter og historiske eksempler på dette, altså hvordan 
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ulikhet og diskriminering fører til konflikt. Videre gis rom for å fokusere både på aktuelle 
historiske konflikter og mer hverdagslige og nære problemstillinger, som konflikter i hverdagen, 
for eksempel knyttet til språkbruk, skjellsord, andregjøring og gruppedynamikk. 
 
KRLE 
etter 7. trinn 

● Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til 
hverdags- og samfunnsutfordringer 

● gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og 

religiøse minoriteters situasjon i Norge 

etter 10. trinn 

● identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

Kompetansemålene, samt kjernelementene, i KRLE-faget vektlegger evne til dialog og til å ta 
andres perspektiv, noe som også utvikler fredelig og konfliktforebyggende samhandling. Videre 
fremhever faget evnen til å kunne reflektere over hva menneskerettighetene har å bety for 
samhandling og sameksistens i moderne samfunn.  
 
Norsk 
etter 4. trinn 

● reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre  
etter 7. trinn 

● lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 
etter 10. trinn 

● argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige 
framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

 
Dette er kompetansemål som vektlegger evne til å lytte, kommunisere, argumentere saklig og 
føre dialog, noe som forebygger konflikt.  
 
Engelsk 
etter 10 trinn 

● utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige verden og i Norge 
 
Valgfaget Demokrati i praksis 

● presentere og anvende metoder for konflikthåndtering 
 
Samlet gir kompetansemål og overordnede perspektiver i disse fagene muligheter til å fokusere 
på ulike sider ved konflikt, konfliktforebygging og konfliktløsning. Målene peker mot at lærere 
må ta høyde for at utvikling av kompetanse knyttet til slike temaer må skje gjennom læring både 
om - gjennom - og for. Elevene må lære om hva som kan skape, og har skapt konflikt, de må 
lære konfliktforebygging gjennom å øve på dialog og fredelig, likeverdig kommunikasjon, og de 
utvikler derigjennom kompetanse for handling og samhandling i et samfunn med mangfold, 
uenighet og interessekonflikt.  
 
En tverrfaglig tilnærming til dette temaet vil belyse ulike sider ved temaet og kunne gi elevene 
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innsikt og trening som er relevant for å utvikle kompetanse. En slik tverrfaglig tenkning 
målbærer også arbeidet med verdiene i overordnet del: likeverd, mangfold og 
demokrati/elevmedvirkning. Temaet kan lett utvides til å inkludere enda flere fag, og ikke minst 
arbeid med sosial samhandling og læringsmiljø som myndiggjør elever, slik som for eksempel 
elevmegling.  
 

 

De ovenstående eksemplene viser hvordan vesentlige perspektiver knyttet til de tverrfaglige 

temaene som er beskrevet i læreplanens punkt 2.5, lett kan kobles til relevante temaer i Dembra, 

og dette kan gi en inngang til å arbeide med fagplaner i et tverrfaglig perspektiv. Fagenes egenart 

bidrar slik til dybdelæring, helhet og sammenheng i læringsprosessen. Temaene belyses fra flere 

vinkler og bearbeides gjennom ulike arbeidsmåter.  

Dembra støtter også lærerne gjennom konkrete tilbud knyttet til tverrfaglig arbeid, som faglige 

kurs om tverrfaglig arbeid med Dembra-relaterte temaer i matte og norsk gjennomført av 

Raftostiftelsen og fagdager om Dembra og fagfornyelsen som arrangeres av HL-senteret i flere 

regioner.  HL-senteret gjennomfører også samlinger der Dembra-gruppene fra ulike skoler 

identifiserer mulige tverrfaglige koblinger til Dembra-tematikk i fagenes kjerneelementer og 

utarbeider forslag til tverrfaglige opplegg i fellesskap.  

 

 

Fra fagdagen “Dembra og fagfornyelsen”, HL-senteret 23.01.2020 
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3. Dembra og nye læreplaner i fag 

Nye læreplaner for skolefagene blir innført fra høsten 2020. Stortingsmeldingen St 28 (2015-2016) 

slår fast at: 

Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i 

opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. Læreplanene skal også gi 

tydeligere retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen og for 

vurderingen av elevenes kompetanse. 

Blant annet har læreplanene i fagene fått ny struktur, der fagrelevans og sentrale verdier, 

kjerneelementene i faget og fagets bidrag til tverrfaglige temaer skal gi føringer for 

undervisningsplanleggingen, på lik linje med kompetansemål og vurderingsformer. Denne 

strukturen skal sikre god sammenheng mellom fagene og overordnet del, og den skal sikre 

sammenheng i fag og mellom fag. For mange lærere vil denne nye strukturen kreve omlegging av 

arbeidsformer og samarbeidsrutiner knyttet til undervisningsplanlegging.  

Gjennom arbeidet i Dembra får lærerne støtte til å tenke gjennom hvordan de kan arbeide med 

fagplanene i sammenheng med verdier og prinsipper i overordnet del. Temaer som er sentrale i 

Dembra, som inkludering, anerkjennelse av mangfold og kritisk tenkning, kan fremheves gjennom 

arbeid i fag, og på den måte knytte arbeidet med overordnet del og fag sammen.   

Vi vil gjennom et eksempel vise hvordan læreplanene kan leses med “Dembra-briller” i 

undervisningsplanleggingen. Dembra-perspektiver og -tematikk kan være en inngang for 

planlegging av undervisning med utgangspunkt i hele læreplanen, og på denne måten bidra til god 

sammenheng mellom verdiarbeid, faglig innhold, undervisnings- og vurderingsformer. 

Det valgte eksempelet er kroppsøvingsfaget, som kanskje i mindre grad enn samfunnsfag eller 

KRLE umiddelbart anses som relevant for Dembra-tematikk, men som likevel i høy grad viser seg å 

inneholde relevante perspektiver og kompetansemål.  

Eksempel kroppsøving: 

I læreplanen i kroppsøving berører den innledende delen Fagrelevans og sentrale verdiar 

viktige verdier som likestilling og likeverd og kobler disse direkte til identitets- og mangfolds-

tematikk 

Kroppsøving skal bidra til å gi elevane høve til å praktisere og reflektere over samspel, 

medverknad, likestilling og likeverd. I kroppsøving skal elevane løyse utfordringar og 

oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap. (..) 

Leik, friluftsliv, dans, symjing, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar er ein del 

av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet.  

Videre tar denne delen av læreplanen opp utfordringer rundt kroppsidealet, og peker mot 

perspektiver relatert til norm, avvik og forskjellighet. 

Kroppsøving fremjar kritisk tenking omkring kroppsideal som kan påverke sjølvkjensle, 

helse, trening og livsstil. 
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Identitet, anerkjennelse av forskjellighet og inkludering går som en rød tråd gjennom resten av 

kroppsøvings-læreplanen. 

Kjerneelement “Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar” berører både Dembra prinsippet 

inkludering og mangfoldskompetanse: 

I mange bevegelsesaktivitetar er deltaking, medverknad og samarbeid nødvendig for å 

fremje læring hos seg sjølv og andre. Det inneber å anerkjenne ulikskap og inkludere 

alle, uavhengig av føresetnader. 

Omtalen av de tre tverrfaglige temaene vektlegger “eit positivt sjølvbilete som kan gi elevane 

ein trygg identitet” (folkehelse og livsmestring), “rom for å øve opp kritisk tenking og lære å 

handtere meiningsbrytingar og respektere usemje” (demokrati og medborgerskap) og en 

forståelse av konsekvensene egne valg har lokalt og globalt (bærekraftig utvikling). 

Disse perspektivene konkretiseres videre i kompetansemålene: 

Etter 4. trinn: 

● forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike 

bevegelsesaktivitetar 

Etter 7. trinn: 

● forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som 

kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine 

Etter 10. trinn: 

● reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet 

påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 

● bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til 

framgang for andre 

● anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og 

inkludere alle, uavhengig av føresetnader 

Denne gjennomgangen viser hvordan læreplanen som helhet legger til rette for læring, 

progresjon og dybdelæring når det gjelder forståelse og anerkjennelse av forskjellighet. Den 

sikter mot kompetanse til å inkludere andre i kroppslige aktiviteter, uansett forutsetninger.  

I et Dembra-perspektiv gir læreplanen grunnlag for lærernes refleksjon om hvordan 

undervisningsmetoder og læringsprosessen kan modellere inkluderingsidealet som ligger i 

kompetansemålene. På denne måten inngår arbeid med faget i skolens overordnede arbeid 

med inkluderende læringsmiljø og anerkjennelse av mangfold.  

 

Eksempelet viser hvordan arbeidet med verdier og prinsipper i overordnet del kan integreres i 

fagene. Fokus i Dembra på å bygge opp aksept for mangfold og utvide normalitetsbegrepet 

handler om å skape en inkluderende skolekultur, noe som omfatter både ulik 

kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, etnisitet/kultur, religion og funksjonsevne. En slik måte å jobbe 

med fagene på skaper også et godt utgangspunkt for å bruke Dembra som inngang i arbeidet med 

de tverrfaglige temaene, slik vi har vist flere eksempler på over. 
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4. Dembra, lærernes profesjonsfelleskap og skolenes lokale 

læreplanarbeid 

Overordnet del legger vekt på at profesjonsforståelse og -kompetanse blant lærere må styrkes og 

videreutvikles gjennom felles lærings- og utviklingsprosesser: 

Lærerprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles forsknings- 

og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Profesjonen og den enkelte lærer forvalter et 

ansvar for å utøve skjønn i komplekse spørsmål. Lærere og ledere utvikler faglig, 

pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. 

Dembra støtter skolene i å gjennomføre et kompetansehevings- og utviklingsarbeid som bidrar til 

felles refleksjon, tolkning og forståelse. Gjennom faglig påfyll både i form av ny kunnskap og 

verktøy som styrker det brede, forebyggende holdningsarbeidet, kan hele personalet involveres i 

utviklingsarbeidet. Samtidig er det et viktig prinsipp i Dembra at arbeidet tar utgangspunkt i 

skolenes egne utfordringer og erfaringer. Det legges vekt på å stille de gode spørsmålene som kan 

skape selvrefleksjon, myndiggjøring og vekst både i personalet og blant elevene. Ved å hjelpe 

skolene til å analysere sine egne utfordringer og finne gode løsninger i lys av fagkunnskap og 

forskning kan Dembra støtte det lærende profesjonsfellesskapet på skolene, i tråd med 

overordnet del punkt 3.5.  

Vektleggingen av profesjonsfellesskapets egne styrker og muligheter er, slik Dembra erfarer det, 

en nøkkel til suksess i Dembras samarbeid med skolene. Lærere og skoleledere gir uttrykk for at 

det at deres erfaringer og forslag blir utgangspunkt for videre drøfting og kompetanseheving, øker 

motivasjon for satsingen. Irgens (2017) har vist at forankring av utviklingsarbeid i hele skolens 

personale er helt vesentlig for at arbeidet skal ha varig verdi. Arbeidsprosessene i Dembra legger 

opp til god forankring og løpende kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen og 

velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger. Dembra bidrar 

dermed til utvikling av delings- og læringskultur på de deltagende skolene. 

Overordnet del slår videre fast at 

Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. De ansatte i skolen må derfor ha 

aksept og rom for å bruke sin vurderingsevne i yrkesutøvelsen. Lærere må tenke nøye 

over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig kan lede og støtte 

elevenes læring, utvikling og danning. 

Utfordringer relatert til fordommer og utenforskap representerer slike komplekse spørsmål. De 

krever felles arenaer og praksis for samarbeid og refleksjon i fellesskap som styrker den enkeltes 

profesjonskompetanse og helhetlige, verdibaserte arbeidsmåter. Dembra for lærerutdanningen 

bidrar til å ruste fremtidige lærere med faglig innsikt, profesjonsetisk bevissthet og evnen til å 

delta i lærende profesjonsfelleskap. 
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5. Konklusjon 

Fagfornyelsen understreker betydningen av skolens forebyggende arbeid relatert til fordommer, 

gruppefiendtlighet og diskriminering som en del av skolens systematiske, verdibaserte arbeid.  

Arbeidet med Dembra skjer tett opp mot fagfornyelsen ute på skoler i hele landet. Gjennom en 

skolebasert utviklingsmodell med vekt på forankring og profesjonsfellesskapets utvikling legger 

Dembra til rette for refleksjon og kompetanseheving som er svært relevant for det lokale 

planleggings- og utviklingsarbeidet. Dembras veiledere erfarer at skolenes målsetning om å gjøre 

tenkningen i fagfornyelsen til en integrert del av sin praksis gir motivasjon for å delta i Dembra og 

bidrar til godt utbytte av Dembra-samarbeidet. Samspillet mellom Dembras prinsipper og 

føringene i fagfornyelsen er fruktbart og gir økt forståelse for hvordan arbeidet med fagfornyelsen 

kan operasjonaliseres.  

Lærerutdanningsinstitusjonene som samarbeider med Dembra, bidrar også til utvikling av 

undervisningsformer som styrker lærernes profesjonskompetanse i samsvar med fagfornyelsen. 

Gjennom Dembra-relatert undervisning utvikler studenter blant annet kompetanse om de 

tverrfaglige temaene, inkluderende skolemiljø og arbeidsmåter som styrker elevenes kritiske 

tenkning. Som lærere vil de kunne inngå i lærende profesjonsfelleskap på sine arbeidsplasser. 

Med den utstrakte erfaringen med kompetanseheving av lærere og prosessorientert veiledning av 

skoler, et bredt samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i hele Norge, samt faglig godt 

forankrede verktøy og læringsressurser, kan Dembra være et viktig bidrag i det pågående arbeidet 

med å sette fagfornyelsen ut i livet i skolen og lærerutdanningen.  


