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 Ἑ Du har vist oss på kartet hvordan du kom hit. Tegn den samme ruten som i arbeidsboken på 
et verdenskart; fra dit hjemland (eller det landet der du har bodd i lang tid) til Norge.

Jeg vil også gjerne be dere om å lime inn et bilde fra hjemlandet i arbeidsbøkene deres. Helst 
noe ved hjemlandet som dere liker ekstra godt. 

Gå rundt i løpet av øvelsen, og hvis elevene synes det er greit det, så kan du gjøre deres rute 
synlig på et kart i klasserommet. Bruk tegnesti�er og ulltråd til de�e. 

Alternativt:
Elevene kan også finne frem til gamle oppholdssted(er) på Google Maps. Google Street View 
dekker ikke alle steder i verden. Alternativt kan de finne det stedet, hvor de først bodde i Norge.

Materiale Oppgaveark Leksjon 2: Hvor kommer jeg fra? – Landet mi�

Tavlen Bilder av landet mi�.

Varighet 15 til 30 minu�er.

4. Skolen

Metode Øvelser med setningskonstruksjoner  

Lærer I denne del av timen vil vi snakke om spesifikke opplevelser på skolen både i hjemlandet og i 
Norge. Det finnes bilder i elevenes arbeidsbøker om å gå på skolen. Skriv følgende ord på tavlen 
og forklar betydningen av disse ordene: bygning, klasserom, skoletider, skolegård, påkledning/
klær, lærer, gu�er/jenter, sport/gymnastikk, hjemmearbeid/lekser. Be elevene om å u�rykke 
hvordan de opplever forskjellen mellom disse ordene i hjemlandene deres og i Norge, gjennom 
språk eller mimikk. Gi et eksempel: klær. 

 Ἑ I timen i dag har dere alle sammen forskjellige klær på dere. Noen har jeans på, andre har 
pene kjoler på. På skolen i hjemlandene deres hadde dere nok annerledes klær på, tror jeg. 
Kanskje hadde dere uniform. 

Arbeidsbøker; fylles ut i timen.
La elevene skrive ned i arbeidsboken hva som er forskjellen eller likhetene mellom skolen i hjem-
landet deres og i Norge. Om nødvendig kan de gjøre de�e på si� morsmål.

Materiale hǇǇƎŀǾŜŀǊƪ [ŜƪǎƧƻƴ нΥ IǾƻǊ ƪƻƳƳŜǊ ƧŜƎ ŦǊŀΚ ς  {ƪƻƭŜƴ ƳƛƴΦ

Tavlen  Skolen

Varighet 30 til 40 minu�er.
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5. Oppsummering

Lærer Oppsummer kort dagens undervisning.
Elevene kan u�rykke hva de synes om timen. De gjør de�e ved å tegne en sirkel rundt e� av de 
tre ansiktene. Spør e�erpå hvem som ønsker å si hva han/hun synes om timen. 

Materiale Oppgaveark Leksjon 2: Hvor kommer jeg fra? – Evaluering.

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
En del av mine elever likte godt å vise hvordan de hadde reist, men ikke alle. Noen av dem viste 
kun ruten til meg i arbeidsbøkene sine. Fu fra Kina som, i motsetning til de andre, knapt nok 
kunne forstå nederlandsk, pekte på si� tidligere oppholdssted og smilte. «Di� land er lengst 
borte av alle» sier jeg, mens jeg holder hendene på begge landene. 

Parwana fra Afghanistan har spontant skrevet en historie. Hun leser den stolt opp. Det er en 
slags historisk fortelling om landet hennes. Det viser seg at hun kjenner mange historiske fakta 
om hjemlandet si�. Hun har vært i Nederland i lengre tid og kan allerede u�rykke seg rimelig 
godt på nederlandsk.

Å finne frem til bilder på interne� er moro for alle elevene. Når det kommer til skolen og skole-
tider, utveksles anekdoter om frisyrer, uniformer og stra�. 

Abdi fra Somalia si�er på knærne med rak rygg. Han forklarer at han som stra� må�e si�e slik 
i en time med ansiktet mot en brennhet sol. De andre elevene prøver å sammenligne med lig-
nende opplevelser av stra�. Noen av disse unge menneskene demonstrerer hvilke områder av 
kroppen, som ble tru�et av lærerens stav. Elevene er enige om, at lærerne i Nederland er mye 
snillere. De fleste elevene liker skolen i Nederland. 

Ramiro fra Spania forklarer på gebrokkent nederlandsk, at han ikke har det så bra. Han liker ikke 
å lære nederlandsk hele dagen lang. Han vil heller lære en masse matematikk. Jeg forklarer til 
de andre, hva han ne�opp sa. Parwana er li� enig med ham – «Denne skolen er le�». Hun har 
også gå� en del på skole i hjemlandet. 
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LEKSJON 3: Hjemmet mi�

Innhold
1. Innledning
2. Et annerledes hjem 
3. Å føle seg hjemme
4. Oppsummering

Formål
• Å stimulere positive og negative følelser forbundet med (den tvungne) fly�ingen til Norge.
• Å utveksle erfaringer og følelser omkring sine nye liv i Norge og i hvilken grad de føler seg 

hjemme. 
• Å oppleve stø�e ved at en kan huske positive ting og utveksle minner. 
• Å skape en fellesskapsfølelse. 

Nøkkelord
Fortiden
I dag
Hjem

Føle seg hjemme
Besky�e
Tenke tilbake

Å fly�e
Å savne. 
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1. Innledning

Lærer Gå tilbake til den forrige timen og spør om det er noen som vil dele hva de syntes om den. Skriv 
navnet på dagens tema på tavlen og gi en oversikt over dagsordenen for timen. Forklar at du 
kjenner noe til elevenes bakgrunn, men at du er nysgjerrig på det du ennå ikke har hørt noe om. 
For å kunne stø�e hverandre i en klasse, særlig i en mo�aksklasse, er det fint å kunne kjenne 
hverandres bakgrunn.

Tavlen Hjemmet mi�.

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Et annerledes hjem

Metode Tegn en tegning eller lag en collage (på papir eller digitalt). 

Lærer
 Ἑ Denne timen vil både handle om di� tidligere og di� nåværende hjem. Et hjem har mange 

viktige funksjoner. Det er der man lager mat, spiser, sover og leker. Det er ikke sikkert at du 
bor i di� eget hjem ennå, kanskje bor du på et asylmo�ak eller i et mo�akssenter. O�e deler 
man hjemmet med familien sin, men det finnes mange forskjellige måter å bo på.

Til å begynne med vil jeg gjerne be dere om å tegne deres eget hjem slik det var i hjemlan-
det deres. Det er ikke sikkert at alle kan huske hvordan det tidligere hjemmet så ut. Ta opp 
arbeidsboken fra Leksjon 3. Der står det: se� inn bilder av hus fra landet di� eller tegn huset 
di� her. Du kan selv velge om du vil tegne en tegning eller om du vil lete frem bilder. Du kan 
også velge om du vil tegne eller finne bilder fra huset der du pleide å bo, eller det huset der 
du bor nå. Du kan også velge begge. 

Foto: 
Du står foran huset og vil gjerne ta et bilde. (Læreren later som om, at han/hun har et kamera 
i hendene). Hva skal være med på bildet? Huset, hagen, gaten, menneskene? Det behøver 
ikke være en flo� tegning, da det av og til kan være vanskelig å tegne det riktig. 

Hvis du lager en tegning eller finner et bilde av et hus, kan du vise de andre, hvordan huset 
di� ser ut. E�erpå kan vi vise hverandre tegningene og kanskje har du også lyst til å fortelle 
noe om di� tidligere eller nåværende hjem.

Alternativt: Plantegning 
For de elevene som synes at det er vanskelig å tegne, kan du foreslå for dem at de kan tegne en 
plantegning av huset. En plantegning gjør samtalen om innendørslivet le�ere. 
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Det kan være en fordel å delta selv som lærer, da det kan oppfordre elevene til deltagelse. Det 
er ikke alle elever som har tegnet så mye som barn, og noen synes kanskje at det er barnslig. 
Traumatiserte elever kan frykte at denne øvelsen vil vekke uønskede minner og tanker. En idé 
kan være å legge vekt på positive minner fra ens tidligere hjem.

Alternativt: Søk på interne�
Elevene kan også søke e�er bilder fra hjemlandet si�. De kan eventuelt printe ut bildene og vise 
dem til hverandre. 

For å skape en avslappet stemning kan du for eksempel se�e på noe bakgrunnsmusikk.

Materiale • Oppgaveark Leksjon 3: Hjemmet mi�
• Bilder   
• Fargeblyanter 

Tavlen  Hjemmet di�.

Varighet 25 til 40 minu�er.

3. Å føle seg hjemme

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Plasser tegningene eller oppgavearkene på bordene eller gulvet, så elevene kan gå rundt og se 
hverandres tegninger. I begynnelsen av denne delen, kan det være lurt å gjenta avtalene fra den 
første timen. 

Inviter elevene til å snakke om tegningen sin. I løpet av diskusjonen om tegningen kan hverda-
gen deres også diskuteres. Tenk på emner som: type av hus, beboere, nabolaget, aktiviteter i 
hjemmet, mannlige/kvinnelige roller og forventninger, klær innenfor og utenfor hjemmet, sam-
menligning mellom det gamle og det nye hus, og det å føle seg hjemme. De mer tilbakeholdne 
elevene må kanskje oppfordres til også å fortelle sin historie. Det kan være ne�opp de elevene 
som har brukt mye tid i hjemmet, og derfor har mye å si om det. Det kan også være elever som 
ikke har opplevd å bo i et hjem på lenge, men kanskje har bodd i en flyktningleir i lang tid. Nevn 
de�e eller spør om det. Disse elevene vil kanskje gjerne tegne et telt i flyktningleiren. For elever 
som har bodd i et norsk mo�akssenter i flere år, er eget hus i Norge kanskje stadig en drøm. 
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4. Oppsummering

Lærer Oppsummer kort dagens undervisning.
Elevene kan u�rykke hva de synes om timen. De gjør de�e ved å tegne en sirkel rundt e� av de 
tre ansiktene. Spør e�erpå hvem som ønsker å si hva han/hun synes om timen. 

Materiale Arbeidsbok, leksjon 3: Hjemmet mi� – Evaluering

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempler fra praksis
Det tar lang tid når elevene søker e�er bilder av hjemmet si� på ne�et, men de er veldig entu-
siastiske under øvelsen. De viser bl.a. frem nye bygningskonstruksjoner i sine tidligere nabolag. 
Zalmai finner sin gamle skole. Andre finner hjem som lå nært deres eget tidligere hjem. 

Jeg ser på alle tegningene av tidligere hus. Elevene liker godt å fortelle om hjemmene deres og 
hvordan det var. De elevene som synes det er vanskelig å tegne huset si�, tegner et kart i stedet. 
Det er et godt alternativ. To av elevene mine har ikke lyst til å tegne eller snakke om sine tidligere 
hjem. Jeg tror at de er redde for å bli overveldet av følelser. De deltar likevel i den påfølgende 
diskusjonen. 

Namir fra Afghanistan forteller med blanke øyne at han bodde i et veldig fint hus, men at han 
ikke kan vise bilder av det fordi det er bli� ødelagt. Han har likevel et gammelt bilde, der han 
står foran huset som barn. Han bruker alltid å ha noen bilder fra tiden i hjemlandet på seg. Disse 
bildene har han vist meg flere ganger denne uken.
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LEKSJON 4: Å snakke uten ord

Innhold
1. Innledning
2. Kroppsspråk
3. Å hilse i Norge og i utlandet
4. Hjemmearbeid
5. Oppsummering

Formål
• Å bli kjent med verbale og nonverbale måter å hilse på i hjemlandet og i Norge
• Å utveksle kulturelle forskjeller og likheter i måter å kommunisere på
• Å øke selvtilliten ved å få kunnskap om eksempler på formelle og uformelle kommuni-

kasjonsmåter og ved å praktisere disse

Nøkkelord
Kroppsspråk
Å møtes
Å hilse

Fakter
Å gje�e
Høflig

Uhøflig

Preparation
h�ps://ndla.no/subjects/subject:18/topic:1:185337/topic:1:55568

Forklaring
Nonverbal kommunikasjon påvirkes sterkt av den individuelle kulturelle bakgrunnen. I noen kulturer 
har noen fakter en helt annen betydning enn i Norge. Tommel opp (fint!) er en uanstendig gest 
i noen deler av Iran. Å nikke for ja og riste hodet for nei, som man gjør i Norge, er ikke noe man 
bruker overalt i verden. Selv om det ikke er fakter, det at to mennesker ser hverandre i øynene 
under en samtale, er det en form for nonverbal kommunikasjon, som har mange betydninger. 
Øyekontakt eller mangel på øyekontakt kan medføre misforståelser som følge af forskjellige fortolk-
ninger. Mange nyankomne landsmenn synes det er spennende å bli kjent med hverandre og lære 
å forstå det norske kroppsspråket. De vil o�e gjerne forstå de »riktige kodene« i Norge. Ved noen 
tilfeller har de nyankomne allerede opplevd at kroppsspråket deres har bli� misforstå� i Norge. 
Læreren kan utfordre elevene til å snakke om de�e og utveksle erfaringer, uten at det skal dømmes 
til å være enten riktig eller galt. Fysiske øvelser og rollespill, som i denne timen, er o�e en god måte 
for mange elever å slappe av på, bli kjent med hverandre og minske stress. 
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1. Innledning

Lærer Fly� bordene til side og still stolene i en halvsirkel i midten av rommet. Ta et tilbakeblikk på den 
forrige timen og spør om noen har et spørsmål eller noe å fortelle fra forrige time. Skriv dere�er 
ti�len på denne timen på tavlen. 

Tavlen  Snakke uten ord

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Kroppsspråk

Metode Gruppediskusjon og ordspråkslek

Lærer Forklar formålet med undervisningen
• Å lære hvordan man kommuniserer med og uten ord
• Hvordan man gjør de�e i Norge og i det landet elevene kommer fra
• At en god hilsen er svært viktig og at det vil vi øve på i dag
• At det blir en morsom time

Vis noen vanlige fakter, som for eksempel: tommelen opp, rekke tunge, stopp tegn, riste på 
hodet på forskjellige måter osv. Du vil si noe, men uten bruk av munnen. Beskriv nøkkelbegrepet 
«kroppsspråk». Presiser, at man kan gjøre mange ting med kroppen uten å tenke (ufrivillig bruk 
av kroppsspråk). 

Instruér elevene i å vise eksempler på kroppsspråk som de selv kjenner. 

 Ἑ Tenk på tre former for fakter/bevegelser som brukes i landet di�. Jeg vil gjerne be deg om å 
vise disse foran klassen. Vi skal e�erpå prøve å gje�e hva de forskjellige faktene betyr. 

Be elevene om å vise disse faktene. De�e kan gjøres enten individuelt eller kanskje i »land-grup-
per«

Forslag til diskusjon:
Forklar at kroppsspråk er veldig viktig. Gjenta begrepene «kroppsspråk» og «fakter». Det finnes 
mange kulturelle forskjeller men også likheter. Fra jenter og gu�er, menn og kvinner forventer vi 
forskjellige slags kroppsspråk. Diskutér hvilke fakter gu�er og jenter bruker å vise hverandre og 
hva som er greit og ikke så greit. Det finnes «gode» og «dårlige» fakter. Vær oppmerksom på om 
det forekommer fakter som medfører misforståelser eller irritasjon. Det er viktig at man ikke bare 
kjenner det verbale og skri�lige språket men også kroppsspråket i Norge. Forklar hva begrepene 
«høflig» og «uhøflig» betyr, hvis det er nødvendig. 
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Materiale Vis en video om kroppsspråk. h�ps://stier.ndla.no/nb/learningpaths/299/step/2213

Tavlen Kroppsspråk og fakter

Varighet 15 til 30 minu�er.

3. Hilsener og det å bli kjent med andre, I Norge og I andre land

Metode Rollespill

Lærer  Skriv ordet presentasjon på tavlen og diskutér hva det vil si å presentere seg selv for andre. 
Forklar hva forskjellen er mellom å presentere seg selv og det å «hilse på».

 Ἑ Hilse er noe vi gjør hele tiden og som vi ikke tenker særlig over. Å bli kjent med noen er noe 
annet. Eksempelvis da jeg, som lærer, første gang mø�e foreldrene deres. Der presenterte vi 
oss for hverandre. Hvis du skal ska�e deg en jobb, vil du også presentere deg selv når du spør 
sjefen om muligheten til å arbeide. De�e kalles å søke på en jobb. Det vil du gjerne gjøre så 
godt som mulig.

Tydliggjør at elevene skal øve seg på å presentere seg selv og å hilse.

Øvelse i å presentere seg selv
Først skal du (læreren) gå sammen med en elev, og vise et eksempel på en høflig hilsen og 
hvordan man presenterer seg selv (helst stående). Du kan gå ut av klasserommet og inn igjen 
og gjenta hilsenen og presentasjonen av deg selv med andre elever. Du kan gi råd til hvordan en 
u�aler ordene tydelig, ser på hverandre osv.

Rollespill med hilsen og presentasjon
Forklar at elevene nå skal øve seg på forskjellige hilsener og å bli kjent med personer andre ste-
der enn i klasserommet. Eksempelvis i hjemmet eller andre steder på skolen. De skal gjøre det på 
norsk. Be elevene om å dele seg opp i et par grupper, gjerne med både gu�er og jenter. Gi hver 
gruppe to eller tre oppgaver fra arbeidsboken og la dem øve seg. Elevene skal ikke fortelle de 
andre gruppene hvilke oppgaver de har få�, da de andre gruppene skal gje�e hva slags hilsen 
de ønsker å gjøre.

Materiale Arbeidsbok, leksjon 4: Snakk uten ord – Rollespill
Bilag, leksjon 4: Snakk uten ord – Rollespill 

Tavlen Hilsener, presentasjon, møter

Varighet 40 til 50 minu�er.
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Forklaring  
Dere kan presentere dere selv for hverandre på forskjellige måter. I Norge har vi flere forskjellige 
måter å hilse på hverandre på: »God dag«, »hei«, »godmorgen« osv. Elevene vil sikkert både op-
pføre seg som de gjorde i hjemlandet og som i Norge, hvis de har vært her en stund. I tillegg til 
muntlig språk er kroppsspråk også viktig: Om man tar hverandre hånden eller ikke, hvordan man 
ser på hverandre, om man kan ta på hverandre osv. Ens kroppsholdning har også betydning. 
Skuldrene, ryggen, hendene og fø�ene snakker si� eget språk. Be elevene om å legge merke til 
det språket som snakkes og kroppsspråket, og diskuter det å ha øyenkontakt samt kroppshold-
ningens rolle.

Ekstra informasjon
Ved formelle møter i Norge er det eksempelvis viktig å ta hverandre i hånden, men det er det 
ikke i Frankrike. Mange elever vil påpeke, at maktposisjoner avgjør hvordan man hilser på hver-
andre. Presenterer du deg selv til en eldre person, gjør du det annerledes enn til en på din egen 
alder. I tillegg spiller kjønn o�e en avgjørende rolle for hvordan man hilser i mange av elevenes 
hjemland. Spør e�er de�e, da det o�e er så inngrodd i en at man glemmer det. Kroppsspråket 
kan også være forskjellig alt e�er hvor man kommer fra. I noen kulturer er det alminnelig å legge 
hånden på hjertet e�er man har ta� en person i hånden. Hvis det er nødvendig, kan du utdype 
betydningen av kroppsspråk gjennom spørsmål som:
• Kan du gi et eksempel på en bevegelse(fakter) du har gjort i Norge, men som ble misforstå�?
• Hva har du lagt merke til ved måten man presenterer seg for hverandre på i Norge? Er det på 

samme måte som i hjemlandet di�?

Å ikke ville ta noen i hånden
Hvis det er noen elever som ikke vil håndhilse på en av det motsa�e kjønn, er det viktig å forkla-
re, at de�e er helt greit. Likevel, selv om de fleste har forståelse for kulturelle forskjeller, er det 
en del som tenker at man kan håndhilse på alle, uanse� kjønn. Det er derfor ny�ig å tenke over 
hvordan de ønsker å takle en slik situasjon, og kanskje prøve ut alternative former for høflighet.

Noen forslag kan være:
• Å si at «det var fint å få tre�e deg»
• Å nikke høflig
• Legge hånden på hjertet 
• Å smile

4. Hjemmearbeid

Lærer  Forklar kort hva «kultur» er (se neste leksjon). Be elevene om å finne bilder på interne� eller i 
ukeblader, som passer til deres kultur. Elevene skal fylle to sider i arbeidsboken med disse bilde-
ne.

Materiale Arbeidsbok, leksjon 5: Forskjellig eller det samme?  
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5. Oppsummering

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Bruk nøkkelordene til å diskutere undervisningen med elevene, og reflekter over det som ele-
vene tenker om timen. Be dem om å fylle ut evalueringen i arbeidsboken. Spør om det er noen 
som vil dele sine tanker om dagens tema.  

Materiale Arbeidsbok, leksjon 4: Å snakke uten ord – Evaluering

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempler fra praksis
Denne timens tema overlapper med de dramagruppene som har vært tidligere på skolen. På 
tross av de�e, var elevene meget entusiastiske. 

De likte også filmen. Elevene stiller meg, og hverandre, alle mulige slags spørsmål. 

Helt spontant øver vi på noen av faktene. Jeg demonstrerer selv en bevegelse og spør elevene 
om et svar. De fleste faktene blir gjenkjent. Elevene forteller hva jeg gjør, halvt på engelsk halvt 
på nederlandsk: »fint«, sier Hinda når jeg tar tommelfingeren opp i lu�en. Ut- sier Ibrahim når jeg 
peker på døren med en strak arm. Samuel fra Armenia reiser seg opp og lager et V-tegn med 
fingrene. »Peace«, sier jeg, og skriver ordet på tavlen. Helt spontant begynner noen av elevene 
å ta arbeidsbøkene sine opp av vesken og skrive ned ordet som står på tavlen. Klassen virker 
svært ivrig. E�er tur går elevene frem og viser en bevegelse.  Noen av dem er gjenkjennelige 
gestikulasjoner og andre er typiske fra deres respektive kulturer. Øvelsen ender opp med å bli 
en slags global mime-oppvisning, hvor det viser seg at alle kjenner til noen fakter og vanlige 
bevegelsesmønstre.
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Bilag Leksjon 4: Snakke uten ord – Rollespill

Roller Situasjon 

Gu� – gu� Du vil gjerne ha en jobb i et supermarked. Elev 1 er en mannlig sjef. Elev 
2 er en mannlig jobb-søker. Sjefen spør om gu�en vil komme inn, og de 
presenterer seg for hverandre. 

Gu� – jente  Du vil gjerne ha en jobb i et supermarked. Elev 1 er en kvinnelig sjef. 
Elev 2 er jobb-søkeren og er en mann. Sjefen spør om gu�en vil komme 
inn, og de presenterer seg for hverandre. 

Gu� - gu� To gu�er er venner og går på samme skole. Elev 1 er den ene gu�en og 
elev 2 er den andre gu�en. Dere tre�es om morgenen i skolegården. 
Dere hilser på hverandre. 

Jente - jente To jenter er venner og går på samme skole. Elev 1 er den ene jenta og 
elev 2 er den andre jenta. Dere tre�es om morgenen i skolegården. 
Dere hilser på hverandre. 

Gu� – jente To elever – en gu� og en jente – liker hverandre godt og hilser på 
hverandre i skolegården om morgenen. 

Gu� – jente eller gu� - gu� Du møter naboen din på gaten. Elev 1 er en jente eller en gu�, som bor 
i denne gata. Elev 2 er en eldre nabo. Dere hilser på hverandre.  

Jente – jente Du kommer hjem e�er en skoledag. Moren din si�er på sofaen i stuen. 
Elev 1 er da�eren, og elev 2 er moren. Dere hilser på hverandre.  

Gu� - jente Du kommer hjem e�er en skoledag. Moren din si�er på sofaen i stuen. 
Elev 1 er sønnen, og elev 2 er moren. Dere hilser på hverandre.  

Gu� - jente Du kommer hjem e�er en skoledag. Faren din si�er på sofaen i stuen. 
Elev 1 er da�eren, og elev 2 er faren. Dere hilser på hverandre.  

Gu� - gu� Du kommer hjem e�er en skoledag. Faren din si�er på sofaen i stuen. 
Elev 1 er sønnen, og elev 2 er faren. Dere hilser på hverandre.  

Gu� - jente Du er ute og handler på en lørdag. Du møter din (kvinnelige) lærer på 
supermarkedet. Elev 1 er en gu� fra klassen. Elev 2 er den (kvinnelige) 
læreren. Dere hilser på hverandre.

Jente - gu� Du er ute og handler på en lørdag. Du møter din (mannlige) lærer på 
supermarkedet. Elev 1 er en jente fra klassen. Elev 2 er den (mannlige) 
læreren. Dere hilser på hverandre.

Gu� - jente Din etnisk norske (kvinnelige) nabo feirer bursdagsfest, og du er invitert. 
Du kommer til festen og ser din (kvinnelige) nabo med  foreldrene 
hennes og andre familiemedlemmer og venner i stuen. Elev 1 er en gu� 
og elev 2 er den etnisk norske (kvinnelige) nabo. Du ønsker henne og 
foreldrene til lykke med fødselsdagen.  

Jente - gu� Din etnisk norske (mannlige) nabo feirer bursdagsfest, og du er invitert. 
Du kommer til festen og ser din (mannlige) nabo med  foreldrene 
hans og andre familiemedlemmer og venner i stuen. Elev 1 er en jente 
og elev 2 er den etnisk norske (mannlige) nabo. Du ønsker han og 
foreldrene til lykke med fødselsdagen. 
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LEKSJON 5: Forskjellig, eller det samme?

Innhold 
1. Innledning
2. Kultur: forskjellig eller det samme?
3. Mat
4. Oppsummering

Formål
• Å få kunnskap om hverandres kulturelle bakgrunn.
• Å kjenne til og anerkjenne likheter og forskjeller i kultur og kulturelle u�rykk.
• Å dele opplevelser og følelser omkring emnet «kultur» og «mat».
• Bevissthet om mulighetene for å velge selv, når det kommer til det å leve i kontakt med andre 

kulturer.
• Å fremme fellesskap. 

Nøkkelord
Kultur
Tradisjon
Klær
Mat og drikke
Tro

Musikk
Smak
Religion
Oppskri�er
Feiring

Regler
Holdninger
Likt
Forskjellig.

Forklaring
Den amerikanske psykologen J.W. Berry (1990) introduserte begrepet «å assimilere» (å innordne 
seg fullstendig) og «å integrere» (å sammenbinde elementer fra to eller flere kulturer), «å segrege-
re» (å bare fokusere på sin egen kultur) og «å marginalisere» (hverken å fokusere på den nye eller 
sin egen kultur). De�e siste begrepet handler ikke så mye om å ta egne valg, men peker primært på 
resultatet av en mislykket integreringsprosess. I følge han og mange andre forskere er «integrering» 
den beste strategien i møtet mellom ens egen og andre kulturer. I denne timen forklares elevene, 
på et forståelig språk, at de selv kan velge hvordan de vil forholde seg til de�e. 
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1. Innledning

Lærer Ta et tilbakeblikk på siste time, og spør om noen har spørsmål eller kommentarer til denne. Skriv 
så ti�elen på dagens leksjon på tavlen og gi et kort overblikk og planen for undervisningen. 

Tavlen Forskjellig eller det samme?

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Kultur: Forskjellig eller det samme?

Metode Først vanlig undervisning, så diskusjon i grupper

Lærer Forklar hva kultur betyr.

 Ἑ Kultur handler om hvordan en gruppe mennesker lever sammen. Hvordan de føler, handler 
og tenker; vanene deres, ideene deres, og hva de ser på som muligheter. Levereglene og nor-
mene er også en viktig del av kulturen. Kultur handler om mat, musikk, klær, regler, tradisjo-
ner, fester og merkedager. Kultur er også en viktig del av religiøse ritualer. Den katolske tro 
praktiseres f.eks. forskjellig i Polen og i Nederland. Islam i Somalia kan være svært forskjellig 
fra islam praktisert i Iran. På overflaten snakker man o�e om en norsk kultur eller en somalisk 
kultur f.eks., men det finnes forskjellige kulturelle tendenser innenfor et land. Kulturer er fly-
tende, og endrer seg hele tiden. 

Ifølge Berry (1990) kan man håndtere en ny kultur på tre måter. Den første måten er å ta til seg 
alt fra den nye kulturen: å assimilere. De�e betyr, at man for eksempel bare spiser norsk mat, 
som svinekjø�, saus og poteter. Man snakker ikke lenger si� eget språk, og har bare norske ven-
ner. Den andre måten er ved integrering. De�e betyr, at man velger ut de delene av forskjellige 
kulturer som passer best til en selv: man sykler til skolen, går med sjal og liker italiensk mat. 
Den tredje måten å håndtere en ny kultur på er ved å segregere. De�e betyr at man ikke tar til 
seg noe fra den nye kulturen. I stedet foretrekker man å fortse�e med å være polakk, kineser, 
afghaner, syrer og foretrekker ikke å engasjere seg i Norge. Kanskje fordi man har planer om å 
reise tilbake til hjemlandet si�. 

Lag en liste over de forskjellige aspekter av kulturer på tavlen (språk, religion, fester, mat, musikk, 
klær, regler, tradisjoner).

Som illustrasjon bruker vi «Arbeidsark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme? – Mat» og «Arbeids-
ark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme?». Bildene som elevene har funnet, og bildene som 
finnes i arbeidsboken deres kan også beny�es. 

 Ἑ Tenk nå på tre ting som er likt i den norske kulturen og i kulturen der du kommer fra. Tenk så 
på tre ting, hvor kulturene er forskjellige fra hverandre. Skriv disse ned i arbeidsboken din. 
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Når elevene er ferdige med oppgaven, deles de inn i fire grupper. Prøv å se�e elever med for-
skjellig kulturell bakgrunn sammen. 

 Ἑ Vi skal nå snakke om kultur i fire grupper. Dere har alle skrevet ned tre ting som er likt og for-
skjellig mellom deres egen kultur og den norske kulturen. Nå skal dere lage en topp tre i grup-
pene. Skriv de tre viktigste tingene som er like, og de tre viktigste tingene som er forskjellige. 
Diskuter disse i gruppen. Når dere er ferdige, kan en person fortelle resten av klassen, hvilke 
ting dere er kommet frem til, både hva som er likt og hva som er forskjellig. 

Alternativ metode
«Eleven som lærer»: En minipresentasjon med følgende overskri�: «Derfor bør du besøke landet 
mi�…» I stedet for å være lærer kan oppgaven gå ut på at elevene later som om de er reiseguider. 

Elever som har lyst kan stå ved tavlen og gi en kort presentasjon av si� eget land eller kultur. Be 
dem om å fremheve gode ting. De kan også vise bilder. Erfaring viser, at elever o�e forteller om 
krig eller andre problemer, selv når de blir bedt om å fremheve positive ting. Her følger noen 
eksempler på, hvordan de�e kan håndteres: 
• Spør eleven om han eller hun har lyst til at si noe om det, og gjør det tydelig at det også er 

helt i orden å ikke si noe. 
• La eleven snakke, og ros han eller henne for at de tør å snakke om det.
• Spørsmålet kan også omformuleres, slik at man ber eleven om å fortelle om landet før det 

brøt ut krig der, eller om hvordan det ville se� ut, hvis krigen tok slu�. 

Valget om når og hvordan elever skal trekkes inn i denne øvelsen tre�es best av læreren, basert 
på kjennskap til elevene, og lærerens erfaringer. (se også kapi�el 4: Unge flyktninger og deres 
bakgrunn).

Eleven kan skrive eller tegne på tavlen, mens resten av elevene stiller spørsmål. For eksempel 
kan man spørre e�er likheter og forskjeller fra Norge og norsk kultur, e�er at en elev har snakket 
om landet si�. 

Sørg for at presentasjonene er korte og presise, og at spørsmål fra medelevene er så fokuserte 
som mulig. Hvis det er nødvendig, kan man hjelpe «læreren» ved å forklare komplekse begreper 
eller tegne disse på tavlen. «Lærerne» sier noe om hvert bilde, og gir u�rykk for hva de synes 
er viktig i sin kultur. De andre elevene ly�er og stiller spørsmål. E�er hver fremleggelse mo�ar 
eleven applaus («la oss klappe for lærer Mustafa!»).

Materiale Arbeidsark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme?» – Matvarer
Arbeidsark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme?» – Bilder 
Arbeidsark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme?» – Topp 3

Tavlen  Kultur: religion, fester, mat, musikk, klær, regler og tradisjoner.

Varighet  30 til 40 minu�er.
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3. Mat

Metode Intervju to og to.

Lærer  Be elevene om å intervjue hverandre to og to om mat. Hva er favori�maten deres fra hjemlan-
det? Og hva liker de best av Norsk mat? Kjenner de til oppskri�ene? 

 Ἑ Dere skal spørre hverandre to og to om mat. Den som spør kan stille spørsmål som, f.eks.:

• Hva er livre�en din fra hjemlandet? 
• Hvilke ingredienser består re�en av? 

(En re� er mat som er ferdig tilberedt. En oppskri� er når man skriver ned hvordan man 
lager en re�, og hva man skal bruke for å få det til). 

 Ἑ Spør også:
• Er det mulig å lage denne re�en her i Norge?
• Hva er livre�en din av norsk mat?
• Kan du oppskri�en på denne re�en? 
• Hender det at du lager denne re�en hjemme? 
• Hvem lager mat hjemme? 
• Hvordan spiser man denne re�en? 
• Spiser du med kniv og ga�el, eller med hendene? 
• Spiser du ved et bord eller på gulvet? 
• Spiser menn og kvinner hver for seg? 

E�er en stund tid by�er dere roller. Den andre personen svarer, og du stiller spørsmålene. Gå 
gjennom lokalet og gi veiledning til de som intervjuer, hvis det trengs: elevene bør oppfordres til 
å utveksle kunnskap og erfaringer, til å ly�e og gå i dialog med hverandre. 

Materiale Papir.

Tavlen Mat.

Forklaring
Mat og drikke er o�e det elevene nevner som den største forandringen når de kommer til Norge. 
Selv om de e�er hvert kommer til å like mange norske re�er, savner elevene o�e mat fra si� eget 
land, og det å spise sammen med hele familien. De liker godt å snakke om de�e. Emnet er ikke 
det mest sårbare, og det gir elevene mulighet til å dele følelser og erfaringer. Hvis det er mulig 
å samle sammen noen oppskri�er, kan man lage en kokebok (senere).

Varighet 25 til 30 minu�er.
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4. Oppsummering

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Snakk med elevene om undervisningen og gjenta de forskjellige temaene. Repeter så de tre 
måtene å håndtere nye kulturer på: å innre�e seg helt e�er slik det er her i Norge, å velge det 
beste fra forskjellige kulturer, eller å beholde sin egen kultur som det viktigste. Spør så om noen 
har lyst til å fortelle hva de syntes om timen, og be dem om at tegne en sirkel om en av de tre 
smileyene. 

Materiale  Arbeidsark Leksjon 5: Forskjellig eller det samme? – Evaluering

Varighet 10 til 20 minu�er.

Eksempel fra praksis
Når jeg har åpnet alle arbeidsbøkene og lagt dem på bordet, peker Harinet fra Eritrea straks på 
et bilde og sier entusiastisk «mi� land!» Hun peker på et bilde av en person foran inngangen til 
en hule. Ut fra klærne hun har på er det tydelig å se, at det er en religiøs person. Hun forklarer, 
at i hennes land bor disse folkene som eremi�er i huler: «li� mat, li� søvn og en masse tid til å 
be». Andre bilder ser også ut til å vekke gjenkjennelighet. Somaliske elever sammenligner bilder 
fra flyktningleirer med bildene til deres syriske klassekamerater. Elevene gjenkjenner mange 
vaner og ritualer fra hverandres kulturer; for eksempel Ramadan. Mange elever kjenner også 
til morsdag fra hjemlandet. En ting som alle elevene nevner som annerledes er samværet med 
voksne. De mener at nederlandske barn ikke har nok respekt for sine foreldre. Det at gu�er og 
jenter snakker mye sammen, er noe som mange av elevene liker, selv om det er noe de må 
venne seg til. Flere elever nevner at i deres hjemland har gu�er og jenter, menn og kvinner, hver 
sine adskilte områder. Abukar fra Somalia sier, at der hvor han bor nå, spiller gu�er og jenter 
kurvball sammen. Det synes han stadig er merkelig. En livlig diskusjon oppstår omkring fordeler 
og ulemper ved et samfunn, hvor gu�er og jenter er sammen på fritiden. Elevene finner ut at 
de ikke er de eneste som synes noen ting er underlige i Nederland. Det er også mange ting ved 
Nederland og nederlandsk kultur som de se�er pris på. To afghanske jenter sier, at de er veldig 
glade for at de har mulighet til å gå på universitetet her. De�e er ikke en mulighet i Afghanistan. 
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LEKSJON 6: Å bo i Norge

Innhold 
1. introduksjon
2. Vanskelig eller le�?
3. Rollespill 
4. Hjemmearbeid
5. Oppsummering

Formål
• Å øke elevenes selvstendighet ved å utveksle erfaringer og øve på situasjoner. 
• At elevene kan gi hverandre råd og ideer i integeringsprosessen
• At elevene kan øve seg på å fremme sine egne interesser/se�e grenser
• At elevene kan øke sin selvsikkerhet

Nøkkelord
Vanskelig
Le�
Yndlings tradisjon
Situasjon

Konflikt
Rollespill
Små forandringer
Morsomt

Ikke morsomt
Midlertidig relasjon.

Forklaring
De fleste elevene skal nå venne seg til å leve i et ny� land med et fremmed språk og en annerledes 
kultur. Du kan oppfordre elevene til å snakke om erfaringene de har ha� med å skulle venne seg til 
å bo i Norge. Det kan være en fordel å starte med å spørre e�er positive og morsomme opplevelser. 
Når en elev gir positive eksempler, kan du spørre om hvordan de fikk de�e til. Dermed kan elevene 
dele erfaringene sine med hverandre. Det er likevel viktig å ha oppmerksomhet på de elevene som 
stadig synes, at det i det store og hele er vanskelig å bli integrert i Norge. E�er å ha fokusert på de 
positive opplevelsene kan du spørre, om noen av elevene har lyst til å dele erfaringene sine med 
de vanskelige sidene ved å bo i Norge. Denne øvelsen har som overordnet mål å hjelpe elevene til å 
reflektere over sin egen «integrering». Hvilke skri� har de allerede ta�? Hva er allerede (en del) let-
tere? Hva er stadig like vanskelig? Hva tar de med seg fra den norske kulturen? Det kan være van-
skelig å se�e i gang gode refleksjoner hos elevene. Hvis de�e er tilfellet, kan du spørre om hva de 
synes er underlig i Norge, f.eks. hva de tenker om at nordmenn ikke snakker til hverandre på toget.

Rollespillet handler om å kunne fremme egne interesser. De�e er en viktig ferdighet, og noe som 
kan være vanskelig hvis elevene har begrensede norskkunnskaper. 
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1. Innledning

Lærer Ta et tilbakeblikk på siste time, og spør om det er noen spørsmål eller kommentarer til denne. 
Skriv ti�elen på dagens leksjon på tavlen, og forklar hva undervisningen går ut på. 

Tavlen Å bo i Norge

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Le� og vanskelig

Metode  Gruppediskusjon.

Lærer
 Ἑ Denne timen handler om ting som er le�e og vanskelige i Norge. Et ny� land er o�e veldig 

annerledes enn landet en kommer fra; kulturen er annerledes, folk er annerledes og språket 
er annerledes. Det kan være mange forskjeller, men også noen likheter. La oss starte med 
å snakke om det som ikke er så vanskelig. Hvilke ting er le�e / le�ere i Norge enn i deres 
hjemland? E�erpå kommer vi til å snakke om noe av det vanskelige ved å ha fly�et til Norge.

Tavlen Vanskelig, le�, morsomt og ikke så morsomt 

Varighet 10 til 20 minu�er.

3. Rollespill

Metode Rollespill.

Lærer Forklar at nå skal de spille rollespill, og at det i hver oppgave vil være to elever som spiller. Elev-
ene skal spille ut forskjellige situasjoner

 Ἑ Disse rollespillsituasjonene er ta� fra det virkelige liv og vi skal nå spille dem ut. De�e gjør vi 
for å ha det morsomt, men også for å lære av det. Vi kommer til å gjøre det tre ganger. Er det 
noen som har lyst til å prøve? 

Hvis det ikke er noen frivillige, kan du også velge ut elever. E�er rollespillet kan elevene besvare 
spørsmål på arbeidsarket. 
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Situasjon 1: I bussen
5ǳ ǎǘňǊ Ǉň Ŝƴ Ŧǳƭƭ ōǳǎǎΦ 5Ŝǘ ŜǊ ōŀǊŜ Ŝǧ ƭŜŘƛƎ ǎŜǘŜΦ .ǳǎǎǘǳǊŜƴ ŜǊ Ǉň Ŝƴ ƘŀƭǾ ǝƳŜΣ ƻƎ Řǳ Ǿƛƭ 
ōƭƛ ǎƭƛǘŜƴ ƛ ōŜƴŀΣ ƘǾƛǎ Řǳ ǎƪŀƭ ǎǘň ƘŜƭŜ ǾŜƛŜƴΣ ǎň Řǳ ƪǳƴƴŜ ƎƻŘǘ ǘŜƴƪŜ ŘŜƎ ň ǎƛǧŜ ƴŜŘΦ 5ŜǊ ŜǊ 
ōŀǊŜ Ŝǘ ƭƛǘŜ ǇǊƻōƭŜƳΦ YǾƛƴƴŜƴ ǎƻƳ ǎƛǧŜǊ ǾŜŘ ǎƛŘŜƴ ŀǾ ŘŜǘ ƭŜŘƛƎŜ ǎŜǘŜǘΣ ƘŀǊ ǎŀǧ ǾŜǎƪŜƴ ǎƛƴ Ǉň 
ǎŜǘŜǘΦ Iǳƴ ǾƛǊƪŜǊ ƛƪƪŜ ǾŜƴƴƭƛƎΣ ƻƎ ƪƛƪƪŜǊ ǳǘ ŀǾ ǾƛƴŘǳŜǘΦ 5ǳ ǎǇǄǊΣ ƻƳ Řǳ ƪŀƴ ǎƛǧŜ ǾŜŘ ǎƛŘŜƴ ŀǾ 
ƘŜƴƴŜΣ ƳŜƴ Ƙǳƴ ƭŀǘŜǊ ǎƻƳ ƻƳ Ƙǳƴ ƛƪƪŜ ƘǄǊŜǊ ŘŜƎΦ 5ǳ Ǿƛƭ ǎǘŀŘƛƎ ƎƧŜǊƴŜ ǎƛǧŜ Ǉň ǎŜǘŜǘΦ IǾŀ 
ƎƧǄǊ ŘǳΚ

Person 1: Kvinnen på bussen

Person 2: Gu� eller jente som gjerne vil si�e ned. 

Situasjon 2: På skolen
Du har kommet for sent til timen, og for å unngå å få skjenn løper du mot klasserommet. Siste 
gang du kom for sent må�e du si�e igjen. Ved et uhell kolliderer du med en gu� som er mye 
større enn deg. Han kikker sint på deg. Du mister vesken og bøkene dine faller ut. Nå kommer 
du enda mere for sent! Hvordan reagerer du, og hvordan vil du løse de�e? 

Person 1: Elev som kommer for sent

Person 2: Den store gu�en på gangen

Situasjon 3: I matbutikken
Du står i kø i matbutikken. Du kjøper cola og chips. Da du skal til å betale med kortet di�, 
kommer der en feilmelding. Du har ikke mere penger på kortet di�. Du kikker i pungen din for 
å se om du har nok kontanter. Du har en masse mynter, og det tar li� tid å telle dem. Kvinnen 
bak kassen kikker utålmodig på deg, og ber deg om å skynde deg. Hvordan reagerer du? 

Person 1: Person som er ute og handler 

Person 2: Kassadame 

E�er hver situasjon reflekterer dere, og du stiller spørsmål til elevene:

Hva synes dere om denne måten å reagere på?

• Synes dere de�e er den riktige løsning i denne situasjonen? 
• Ville dere ha handlet likedan, eller ville dere reagert annerledes? 
• Hvordan ville dere ellers reagere? 

På Arbeidsark Leksjon 6: Å bo i Norge – Rollespill, er det to spørsmål som elevene kan svare på 
som stø�e og evaluering. 

Materiale !ǊōŜƛŘǎŀǊƪ [ŜƪǎƧƻƴ сΥ [ƛǾŜǘ ƛ bƻǊƎŜ ς wƻƭƭŜǎǇƛƭƭ

Varighet 30 til 40 minu�er.
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4. Hjemmearbeid

Som oppgave skal elevene vise arbeidsboken sin til foreldrene sine og snakke med dem om den. 
Ungdommer har ikke alltid lyst til å dele opplevelser med foreldrene, men det er viktig at barn 
og foreldre ikke beveger seg vekk fra hverandre på grunn av undervisningen. Denne øvelsen gir 
foreldrene en innsikt i Welcome to School prosjektet.

For å forberede neste time om det å bo sammen, får de en hjemmeoppgave. 

Veiledning til hjemmeoppgaven
Be elevene om å forklare foreldrene sine eller vergen hva de holder på med i timene om Welco-
me to School ved å bruke arbeidsboken, og be dem om å gjøre et kort intervju med en av dem. 
La elevene spørre e�er deres tidligere erfaringer med å gå på skolen. Hvordan var bygningene 
på skolen, timene, lærerne, hvor lenge gikk de på skolen, var det morsomt? Hvis foreldrene ikke 
gikk på skolen, så be elevene spørre dem om hvorfor de ikke gikk på skolen. Hva var grunnen til 
at det ble slik? Hva gjorde de i stedet? Hvordan var deres ungdomstid? 

E�er intervjuet kan de ta med et eller flere bilder til boken sin. Elevene kan klistre bildene på 
arbeidsarkene til neste time. De�e kan godt være bilder av dem som de bor sammen med. Neste 
gang blir elevene bedt om å ta disse bildene med til undervisningen. 

De�e kan virke merkelig for noen familier. Det kan hende at noen familiemedlemmer sle� ikke 
ønsker å bli fotografert, og noen elever kan på sin side være for sjenerte til å ta bilder av fa-
miliemedlemmer. Det er viktig å understreke at det er helt okay, hvis man ikke tar et bilde. En 
alternativ oppgave kan være å be elevene om å ta et bilde av hjemmet si�.

Materiale Arbeidsark Leksjon 7: De du bor sammen med – Bilder

Varighet 5 til 10 minu�er.
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5. Oppsummering

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Diskuter undervisningen med elevene ved å bruke nøkkelordene, og oppsummer dagens time. 
Be elevene om å kikke i boken mens de forteller hva de synes om timen. De�e gjør de ved å 
tegne en sirkel om en av de tre smileyer. 

Materiale Arbeidsark Leksjon 6: Livet i Norge – Evaluering

Varighet 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
Rollespillet «i bussen» blir spilt med mye entusiasme. En polsk jente, Liliana, spiller en ekstremt 
vanskelig nederlandsk dame. Et par somaliske gu�er har tydeligvis vanskelig for å respondere 
hensiktsmessig til denne kvinnen. Det tar et par runders øvelse før de har lagt stoltheten til side, 
og høflig men bestemt erobrer setet.

Rollespillet «ved kassen» viser, at til dels på grunn av manglende språkkunnskaper har mine 
elever stadig problemer med å reagere overbevisende. Vi leter sammen e�er en hensiktsmessig 
måte å reagere på når en møter fiendtlig oppførsel. Fethawit fra Eritrea snakker veldig forsiktig. 
Jeg lar henne prøve igjen tre ganger, hvor jeg oppfordrer henne til at være li� mere bestemt og 
tydeligere. Jeg kan se at klassekameratenes konsentrasjon synker. For noen elever er rollespill 
moro. Alle deltar igjen når vi snakker om mistillit, som noen av elevene opplever i matbutikken. 
Den syriske gu�en Haroun sier at han alltid føler at de har mistillit til han. 
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LEKSJON 7: Dem du bor sammen med

Innhold
1. Innledning
2. Få opp energien: klapp en rytme
3. Samtale to og to omkring bildene og historiene fra dem du bor sammen med
4. Diskusjon i grupper
5. Oppgaver
6. Oppsummering  

Formål
• Å finne ut mer om hverandres (familiære) ne�verk
• Å dele erfaringer omkring hva som kjennetegner disse relasjonene
• Å kjenne på stø�en fra disse relasjonene
• Å kjenne seg oppmuntret til å utvide si� sosiale ne�verk

Nøkkelord
Bofellesskap
Familie

Klassekamerat
Situasjon

Hjemme

Forklaring
Sosial stø�e fra familie og venner er særlig viktig for nyankomne ungdommer. Når familien mang-
ler kan en nabo, en verge eller en klassekamerat være en viktig stø�e. I denne timen skal elevene 
reflektere over sin egen og andres livssituasjon og eventuelt hvilken stø�e de opplever. Det å dele 
disse erfaringene er også en del av Welcome to School.

Å dele personlige erfaringer i klasserommet kan bidra til at hjem og skole føles nærmere hveran-
dre, og er en god forberedelse for elevenes møte med omverdenen. Når elevene trekker familien 
sin eller andre omsorgspersoner inn i det de opplever på skolen, stø�er det opp om den positive 
e�ekten av Welcome to School. Elevene kan dele eventuelle savn e�er familien sin med resten av 
klassen. O�e vil de�e resultere i stø�e fra klassekamerater. Gjennom disse samtalene kan det noen 
ganger bli tydelig at en elev trenger ekstra stø�e. 

Konflikter i familien kan også komme opp, og det å kunne dele disse med andre er o�e en le�else. 
Det kan av og til være ny�ig å forklare om pubertet og utvikling (se avsni� 3 i introduksjonen: elever 
og ungdom).  I tilfeller hvor det mistenkes at en elev ikke trives bør de�e undersøkes i henhold til 
skolens retningslinjer og den generelle meldeplikten. 



57

Welcome to school · Leksjon x · Footer text

WELCOME TO SCHOOL · LEKSJON 7 ·  DEM DU BOR SAMMEN MED

Elevene blir bedt om å fortelle hvordan de opplever forholdet til dem de bor sammen med. Elev-
enes bosituasjon kan variere mye: noen bor med familiene sine, noen på asylmo�ak, noen hos 
fosterfamilier og noen bor kanskje alene. Elevene har o�e familiemedlemmer som bor langt borte, 
men disse kan stadig spille en viktig rolle i livene deres. Fordi vi også inkluderer elever som ikke 
har foreldrene sine eller andre familiemedlemmer i Norge, ber vi dem om å beskrive dem de bor 
sammen med i stedet for bare familiemedlemmer. 

Under pilotfasen av Welcome to School var det ikke alltid mulig for elevene å ta bilder, men det var 
likevel mulig å ha gode og meningsfulle samtaler om temaet. 
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1. Innledning

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Ta et tilbakeblikk på siste time, og spør om der er spørsmål eller kommentarer til denne. Skriv så 
navnet på dagens leksjon på tavlen og gi elevene en kort oversikt over dages program. Gjenta 
hva dagens hjemmeoppgave gikk ut på, og spør hvem som har gjort den, samt hvilken løsning 
de brukte? 

Leksen som ble gi� i siste time:

 Ἑ La familien din eller dem du bor sammen med få se arbeidsboken, og gjør et kort intervju.  
Dere kan spørre om tidligere erfaringer med å gå på skolen. Hvordan var bygningene på 
skolen, timene, lærerne, hvor lenge gikk de på skolen, var det morsomt? Hvis foreldrene ikke 
gikk på skolen, så be elevene spørre dem om hvorfor de ikke gikk på skolen. Hvordan ble det 
sånn? Hva gjorde de i stedet? Hvordan var deres ungdomstid? 

Spør e�er intervjuet om du kan ta et eller flere bilder til å ha i arbeidsboken. Helst bilder av 
familien din eller dem du bor sammen med. Ta bildene med til neste time.

Tavlen Dem jeg bor sammen med

Varighet 10 til 15 minu�er.

2. Få opp energien: Klapp en rytme

Metode Lek

Lærer Forklar oppgaven. Elevene danner en sirkel, slik at de står over for hverandre. En person begyn-
ner å klappe en rytme med hendene, og resten av gruppen følger den samme rytmen. På et 
hvilket som helst tidspunkt kan en annen person ski�e til en annen rytme. Når de andre oppda-
ger de�e, følger de denne nye rytmen, og så videre. 

Varighet 10 minu�er.
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3. Diskutér to og to om bildene og historiene fra intervjuet 

Lærer Vi skal nå arbeide to og to. Som en del av hjemmeoppgaven deres har dere ta� bilder av for-
eldrene deres eller de dere bor sammen med, og dere har spurt om ungdomstid og skoletid. 
Fortell samtalepartneren din om bildene dine og intervjuet. Hvem er på bildene, og hva sa de? 
Når dere er ferdige kan samtalepartneren din stille spørsmål. E�erpå by�er dere slik at den an-
dre personen forteller og svarer på spørsmål omkring hjemmeoppgaven.

Metode Diskusjon to og to.

Materiale Arbeidsark Leksjon 7: Dem du bor sammen med – Bilder

Varighet 20 til 30 minu�er.

Alternativt
Hvis det er en liten klasse og det føles trygt, kan oppgaven gjøres med hele klassen samlet i 
stedet for to og to.

4. Diskusjon i grupper

Lærer Start en samtale med elevene om hva de har snakket om, to og to. Det er o�e slik at elevene blir 
klar over at de har mye til felles, og at når man savner familien sin, er det godt å ha venner på 
skolen. For å styrke kontakten mellom elevene slik at de kan bli bedre til å stø�e hverandre, kan 
du spørre om elevene noen ganger er på besøk hjemme hos hverandre, og om de synes det er 
en god ide å lage en avtale om å sees. De�e kan avtales to og to eller i grupper, og kan være 
mer eller mindre organisert. 

Elevene kan fordeles i tilfeldige grupper, eller selv velge sine grupper. Ta utgangspunkt i det elev-
ene foretrekker – noen synes kanskje at det er uvant å ha grupper med jenter og gu�er sammen.

Alternativt:
Hvis det virker passende, og avhengig av konkrete forhold, kan dere organisere et besøk til et 
område hvor flere av elevene bor, for eksempel et asylmo�ak. Det bør i så fall være lærere til 
stede for å overvære besøket. 

Metode Samtale i grupper

Materiale  Arbeidsark Leksjon 7. Dem du bor sammen med  – Bilder

Varighet 20 til 30 minu�er.
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5. Hjemmearbeid

Metode Neste undervisningstime skal handle om «viktige dager». Disse er o�e helligdager. Be elevene om 
å fylle ut Arbeidsark Leksjon 8: Viktige Dager – Hjemland som hjemmeoppgave til neste time.

Materiale Arbeidsark Leksjon 8: Viktige Dager – Hjemland

Varighet 5 til 10 minu�er

6. Oppsummering

Lærer  Spør elevene om hvordan samtalene deres var. Har noen lyst til å si noe kort fra samtalen, og 
dele det med resten av klassen? Oppsummer dagens undervisning. 

Be elevene om å ta frem arbeidsboken sin. De kan gi feedback om timen ved å tegne en sirkel 
omkring en av smileyene. Læreren kan e�erpå be elevene om å dele hva de synes om timen. 

Materiale Arbeidsark Leksjon 7: Dem du bor sammen med– Evaluering

Varighet 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
Det kan kreve li� ekstra overtalelse å motivere elevene til å delta i rytmeleken, særlig å få med 
gu�ene. Men så snart vi kommer i gang deltar nesten alle entusiastisk. Kun noen av elevene 
synes å ha snakket med foreldrene eller personer de bor sammen med om deres tidligere sko-
leerfaringer. Noen av de somaliske elevene nevner at foreldrene ders skammer seg fordi de ikke 
har gå� på skole. Den bulgarske jenta Nataliia viser bilder på telefonen sin av hennes to beste 
venner, som fortsa� bor i Bulgaria. Fordi hun sjelden snakker med foreldrene sine og broren sin, 
er hun veldig glad for den email-kontakten hun har med venner. Hun syntes det var underlig å 
skulle ta bilder av familien sin. 

To jenter, fra Sierra Leone og Ghana, har begge få� et stort ansvar for brødrene og søstrene sine, 
uten at de visste at den andre er i en liknende situasjon. De bor begge uten mor. Den ene jenta 
forteller at faren hennes innimellom kommer på besøk. Den andre jenta ser faren sin en gang 
hver sje�e måned. Denne historien synes både jeg og klassekameratene er bekymringsverdig. 
Andre elever vil gjerne vite, hvordan de klarer seg, og spør spesielt om husarbeidet: Hvem lager 
maten? Hvem vasker klærne? Jeg planlegger å snakke med noen kollegaer om disse to elevene 
som har en slik tung byrde i hjemmet. 

Den colombianske jenta Maria forteller oss at moren hennes døde for tre år siden. Nå har hun en 
ny mor, som bare er syv år eldre enn henne selv. Maria og stemoren virker å ha et godt forhold. 
På slu�en av dagen, under evaluering av timen snakker mange av elevene stadig sammen.
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LEKSJON 8: Viktige dager

Innhold 
1. Innledning
2. Viktige dager
3. Klassens kalender
4. Hjemmearbeid
5. Oppsummering

Formål
• At elevene får et overblikk over de sentrale høytider og helligdager som finnes i de forskjellige 

hjemlandene samt kunnskap om høytider og helligdager i Norge
• At elevene kommer nærmere hverandre ved å dele følelser og opplevelser omkring de forskjel-

lige merkedagene
• At elevene føler at feiring av hverandres helligdager og feiring av norske merkedager er viktig
• At elevene får en opplevelse av at en balanse mellom tradisjonene fra deres hjemland og tra-

disjonene i Norge kan skape en positiv opplevelse av integreringen

Nøkkelord
Dato
Helligdag
Kalender

Fødselsdag
Klasse
Religion

Minnedag

Forklaring
I denne timen skal elevene skape bånd til hverandre ved å lære om de viktige dagene i hverandres 
kulturer. Utgangspunktet skal ikke være forskjeller men likheter mellom de forskjellige høytider og 
merkedager.

Nasjonale helligdager og minnedager er en del av elevenes kulturelle arv. Disse dagene forbindes 
o�e med familietradisjoner, men i Norge kny�es tradisjonene gjerne til noe annet. Elevenes opple-
velse av å feire disse tradisjonene kan også være annerledes, f.eks. hvis et familiemedlem ikke er til 
stede eller hvis tradisjonen ikke betraktes som noe som er viktig for andre enn den aktuelle minori-
tetsgruppen. Derfor er det fint at elevene deler opplevelsene sine med hverandre. De får derved en 
mulighet til å dele positive aspekter av høytidene sine og kan få en innsikt i hvordan andre kanskje 
føler hjemlengsel, når de tenker på høytider i hjemlandet.

Å kunne ta del i norske høytider og minnedager vil styrke elevenes opplevelse av å være en del 
av det norske samfunnet. Det tar likevel o�e noe tid før nyankomne synes at disse høytidene er 
hyggelige eller viktige, og det er ikke alle høytider som appellerer til alle elever.
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1. Innledning

Metode  Gruppediskusjon.

Tavlen Viktige dager

Lærer Følg opp forrige undervisningstime og spør elevene om de har noen spørsmål, eller noe de øn-
sker å si. Skriv ti�elen på dagens leksjon på tavlen og gi elevene en kort gjennomgang av dagens 
program.

2. Viktige dager

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Forklar formålet med dagens undervisning, og følg opp med å spørre om elevene har gjort 
hjemmeoppgavene. Gi følgende instruksjon:

 Ἑ I denne timen skal vi diskutere de dagene som er viktige for deg, og vi skal også lære om de 
viktigste norske helligdagene. Du kommer til å bruke det du har skrevet ned i arbeidsboken 
din. De merkedagene som er viktige for deg, er kanskje også viktige for andre i klassen.

Materiale Arbeidsbok. leksjon 8: Viktige dager – Hjemland.

Tavlen Helligdag, religiøs helligdag, fødselsdag, minnedag 

Varighet 10 minu�er.

3. Klassens kalender 

Metode Klassediskusjoner og utfylling av kalendere. De�e kan gjøres på printet A3 papir, men det kan 
også gjøres på en datamaskin.

Lærer   
 Ἑ I løpet av denne timen skal vi lage en kalender sammen. Vi skal skrive inn de dagene i kalen-

deren som du har skrevet ned i arbeidsboken din. Utover de�e vil vi også skrive inn viktige 
norske helligdager, minnedager og fødselsdagene deres. Noen merkedager er faste, f.eks. jul. 
Andre viktige høytider ligger ikke på en fast dato, f.eks. Ramadan og påske. Det er derfor vi 
lager en ny kalender hvert år. Under høytidene kan gu�er og jenter ha forskjellige roller, det 
vil vi også snakke om.

Forklar hva ordet helligdag, religiøs høytid, fødselsdag og minnedag betyr. Vær oppmerksom på 
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at kalenderåret ikke er likt i alle kulturer. I Kina bruker man f.eks. en månekalender. Der er også 
elever som aldri har feiret fødselsdagen sin. 

Det er o�e svært interessant for elevene å ska�e seg kunnskap om den norske kulturen. Morsdag 
og farsdag er f.eks. også merkedager i andre land.

Det foregår mange diskusjoner om islam, som o�e fremstilles i et negativt lys i den norske 
deba�en. Derfor kan det være slik at elever har ha� negative opplevelser i forhold til å feire 
høytidene sine i Norge. Forsøk å gjøre plass til diskusjon av slike opplevelser. Ved å spørre e�er 
andre elevers opplevelse av å feire de religiøse høytidene sine i Norge, kan elever også få innsikt 
i sin egen fortolkning av tradisjonene sine.

I arbeidet med å fylle ut klassekalenderen kan noen elever bli frustrerte og triste over å gå glipp 
av forskjellige høytider. Understrek at gode minner er svært viktige som motvekt til daglige 
frustrasjoner.

Materiale Kalenderen kan lages på en dataskjerm eller på et stort stykke papir.

Tavlen Å lage en klassekalender

Varighet 30 til 60 minu�er.

4. Hjemmearbeid

Metode Utfylling.

 Ἑ Den neste timen skal handle om vennskap. Vi skal snakke om de vennene, du hadde før du 
kom til Norge, og om vennskap nå og i fremtiden. Noen ganger tenker vi på hva som kan kom-
me til å skje i fremtiden. Det er derfor jeg vil at dere skal tenke over vennskap for fremtiden: 
hvilke venner håper du på å få?

Som hjemmeoppgave vil jeg be deg om å skrive ned de tankene du har om vennskap for frem-
tiden. Du kan skrive dem ned i arbeidsboken der det står om den niende leksjonen. Du kan også 
godt skrive navnet på en god venn eller tegne et bilde av vennskap i arbeidsboken din. Det blir 
muligheter for å dele det du har skrevet i neste timen, hvis du har lyst.

Minn elevene om at arbeidsboken deres også fungerer som dagbok.

Materiale Arbeidsbok, leksjon 9: Vennskap – Oppgaver.

Tavlen Venn, vennskap

Varighet  5 minu�er.
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5. Oppsummering

Metode Gruppediskusjon.

Lærer  Gjenta hovedpunktene fra dagens undervisning og spør om elevenes refleksjoner. Be i tillegg 
elevene om å fylle ut evalueringen. 

Materiale Arbeidsbok, leksjon 8: Viktige dager – evaluering.

Varighet  5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
I denne timen tok jeg frem en stor kalender og hang den opp på veggen. Det går opp for meg 
at noen av elevene har problemer med å telle dagene på en kalender. Jeg starter med å forklare 
hvordan man leser en kalender. E�erpå repeterer vi månedene sammen. Jeg undersøker om 
elevene klarer å finne ut hvor en bestemt dato finnes i kalenderen. De blir bedre og bedre til 
det. Begrepet fødselsdag er også vanskelig for noen. Disse elevene forklarer at der ikke er noen 
tradisjon for å feire fødselsdag hvert år i deres hjemland. Det er bare noen spesielle alderstrinn 
som oppfa�es som milepæler og feires. De blir overrasket over at de�e er annerledes i andre 
land: »Feirer du ikke fødselsdag?« spør den iranske jenta Faiza sine klassekamerater. Jelena fra 
Serbia sier: »Jeg vet ikke når jeg har fødselsdag, men jeg har en navnedag.« Det å få og pakke 
opp gaver er også forskjellig i forskjellige land. Hong fra Vietnam fortalte oss f.eks. at han først 
pakker opp gavene sine e�er at gjestene har gå�. Det skyldes at man på den måten kan unngå 
å risikere at gjestene tror at man ikke ble glad for gaven.

Det er morsomt å se hvordan kalenderen blir fylt ut. Vi øver på å nevne de forskjellige måne-
dene. Sana fra Yemen forteller klassekameratene sine om den islamske æra: «Vår tidsregning 
starter senere», sier han, med profeten Muhammed som fly�er fra Mecca til Medina. E�erpå skri-
ver Sana på tavlen hvilket år det er nå ifølge den muslimske tidsregning. Ifølge Adel starter den 
kristne kalender i september i hans hjemland. Samtalen fly�er seg langsomt mot viktige datoer 
og kulturelle høytider. Det er morsomt å se at elevene er interessert i hverandres tradisjoner.
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Januar – Desember

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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LEKSJON 9: Vennskap

Innhold
1. Introduksjon
2. Tidligere, nåværende og kommende venner 
3. Få venner
4. Forberedelse til den neste leksjonen
5. Oppsummering

Formål 
• At elevene forstår hverandres syn på vennskap 
• At elevene deler positive opplevelser om tidligere og nåværende vennskap 
• At elevene skjønner hvilken stø�ende funksjon et vennskap kan ha
• At elevene lærer hvordan man kan få nye venner og vedlikeholde sine tidligere vennskap 

Nøkkelord
Venn
Før
Nå

Vennskap
Senere
Beste venn

Gammel venn
Ny venn

Forklaring
Vennskap spiller en sentral rolle for ungdommer. For noen nyankomne unge kan vennskap være et 
vanskelig tema å skulle reflektere over. F.eks. kan noen unge føle seg isolerte, da de ikke bor et sted 
med unge fra hjemlandet si� og/eller fordi de ikke har mot til å ta kontakt med jevnaldrende fra 
andre etniske grupper. I noen kulturer har jentene huslige oppgaver i tillegg til skolearbeidet, som 
gjør at det kan være vanskelig å finne tid til å tre�e venner. Mange nyankomne unge opplever at 
det er vanskelig å bli kjent med etnisk norske unge hvis størstedelen av beboerne i nabolaget ikke 
er etnisk norske. Språklige vanskeligheter er også en barriere. 

Denne timen gir en mulighet for å dele opplevelser og følelser som handler om vennskap, og kan 
gi de unge tro på at det går an å få nye venner. Timen kan tilpasses den enkelte klasse. F.eks. kan 
fokus i høyere grad være på tidligere vennskap, nye vennskap, hvordan man får nye venner eller 
hvordan man lever med hjemlengsel. 
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1. Innledning

Lærer Ta «en tur» innom forrige time, og spør elevene om de har gjort seg noen tanker om de�e 
temaet, som de gjerne vil dele. Skriv navnet på dagens leksjon på tavlen og fortell om dagens 
program til elevene. 

Tavlen Vennskap

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Tidligere, nåværende og fremtidige vennskap 

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Forklar begrepene venn, vennskap og gamle venner. (Gjør oppmerksom på, at ordet «venn» kan 
omhandle både det å ha gu�e- eller jente- venner). Siden noen elever kanskje ikke er komforta-
ble med å snakke om private ting er det viktig å ha en grundig introduksjon.

Forklar elevene at dagens undervisning skal handle om tidligere, nåværende og fremtidige venn-
skap. Spør om de synes at hjemmeoppgavene var vanskelige, og i så fall hva som var vanskelig. 
Elevene kan gi u�rykk for at de savner vennene sine. Savnet kan skyldes forskjellige årsaker. Det 
kan være svært vanskelig å komme i kontakt med gamle venner fra hjemlandet si�, og i noen 
tilfeller kan elevene ha opplevd å miste en venn eller flere venner. Hvis en elev forteller om å ha 
mistet en venn, kan du respondere ved å u�rykke hvor trist du blir av å høre det, og å beundre 
elevens mot til å dele historien. 

Forklar elevene at vennskap på tvers av kjønn er svært vanlige i Norge, og at slike vennskap ikke 
har noe med romantiske forhold å gjøre. Du kan nevne at de�e kanskje ikke er fullt så vanlig i 
andre land der gu�er og jenter har mindre med hverandre å gjøre. E�ersom hvilke spørsmål som 
dukker opp, kan samtalen handle mer eller mindre om hendelser fra tidligere.

Du kan be de unge om å dele to ting som de brukte å gjøre sammen med vennene sine tidligere 
og to ting som de gjør sammen med venner nå. De�e gir deg en mulighet for å få i gang en 
refleksjon over elevenes opplevelser. Samtalen kan bli trist, men de�e gir muligheter for å skape 
et stø�ende sosialt miljø blant de unge. Elevene er o�e nysgjerrige på lærerens opplevelser og 
meninger. 

 Ἑ Venner er viktige,særlig hvis det er en god venn eller en bestevenn. Noen elever har mange 
venner, men ikke én som de er særlig kny�et til, men for noen er det viktig å ha en bestevenn. 
Noen ganger er det le�ere for gu�er å bli venner med andre gu�er, og for jenter å bli venner 
med andre jenter. Men det finnes også gu�er og jenter som har venner med motsa� kjønn. 
Den slags vennskap skal vi også snakke om i dag. 
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Dere har gjort hjemmeoppgaver i arbeidsboken før dagens time og jeg er nysgjerrig på å se 
hva dere har skrevet. Denne øvelsen handlet om vennskap før du kom til Norge, om venner 
du har nå og i fremtiden.

Materiale Arbeidsboken. Elevene har fylt ut Leksjon 9: Vennskap – Oppgaver

Tavlen Venn, vennskap, bestevenn, før, nå, fremtiden

Varighet 10 til 30 minu�er.

3. Å få venner

Metode  Gruppediskusjon.

Lærer I begynnelsen av denne samtalen er det fokus på å skape vennskap. Det er viktig at de elevene 
som ikke har noen venner eller bare noen få venner, ikke føler seg underlegne. Understrek at det 
kan skje at man midlertidig ikke har noen venner, og at det er forskjell på hvor mange venner 
man har. 

 Ἑ For noen elever er vennskap veldig viktig, og for andre er det mindre viktig. Hvor mange ven-
ner man har, og hvordan du får nye venner, er forskjellig fra person til person. Hvis du synes, 
at det er viktig å ha venner, men du ikke klarer å finne en venn, kan det være frustrerende. 
Kanskje dere kan hjelpe hverandre med å få nye venner. Dere har allerede gjort denne øvel-
sen i hjemmeoppgavene.

Et sentralt tema er viktigheten av god kommunikasjon når man skal skape nye vennskap. Under-
strek at vennskap også kan hjelpe en til å bli bedre til å kommunisere. La elevene komme med 
forslag til hva de kan gjøre for å komme i kontakt med jevnaldrende. De kan forstille seg at de 
er i skolegården, på bussen, i kantina osv. Dere bør også komme innom betydningen av presset 
fra jevnaldrende. I hvilket omfang kan elevene fa�e sine egne beslutninger? Kommer gruppens 
interesser før ens egne? 

Denne timen kan være vanskelig for de elevene som har ingen eller liten kontakt med sine 
jevnaldrende. Understrek mot slu�en av timen at man kan oppleve å føle seg alene eller trist 
e�er å ha reflektert over temaet vennskap. Fortell dem at de er velkomne til å bli igjen og snakke 
e�erpå.

Varighet нр ǝƭ рл ƳƛƴǳǧŜǊΦ
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4. Hjemmearbeid

Lærer Be elevene om å ta med seg to ting som har en særlig betydning for dem til den neste time. 
Understrek at timen blir morsommere, hvis de husker på å ta med seg noe.

 Ἑ Det skal være en ting som får deg til å føle deg bedre når du ser på den eller holder den. 
Tingene du velger kan være fra Norge, f.eks. en gave, identitetskortet di� eller passet, et fo-
tografi, et brev eller noe helt annet. Det kan også være ting fra hjemlandet di�: et fotografi, 
et klesplagg, en mynt eller et pass. Forklar elevene at du håper på, at alle vil ta med seg noe. 
Kanskje noe små�, stort eller uventet. Det har ingen betydning hva de tar med, det viktige er 
at det er noe de har lyst til å vise frem.

5. Oppsummering

Lærer Gjenta hovedtrekkene fra dagens undervisning og spør om det er noen som har lyst til å dele 
sine tanker om den. Be elevene om å evaluere dagens time i arbeidsboken.

Varighet  5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
Den afghanske jenta Fatima forteller, at hun synes det er vanskelig å skrive på morsmålet si�, og 
derfor får hun ikke skrevet brev til vennene sine. Hun synes at det er synd. Noen av elevene har 
ikke lengre kontakt med tidligere venner, selv om de stadig tenker mye på dem og savner dem. 
En av elevene forklarer at, «Det å skrive til dem gjør at vi blir enda mere lei oss». Jeg understreker 
at man kan få nye venner mange steder: på gata, på skolen eller på et asylmo�ak. Det er modig 
å henvende seg til en man synes ser hyggelig ut. Mine elever gir u�rykk for at de synes at det er 
svært vanskelig, og ingen av dem kjenner noen nederlandske gu�er eller jenter. Vi snakker oss 
frem til at det ville være fint for dem å prøve å få noen nederlandske venner. Det vil også kunne 
ha en positiv innflytelse på deres språkferdigheter. 

Det er et spørsmål i elevenes arbeidsbok om viktigheten av å ha gode venner. En iransk gu� 
Hussein besvarer de�e med: «Jeg vil ikke ha en venn som er nervøs og fort blir sint.» Mens 
Hussein sier de�e, ser jeg at Fuad ser sku�et ut. Han er også fra Iran, og vil gjerne være venner 
med Hussein. Fuad kan o�e reagere impulsivt. Jeg bestemmer meg for å undersøke om Fuad 
ble såret e�er timen.

14-årige Nya bor 12 kilometer borte fra skolen. Hun forteller oss at det bare bor eldre mennesker 
i hennes nabolag, og at hun skulle ønske at hun hadde venner i si� nærområde. Moren hennes 
vil helst at hun kommer direkte hjem e�er skolen, og derfor har hun ikke mulighet for å henge 
med de andre fra klassen. Da blir det vanskelig å finne nye venner.
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LEKSJON 10: Viktige ting 

Innhold 
1. Introduksjon
2. Viktige ting
3. Hjemmearbeid
4. Oppsummering

Formål
• Å styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv, basert på gjenstander som er viktige
• At elevene kan lære av hverandre og stø�e hverandre

Nøkkelord
Følelser
Glede

Sinne
Lei seg

Trøst.

Forklaring
I løpet av ungdommen reflekterer mange unge mennesker over hvem de er, hvor de ønsker å 
høre til samt hvilke ting de mener er viktige. Å bli nødt til å emigrere, kan ha en stor innflytelse 
på livsløpet deres. Mange elever har ting som er veldig viktige for dem siden det minner dem om 
fortiden. Elever tar o�e med seg dokumenter til denne timen, papirer de har få� i si� nye land. Det 
kan være en tillatelse eller et eksamensbevis, noe som symboliserer de nye mulighetene de har 
få�. De�e tema kan også få elevene til å dele historier fra fortiden sin. F.eks. kan elevene ta med 
seg en diktsamling, smykker, fotografier eller et fotoalbum. Selv om elevene eksplisi� har bli� bedt 
om å ta med seg ting som er verdifulle for dem nå, kan det naturligvis føre til at de også tar med 
seg noe som gir en følelse av hjemlengsel. Tidligere erfaringer med Welcome to School har vist at 
elevene o�est er i stand til å håndtere vanskelige følelser i klasserommet. En stø�ende bemerkning, 
som «Jeg synes det er modig at du deler de�e med oss», og «Skal vi spørre ...  hva han/hun har ta� 
med i dag?» Er o�e nok til å få klassen til å gå videre i undervisningen. 

Det å ta med seg en meget personlig gjenstand, kan noen ganger virke konfronterende. F.eks. hvis 
en elev tar med seg et fotografi av et familiemedlem som har gå� bort. Det er ikke alle elever som 
ønsker eller er i stand til å dele tankene sine i en større gruppe. I forhold til slike elever kan det 
overveies, om de skal bli tilbudt en kort individuell, oppsummerende samtale mot slu�en av timen.
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1. Innledning

Lærer Ta opp et eller flere temaer fra den forrige timen og spør elevene om de har gjort seg noen 
tanker på bakgrunn av den, som de gjerne vil dele. Skriv navnet på dagens leksjon på tavlen og 
fortell om dagens program til elevene. 

Tavlen  Viktige ting.

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Viktige ting

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Spør elevene om de har ta� med seg en eller to ting. De som ikke har ta� noe med seg får likevel 
muligheten til å fortelle hva de ville ha ta� med. Alle forteller på rundgang om den tingen de 
har ta� med seg, og hvorfor ne�opp denne tingen betyr noe spesielt for dem. Gjenstanden kan 
bli sendt rundt i klassen, hvis eieren har lyst til det. Du kan selv ta med deg en eller to ting, og 
innlede med å fortelle elevene om di� spesielle forhold til disse tingene.

Dyptgående spørsmål og kommentarer kan være:
• Hvilken betydning har den for deg?
• Hvordan synes du det er å vise den til klassen?
• Hvorfor er du glad i denne gjenstanden?
• På hvilken måte er denne gjenstanden med på å stø�e deg?

Hvis den generelle stemning i klassen er god, og du som lærer har lyst, kan du spørre om de har 
e�erla� seg noen viktige ting i si� tidligere hjem. 

Materiale De tingene elevene har ta� med seg. 
Arbeidsboken, leksjon 10: Viktige ting – Ta ting med deg

Tavlen Følelser, glede, sinne, tristhet, trøst

Varighet 50 til 100 minu�er.
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3. Hjemmearbeid

Lærer Fortell elevene at den neste timen skal handle om barns re�igheter. Alle barn er like. Alle barn 
har de samme re�igheter. Uanse� hvilket land du er fra, hvilken tro du praktiserer eller kultur du 
lever i. Du har re� til å gå på skole og være trygg. I arbeidsboken vil du bli bedt om å finne frem 
til barns re�igheter på ne�et, og skrive noen av dem ned.

Materiale Arbeidsbok, leksjon 11: Barns re�igheter – Hjemme-oppgaver

Tavlen Barns re�igheter 

Varighet  5 til 10 minu�er.

4. Oppsummering

Metode Kort gruppediskusjon.

Lærer  Spør hvordan det har vært for elevene å dele betydningsfulle ting og historien bak, med resten 
av klassen. Be elevene om å dele tankene for og imot, og skrive disse ned i arbeidsbøkene sine.

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
Halvparten av elevene mine tok noe med seg til timen. Det var bilder, smykker, en gammel veske og 
et klesplagg. Det tok en del tid å vise tingene frem og snakke om dem, men elevene var fokuserte 
og avslappede. Den afghanske gu�en Abdullah viste frem en pung og forklarte at den tilhørte hans 
bestefar. Musa viste klassen en ring og sa at hun fikk den fra sin mor, og at hun alltid hadde den på 
seg. Når jeg understreker at ringen må ha ha� en stor betydning for henne, blir hun lei seg. «Min mor 
er død i krigen.» sier hun. Fatima, som si�er ved siden av Musa, trøster henne. Jeg understreker, at det 
er viktig for meg å høre hvorfor disse gjenstandene gir elevene følelsesmessig styrke. Musa forteller at 
ringen gjør henne trist, men også gjør henne sterkere, da hun merker kjærligheten fra sin mor. 

Yasir fra Afghanistan snakker om viktigheten av svømmeknappen, som han tok i Nederland. Han 
forteller hele klassen om flyktningehistorien sin, inklusive hans frykt for å drukne, da de krysset 
havet i en ustabil båt. Det er veldig modig å kunne dele denne historien, og det forteller jeg 
han. Klassen er stille i et øyeblikk e�er at han har fortalt historien. Turgay tok med sin Ajax-fot-
balltrøye. Den henger på rommet hans, og han kikker o�e på den. Han håper på å kunne spille 
fotball i toppdivisjonen en gang i fremtiden. Denne timen var ikke så vanskelig som han først 
hadde fryktet. Jeg synes at det er bekre�ende å se hvordan elevene på et tidspunkt er veldig 
seriøse og stø�er hverandre, og på et annet tidspunkt ler og tøyser med hverandre. Jeg opplev-
de at denne timen ga elevene en mulighet til å relatere seg til hverandre. De elevene som ikke 
hadde ta� med seg noe var også oppta� av hva de andre hadde med seg.
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LEKSJON 11: Barns re�igheter

Innhold
1. Innledning
2. Viktige barnere�igheter 
3. Barns re�igheter i Norge og i hjemlandet di�
4. Film
5. Hjelp og online sikkerhet 
6. Oppsummering

Formål
• At elevene vet at barn har re�igheter
• At elevene får kunnskap om barns re�igheter 
• At elevene reflekterer over barns re�igheter i hjemlandet deres og i Norge

Nøkkelord
Underskri�
Kultur
Obligatorisk

Holdning
Re�igheter
Svikt

Voksne
Misbruk
Regjering 

Forklaring
Temaet «Barns re�igheter» bør diskuteres ut fra den utsa�e situasjon mange av elevene er i. Det 
er også veldig viktig at elevene forstår at det handler om internasjonale regler. Noen av elevene 
kan komme fra land hvor barne- og menneskere�igheter ikke er en selvfølge. Derfor er det viktig 
at elevene vet at de er trygge i Norge. Likevel kommer de også til å oppleve at selv om man har 
re�igheter, må man noen ganger kjempe for dem. I denne timen får elevene kunnskap om organi-
sasjoner som tilbyr stø�e og veiledning. Overordnet er målet med denne timen å styrke elevene og 
gi dem en tro på at barns stemme har en betydning, uten å gi dem falske forhåpninger.
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1. Innledning

Metode Gruppediskusjon.

Tavlen Barns re�igheter.

Varighet 5 til 10 minu�er.

Lærer  Ta opp temaene fra forrige time og spør elevene om de har gjort seg noen tanker på bakgrunn 
av dem, som de gjerne vil dele. Skriv navnet på dagens leksjon på tavlen og fortell om dagens 
program til elevene. 

2. Barns re�igheter 

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Forklar formålet med undervisningen og undersøk om elevene har gjort hjemmearbeidet, hvor 
de skulle søke på ne�et e�er barns re�igheter og skrive ned noen re�igheter.

 Ἑ I løpet av denne timen skal vi snakke om barns re�igheter. Land lager felles avtaler om in-
ternasjonale barne- og menneskere�igheter. De underskriver et dokument og forplikter seg 
dermed til å respektere disse re�ighetene. Internasjonale re�igheter som skal gjelde i alle 
land. De�e kan f.eks. skje i FN-bygningen i New York, USA. Re�igheter handler om hva som 
er lovlig og hva som ikke er lovlig. F.eks. har folk re� til å leve i fred og trygghet. I dag skal vi 
se nærmere på noen av de mest grunnleggende barnere�ighetene. Du kan også snakke om 
barns re�igheter i hjemlandet di�. 

Forklar hva ordene «underskrive» og «re�ighet» betyr. 

Materiale Tavlen.

Tavlen Å underskrive, obligatorisk, lov, kultur, holdning

Varighet  5 til 10 minu�er.
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3. Barns re�igheter i Norge og i di� hjemland

Metode Gruppediskusjon.

Lærer  Bruk barnere�ighetene nedenfor eller velg eksempler basert på elevenes alder eller deres tidli-
gere interesser i forbindelse med re�igheter. Forklar at disse utvalgte re�ighetene vil bli grunn-
laget for dagens diskusjon og refleksjoner. Du kan også velge å ta utgangspunkt i de ordene 
elevene har skrevet ned som hjemmeoppgave i arbeidsboken.

 Ἑ Alle barn er like. Alle barn har de samme re�igheter, uanse� land, tro eller kultur. Jeg vil for-
telle dere om noen av de viktigste re�ighetene. E�erpå kan du forklare oss hvordan det er i 
hjemlandet di�. Vi skal også se en video.

Materiale Leksjon 11: Barns re�igheter - Oppgaver

Tavlen Avhengig av hvilke ord som trenger en forklaring

Varighet 30 til 40 minu�er.

Barns re�igheter
Alle barn i verden har re�igheter. Barns re�igheter gjelder alle barn opp til en alder på 18 år. 
Det er i alt 54 forskjellige re�igheter. Forskjellige land har bli� enige om disse. Disse re�ighetene 
handler f.eks. om skole, hjem, helse og religion, men også misbruk av barn, barnearbeid og flykt-
ninger. På det nåværende tidspunkt har 193 land skrevet under på disse re�igheter. Barn har de 
følgende re�ighetene i alle disse landene. Norge skal også overholde disse avtalene. Det finnes 
tre land som ennå ikke har underskrevet avtalene: Somalia, Sør Sudan og USA.

Noen av re�ighetene er:
• Re� til å utdanne seg

 » Utdannelse er viktig. Du lærer å lese, regne og skrive på skolen. De voksne skal sikre at barn 
kan gå på skole.

• Re� til egen tro og kultur
 » Barn kan ha sin egen tro og kultur. Du kan være katolikk, hindu, buddist, muslim eller ha en 

annen tro. Det kan også være at du ikke er religiøs. Selv om du lever i et kristent land, kan 
du praktisere en annen religion hjemme. Du har re� til å snakke det språk du vil, og re� til 
å feire kulturelle høytider.

• Re� til besky�else
 » Trygghet er en barnere�ighet. Barn skal besky�es fra krig og vold. Men barn i Norge skal 

f.eks. også føle seg trygge på et asylmo�ak.
• Re� til egen mening

 » Alle kan ha sin egen mening. Det gjør ikke noe at du ikke alltid er enig med andre. Du har 
alltid re� til å u�rykke meningen din.
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• Re� til å leke
 » Alle barn har re� til å leke. Selvfølgelig skal barn også av og til gjøre andre ting, som å gjøre 

lekser eller hjelpe foreldrene sine, men det skal være tid til å leke.
• Re� til besky�else mot barnearbeid

 » Det finnes barn som arbeider og ikke har tid til å gå på skolen, o�e er arbeidet farlig og 
helseskadelig. Barnearbeid er ulovlig. Barn skal ikke arbeide, men gå på skolen og leke. 
Det kan være fint hjelpe foreldrene sine, men det skal alltid være tid til å gjøre leksene. Fra 
12-årsalderen kan man som barn ha et ekstra-arbeid, men det må ikke gå ut over skolen.

• Re� til å vokse opp med familien sin
 » Barn har re� til å vokse opp med foreldrene sine. Myndighetene skal gjøre alt for at det kan 

la seg gjøre. Hvis foreldrene dine blir skilt, skal myndighetene ivareta barnets interesser, og 
du skal kunne si hvem av dem du helst vil bo hos. 

• Re� til å ha så god helse som mulig
 » Det er viktig å spise sunt og bevege seg. Det er særlig viktig at man som barn får nok og 

riktig mat. I tillegg skal barn kunne komme til legen hvis de blir syke.
• Re� til å ikke bli misbrukt

 » Barn skal ikke mishandles, f.eks. er det ulovlig å slå barn i Norge. Det er voksnes ansvar at 
et barn har det godt, at det får nok å spise, har rene klær og trives.

Har du eksempler på barnere�igheter fra hjemlandet di�? F.eks. har alle barn adgang til rent 
drikkevann? Har de adgang til lege?

4. Film

Metode Gruppediskusjon.

Lærer 
 Ἑ Vi skal nå se på en video om barns re�igheter. E�erpå kan vi snakke om den.

Materiale h�ps://www.youtube.com/watch?v=xBpKtPPpalI

Varighet 15 minu�er.
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5. Hjelp

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Vis barna eksempler på organisasjoner som hjelper barn i Norge.

 Ἑ Jeg vil vise dere forskjellige organisasjoner som stø�er, og gir råd til barn og unge. (De er på 
norsk, men kan være ny�ige likevel)

Gjør oppmerksom på at i vestlige land blir menneskere�igheter stadig bru� til tross for under-
skrevne konvensjoner. Forklar at elevene kan søke hjelp hvis re�ighetene deres ikke respekteres.

UNG.NO Er det o�entliges informasjonskanal for ungdom. De gir informasjon om dine re�ighe-
ter, muligheter og plikter, h�ps://www.ung.no/

HJELPETELEFONEN er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger 
noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. h�ps://mentalhelse.no/fa-
hjelp/hjelpetelefonen

NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE (NOAS) er en uavhengig organisasjon som job-
ber for å ivareta asylsøkeres re�igheter. NOAS er en uavhengig medlemsorganisasjon som ar-
beider for å fremme asylsøkeres re�ssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av 
asylprosessen De tilbyr alle asylsøkere gratis re�shjelp til asylsøkere med avslag. h�ps://www.
noas.no/om/

Da vi i dag lever i en digitalisert verden er det viktig at barns re�igheter også eksisterer online, og 
at de også er oppmerksomme på de problemstillingene som kan oppstå på ne�et. De følgende 
punktene inneholder råd relatert til sikkerhet på ne�et:

• Ikke del passordet di� med andre. Et passord er privat eiendom, og skal oppbevares sikkert.
• Vær oppmerksom på privatinnstillingene dine på sosiale medier, som avgjør hvor ‘privat’ din 

konto er.
• Husk di� digitale avtrykk. Din oppførsel på ne�et e�erlater et informasjonsspor som kan 

spores tilbake til deg. Di� digitale avtrykk kan ikke sle�es, og det er derfor viktig at du er 
oppmerksom på hvilket bilde du skaper av deg selv på ne�et.

• Unngå å dele privat informasjon om andre på ne�et.
• Besvar ikke private beskjeder fra personer du ikke kjenner.
• La være å akseptere eller sende venne-forespørsler til en du ikke kjenner.
• Stopp cha�ingen, eller blokkér en person som overskrider grensene dine f.eks. i forbindelse 

med seksuelle undertoner eller direkte forespørsler.
• Hvis du skal tre�e en du bare kjenner gjennom ne�et, f.eks. fra en dating app, bør dere alltid 

møtes på o�entlige steder samtidig som du er sikker på at andre vet at dere møtes.
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6. Oppsummering

Lærer Gjenta hovedpunktene fra dagens undervisning. Spør elevene om de likte timen, og be dem om 
å evaluere den i arbeidsboken.

Hjemmearbeid  Arbeidsbok, leksjon 12: diskriminering: der er det et dikt om diskriminering, som er temaet 
for neste time. Be elevene om å lese diktet og svare på spørsmålene som står e�er diktet, før 
neste time. 

Materiale Arbeidsbok, leksjon 11: Barns re�igheter – Evaluering 

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
I klassen min er det mange elever med flyktningbakgrunn, og det tok ganske lang tid å forklare 
og fortelle om barns re�igheter. De ga u�rykk for at de syntes det var merkelig at to så forskjel-
lige land som USA og Somalia ikke har skrevet under på barnere�ighetene. Både somaliske og 
syriske gu�er i klassen gir eksempler på unge gu�er som har brukt våpen. Ahmed fra Somalia 
tø�er seg og u�rykker at han synes det er greit. Keen, en somalisk jente, blir rasende på han og 
får stø�e fra de andre jentene. 

Jeg viser dem en video om barns re�igheter to ganger, og forklarer betydningen av forskjellige 
ord underveis.  Videoene fører til en naturlig diskusjon i klassen. Mohammed fra Somalia spør 
hvordan man kan kontrollere at re�ighetene respekteres. Han forteller at han er redd for å bli 
sendt tilbake til hjemlandet hvor han ikke vil ha de samme re�ighetene som her. Jeg forklarer at 
et land skal overholde barnere�ighetene, men at man noen ganger trenger en advokat. Mange 
av barna kan godt forstå de�e, siden de er asylsøkere. Yassin lurer på om muslimske barn i Ned-
erland har samme re�igheter som etnisk nederlandske barn. 

En av elevene gjør et poeng av, i forbindelse med gjennomgangen av barnere�igheter, at de jo 
ikke får be på skolen. Jeg føler meg li� fanget, men forklarer at det ville være vanskelig, siden det 
er så mange forskjellige religioner representert på skolen. Elevene forstår ikke helt poenget mi�, 
men jeg tror det er bra at vi kan snakke åpent om det. Ved en senere anledning kan vi kanskje 
komme innom re�en til å ikke bli diskrimimert selv om man er homoseksuell.
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LEKSJON 12: Diskriminering

Innhold
1. Innledning
2. Hva er diskriminering?
3. Fordommer
4. Din holdning til diskriminering  
5. Hva kan du gjøre for å forebygge diskriminering?
6. Oppsummering

Formål
• At elevene kan dele opplevelser av diskriminering med hverandre
• Å skape oppmerksomhet omkring fordommer og betydningen av dem
• Å øke elevenes motstandsevne/resiliens 
• At elevene får kunnskap om sine re�igheter og forpliktelser i forhold til diskriminering

Nøkkelord
Diskriminering
Statsborger
Fordommer
Landskap
Stolthet
Rase
Likhet

Opprinnelse
Hudfarge
Handicap/nedsa� funksjons-
evne
Kronisk lidelse
Politisk overbevisning
Kjønn

Mangfold
Nasjonalitet
Sivil status
Regjering
Segregering/raseskille

Forklaring
Diskriminering kan være et ømtålig emne. Noen elever har opplevd å bli diskriminert i landene 
de kommer fra. En del av elevene har først opplevd diskriminering i Norge. Mange opplever mi-
grasjonsprosessen og kontakten med norske myndigheter som diskriminerende. Diskriminering 
mellom nyankomne elever kan også forekomme på bakgrunn av etnisitet, religion eller kjønn.

Som lærer er det viktig å være oppmerksom på at elever kan ha negative opplevelser i »bagasjen«. 
Tonen og humøret i denne timen vil naturligvis bli preget av elevenes opplevelser og følelser. Det 
gjelder å finne en balanse mellom å gi plass til vanskelige følelser, og samtidig bevare et nyansert 
og konstruktivt blikk på diskriminering som samfunnsproblem. 

NB! Denne undervisningen tar mer enn 90 minu�er. Lærere kan hoppe over noen temaer, og på 
denne måten tilpasse innholdet til en annen tidsramme.
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1. Innledning

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Gjenta noen av temaene fra den forrige timen og spør elevene om de har gjort seg noen tanker 
på bakgrunn av den, og som de gjerne vil dele med andre. Skriv navnet på dagens leksjon på 
tavlen og fortell om dagens program. 

Tavlen Diskriminering.

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Hva er diskriminering 

Metode Ordne�verk

Lærer  Skriv ordet «Diskriminering» på tavlen, og tegn en sirkel rundt det. Spør elevene hva de tenker på, 
når de hører ordet. Du kan velge å skrive noen av nøkkelordene elevene nevner på tavlen. E�er-
på kan du introdusere ordet «Fordommer». En fordom er en forutinnta� holdning, som typisk er 
dannet på et mangelfullt grunnlag. Diskuter fordommer med elevene.

Denne øvelsen kan også gjøres med gule post-its, hvor elevene skriver ned ord de forbinder 
med temaet. 

Gå så til hjemmeoppgavene med diktet i leksjon 12, og spør e�er de svarene elevene har kom-
met frem til.

Materiale Tavlen
Post-its.
Arbeidsark Leksjon 12: Diskriminering – dikt  

Tavlen Diskriminering.

Varighet 10 til 15 minu�er.

Alternativ metode
Be elevene om å tolke tegningene i hverandres arbeidsbøker, og spør dem om de har ha� lig-
nende opplevelser.
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3. Fordommer 

Metode Film.
Gruppediskusjon.

Lærer Forklar at forutinnta�e holdninger er en sentral del av diskriminering og at de�e o�e gjelder 
fordommer om en hel gruppe. 

Introduser videoen.

 Ἑ De�e er en norsk video om fordommer:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=lUSGUcHPcOo

Materiale Dataskjerm/projektor

Tavlen Fordommer.

Varighet 15 til 20 minu�er.

4. Din holdning til diskriminering

Metode  Utsagn og diskusjon.

Lærer Introduser metoden og oppgaven. Hvis det er mulig, se� bordene til side og be elevene om å 
se�e seg i en sirkel. Forklar hva diskriminering er. 

 Ἑ Hvis noen gjør narr av hjemlandet di�, aksenten din, klærne dine eller det du tror på, er det 
ikke nødvendigvis morsomt – selv om det kanskje er ment som en spøk. Vi�igheter kan være 
fornærmende. Selv små hentydninger, kan være veldig sårende. Alle mennesker er forskjelli-
ge, men alle mennesker er stadig like mye verdt. Diskriminering forekommer når et menneske 
eller en gruppe behandles som om de er mindre verdt. Diskriminering kan medføre eksklusi-
on, og føre til både psykisk og fysisk vold. Det skjer dessverre over hele verden, og derfor er 
det viktig å være oppmerksom på diskriminering, både det at man selv er utsa� for det eller 
opplever at andre kan være utsa�. 

I den neste øvelsen skal elevene erklære seg enige eller uenige i et utsagn. Et hjørne i klasse-
rommet skal representere at man er enig i utsagnet, et annet at man er uenig, og et tredje at 
man ikke vet. Når elevene har hørt utsagnet, skal de stille seg i det hjørnet som passer med 
deres holdning. Du kan be noen av elevene om å utdype svaret si�. Du kan med fordel legge 
opp til diskusjoner, og fortelle elevene at det er helt greit å ski�e standpunkt og stille seg i et 
annet hjørne.
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 Ἑ Vi skal leke en lek. Jeg skal lese opp et standpunkt, og så skal dere tenke over om dere er 
enige, uenige eller ikke vet. På bakgrunn av holdningene deres skal dere stille dere i bestemte 
hjørner av rommet. Når alle har plassert seg, vil jeg be noen av dere om å begrunne holdnin-
gen deres.

To standpunkter:
• Jeg føler meg ekskludert i Norge
• I Norge er alle like og alle har de samme muligheter 

Elevenes diskusjon og refleksjoner kan tilpasses tiden som er til rådighet.

Materiale Leksjon 12: Diskriminering – Bakgrunnsinformasjon med eksempler
Bilag, leksjon 12: Diskriminering, bakgrunnsinformasjon med eksempler viser typiske tilfeller av 
diskriminering

Tavlen Din holdning

Varighet  20 til 30 minu�er.

5. Hva kan du gjøre for å forebygge diskriminering?

Metode Gruppearbeid

Lærer  Del elevene i små grupper. I gruppene skal elevene reflektere over hvordan man kan forebygge 
diskriminering. Understrek at refleksjonene kan handle om diskriminering man selv har opplevd, 
noe man har vært vitne til, eller noe man selv har gjort. Skriv ned noen av refleksjonene, og be 
elevene om kommentarer.

 Ἑ Vi skal snakke om hvordan man kan forebygge diskriminering. Både hvordan man selv kan 
forebygge å bli utsa� for diskriminering, men også å unngå at man selv kan diskriminere 
andre uten at det var meningen. Om en stund skal jeg dele dere inn i små grupper, og i disse 
gruppene skal dere reflektere sammen, og dere kan godt gi hverandre gode råd. E�erpå vur-
derer vi det hele i fellesskap, og så skriver jeg noen av deres nøkkelord på tavlen. 

Materiale Tavlen

Tavlen Hvordan kan du forebygge diskriminering?

Varighet 10 til 15 minu�er.

Alternativt:  Fordomslek

Metode Lek.
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Lærer Forklar hva fordommer er.

 Ἑ Alle har fordommer. Hvis en person er stor, tenker vi kanskje at han eller hun er sterk. Hvis 
noen har briller, har vi en tendens til å tenke at de er kloke. Fordommer kan oppstå på bak-
grunn av uvitenhet, og de kan omhandle en spesiell gruppe av mennesker. O�e er man ikke 
selv klar over hvilke fordommer man har. I denne leken skal vi undersøke hvilke fordommer 
dere har om klassekameratene deres. Dere får et papirark, og så skal hver av dere skrive to 
egenskaper/interesser som gjelder dere selv, og som de andre sannsynligvis ikke kjenner til. 
Det kan f.eks. være en sportsgren som du liker godt, noe du ikke liker å spise, eller en sangar-
tist du ly�er til. 

Du kan samle arkene sammen og legge dem i en eske eller bunke. Elevene skal nå ta opp et og 
et ark, lese det høyt og gje�e hvem som har skrevet det. Du kan spørre eleven hvorfor han eller 
hun gje�et på akkurat denne medeleven.

Materiale Blankt papir. 
Eventuelt en boks.

Tavlen Fordommer

Varighet 20 til 30 minu�er.

Forklaring
Der finnes mange forskjellige slags fordommer. Denne øvelsen kan ikke �erne alle fordommer, 
men den skaper oppmerksomhet omkring det at vi alle har våre særegenheter. Diskuter fordom-
mer med elevene. Hvordan kan vi unngå å diskriminere hverandre?

6. Oppsummering

Lærer Lag en kort oppsummering av dagens undervisning. Spør elevene hva de syntes om den. Be 
dem om å evaluere denne timen i arbeidsboken når de kommer hjem: Arbeidsbok Leksjon 12: 
Diskriminering – Evaluering. 

Materiale Leksjon 12: Diskriminering – Evaluering

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempel fra praksis
Aryous, som kommer fra et kristent område i Syria fortalte at han brukte å være redd for å bli 
overfalt av muslimske gu�er på vei til skolen. Anwar, som også er fra Syria, sier at Aryous lyver, 
siden de kristne hadde stor grad av frihet der. Jeg forsøker å unngå konflikt. Jeg sier, at jeg ikke 
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tror at Aryous lyver, og at jeg synes det er modig at han vil fortelle oss hva han har vært redd for. 
Jeg understreker, at jeg ikke ønsker en diskusjon der det blir kristne mot muslimer og vise versa, 
men at jeg gjerne vil høre hva de selv har opplevd.

Najla fra Afghanistan forteller oss at kvinnerne i hennes område sperres inne i husene, og ikke 
får lov til å arbeide. Hun sier at hun synes det er dumt. Ali Reza sier på fleip at det er greit å 
sperre kvinnene inne, for ellers vil de bare gå ut med andre menn. Nalja blir rasende, og holder 
nesten på å angripe han. De andre elevene blir helt stille. Jeg erklærer meg enig med Nalja i at 
diskrimineringen av kvinner i Afghanistan er et stort problem. Nalja forteller at hun ikke liker å 
må�e bo i Nederland. Hun sier at den nederlandske regjering også diskriminerer, da de enda 
ikke har få� papirene de trenger. E�erpå diskuterer vi diskriminering på bakgrunn av kjønn. Der 
er svært motstridende holdninger blant elevene, men jentene i klassen forsvarer seg selv ganske 
godt. Jeg understreker at det også i Nederland er motstridende meninger om likestilling mellom 
menn og kvinner. Jeg forklarer at det er ytringsfrihet i Nederland, og hva det betyr.

Bilag Leksjon 12: Diskriminering – Bakgrunnsinformasjon med eksempler.
De�e er ikke en fullstendig liste, men den inneholder noe bakgrunnsinformasjon som kan brukes 
som inspirasjon av lærerne.  Mennesker kan bli diskriminerte på følgende bakgrunn:

Rase
Rase refererer til en gruppering av mennesker som deler fysiske eller sosiale karakteristika, som 
hudfarge eller kulturelle normer. Rase er sosialt konstruert, skapt av mennesker for å gi en form 
for kulturell mening. Rase er altså ikke biologisk, men sosialt betinget. Gjennom historien har 
forskjellige grupper bli� diskriminert på bakgrunn av rase. Denne diskrimineringen viser seg i 
ulikhet når det gjelder adgang til utdannelse og arbeid, voldelige overgrep samt ulike re�igheter. 
Særlig i USA i det 20’ende århundre har denne form for diskriminering vært vanlig: Afroameri-
kanere kjempet for re�igheter gjennom protester og kampanjer under borgerre�ighetsbevegel-
sen. Mange steder i verden, inklusive USA, kjemper folk fortsa� på grunn av problemer som har 
sammenheng med rase.

Opprinnelse
Opprinnelse kan både være det land eller den by du kommer fra. Hvis du har bodd mange steder 
kan opprinnelse oppfa�es forskjellig, eksempelvis hvis du har fly�et fra landsbygda til en by i 
Norge eller omvendt. I mange land blir folk diskriminert på grunn av bakgrunnen sin, særlig hvis 
de tilhører en minoritet. Eksempelvis om man kommer fra et annet folkeslag eller landområde. 
Der finnes befolkningsgrupper som ikke har si� «eget land», som Kurdere eller Rom-folk. Disse to 
gruppene opplever o�e diskriminering.

Tro
Folk blir også diskriminert på grunn av sin tro/religion. Der er mange forskjellige måter å tro på 
i verden. De største og mest velkjente religionene er monoteistiske (dvs. at man kun tilber én 
gud): Kristendommen, jødedommen og islam. Det finnes også kjente polyteistiske (dvs. at man 
tilber mer enn én gud) religioner: Hinduisme og budisme. Mange steder tilhører størstedelen av 
folk en religion, hvor minoriteten tilhører en annen, hvilket betyr at minoriteten kan risikere å 
bli diskriminert. De�e skjer eksempelvis i Myanmar, hvor majoriteten (budister) har diskriminert 
den muslimske minoriteten. I Egypt kan den kristne befolkningen bli diskriminert fordi de ikke 
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er muslimer.

Politisk overbevisning
Politisk overbevisning relaterer seg til holdningene du har til hvordan et samfunn skal fungere, 
hvordan regjeringen bør være samt hvilket parti du stø�er. Noen land har demokrati, hvor folk 
kan stemme på forskjellige partier, mens andre land har mer autoritære styreformer med kun 
e� parti som har makten. I hvert land er det uanse� muligheter for diskriminering på grunn av 
ens politiske overbevisning eller på grunn av hvem man stemmer på.

Nasjonalitet
Nasjonalitet relaterer seg til det land man kommer fra, eller der hvor man ble født. Personer som 
bor i et land som Norge kan bli diskriminert eksempelvis på grunn av navnet deres i forbindelse 
med en jobbsøknad, når de ikke blir innkalt til intervju hvis navnet ikke ser «norsk» ut. 

Seksuell orientering
Seksuell orientering har noe å gjøre med en persons seksuelle identitet, og beskriver o�e hva 
vedkommende finner a�raktivt ved den person vedkommende må�e være tiltrukket av. Eksem-
pler på seksuell orientering er heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet. Noen steder 
blir homoseksuelle diskriminert, noe som blant annet skjer i Uganda, hvor presidenten har un-
derskrevet en lov mot homoseksuelle personer: Hvis du erklærer deg som homoseksuell kom-
mer du i fengsel. I mange vestlige land var det ulovlig å være homoseksuell inntil siste halvdel 
av det 20ende århundre, og det forekommer stadig mange former for diskriminering på grunn 
av noens seksualitet. 

Handicap og kroniske lidelser
Et handicap defineres som en vedvarende fysisk eller psykisk tilstand som gir personen nedsa� 
funksjon. Et fysisk handicap kan være hørselsnedse�else. En psykisk lidelse kan også betraktes 
som et handicap hvis individets kognitive og/eller sosio-emosjonelle evner blir alvorlig svekket. 
En kronisk lidelse er en lidelse, som har et langvarig forløp eller medfører stadige tilbakefall. HIV 
er f.eks. en kronisk lidelse. Personer med fysiske eller psykiske handicap samt kroniske lidelser 
kan oppleve å bli diskriminert på forskjellige måter. F.eks. kan personer med et fysisk handicap 
som går ut over bevegeligheten oppleve at det er vanskelig å forfly�e seg rundt på arbeidsplas-
sen. I Norge skal o�entlige bygninger innre�es med tanke på handicap som begrenser bevege-
ligheten.  I mange land finnes det lover som skal sikre at personer med forskjellige handicap ikke 
diskrimineres, men det kan være vanskelig å håndheve disse i praksis.
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LEKSJON 13: Helse

Innhold
1. Innledning
2. Helseproblemer og gode råd
3. Oppsummering

Formål
• Å snakke om små og store helseproblemer som kan være vanlige blant nyankomne elever
• Å motivere til deling av opplevelser og gode råd
• Å lære om strategier som kan brukes til håndtering av bekymringer
• Å styrke en helsefremmende adferd
• Å bli oppmerksom på om elevene trenger ekstra stø�e og omsorg

Nøkkelord
Plager
Søvnproblemer

Hodepine
Bekymringer

Vondt i magen
Mareri�

Forklaring
Nyankomne elever er gjerne robuste, men likevel har de o�e flere psykososiale problemer enn et-
nisk norske jevnaldrende. Problemene kan bli mer påtrengende hos barn som har vært asylsøkere, 
og kan manifestere seg som psykosomatiske symptomer, som søvnproblemer og hodepine. Disse 
symptomene kan ha en negativ innvirkning på hvordan de klarer seg på skolen. Mange elever kjen-
ner ikke til koblingen mellem den psykologiske og den fysiske helsen. Derfor er målet med denne 
undervisningen å tydeliggjøre denne koblingen ved å beskrive den og ved å la elevene få dele 
opplevelsene sine og eventuelle råd om hva man kan gjøre for å få det bedre. Det finnes også noen 
generelle helseråd, som eleverne har ny�e av å få med seg, enten under eller e�er timen. Dersom 
noen elever i klassen ikke har det psykisk/fysisk godt, vil det kunne komme tydelig frem i løpet av 
denne timen. De�e medfører, at læreren må forholde seg til denne problematikken, og bidra til at 
eleven kan få riktig stø�e og hjelp e�er hvert.  

Ikke være til bry
Mange nyankomne vil muligens prøve å ikke være til bry for andre når de har helseproblemer. 
Hvis andre familiemedlemmer i tillegg har sine egne problemer å slite med, har den aktuelle elev 
kanskje enda mindre lyst til å re�e fokus på seg selv. Ved å spørre åpent om elevenes helse i klas-
serommet, kan det være en mulighet for elever som gjerne vil dele eventuelle helseproblemer med 
hverandre. For noen vil det være uvant å bli spurt om hvordan de har det. Andre er kanskje skuf-
fet over helsevesenet i Norge, eksempelvis hvis de forventer å få en skikkelig sterk medisin, men 
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bare får en Paracet. Noen ganger vil det i løpet av timen, bli klart at en elev har behov for særlig 
oppfølging. Hvis eleven synes det er greit kan det være en god idé å bidra til at eleven får hjelp 
(eksempelvis ved å ta kontakt med helsesøster).

Tanker om sykdom og hva som hjelper
Symptomer kan ha forskjellige årsaker: biologiske eller psykosomatiske. Fysiske symptomer som 
ikke har en klar medisinsk årsak, kalles o�e psykosomatiske fordi man tenker at en psykologisk 
årsak er mere sannsynlig. Kulturell bakgrunn kan påvirke forståelsen av hvordan sykdom oppstår. 
Forståelsen har også betydning for hvilke behandlingsformer en foretrekker, f.eks. medikamenter 
eller alternativ behandling. Fortell at voksne – også etnisk norske – gjerne har forskjellige tanker 
om hva sykdom er og hva det kan skyldes. Et eksempel på koblingen mellom den psykologiske og 
fysiske helsen kan f.eks. være vanlige uttrykk som: «Hodet mitt er så fullt av tanker at jeg ikke kan 
sove«, eller lignende. De�e er en god måte å starte samtalen på. Elevene kan også ha forskjellige 
tanker om hvordan sykdom kan behandles, og noen elever selvmedisinerer/behandler muligens 
seg selv.  Gjør dem oppmerksomme på farene ved å behandle seg selv, og at det tryggeste er å 
følge råd fra en fagperson.

Søvnproblemer
Der kan være mange årsaker til søvnproblemer, du kan gjerne be eleverne om å nevne noen. På 
asylmo�ak sover det o�e flere personer i samme rom, og da kan det oppstå mange lyder om 
na�en. Minner fra krig og flyktningeleirer kan også gi opphav til mareri� og avbru� søvn. Formå-
let med denne timen er ikke å spørre direkte om innholdet av elevenes eventuelle mareri�. Hvis 
elevene selv tar det opp, og du vurderer at det er en god idé å høre li� mer om det, kan du gi det 
plass. Noen eleverne kan føle en le�else når de oppdager at det å drømme er en naturlig funksjon 
som bidrar til å bearbeide det som har hendt i livet, eksempelvis dårlige opplevelser. Å drømme er 
en sunn måte å forholde seg til følelsene sine på, og få det bedre, noe som kan være beroligende 
å vite for elevene.

Når trenger elevene særlig stø�e?
En lærer er ikke en rådgiver, men kan oppfa�es som en mentor eller rollemodell. I denne timen kan 
elevene gi u�rykk for bekymringene sine mer tydelig enn ellers. I diskusjonen e�er denne timen, 
kan følgende punkter hjelpe til med å avgjøre, om du tror en elev trenger ekstra hjelp/stø�e:

• Finn ut om et symptom påvirker elevens hverdag
• Spør om symptomet/helseproblemet har vært der over lengre tid. Hvis det har vært der i mer 

enn to måneder, kan du vurdere om helsesøster skal involveres.
• Undersøk om eleven får hjelp fra andre steder
• Undersøk om eleven selv har tenkt å be om hjelp og/eller diskutér hva du vurderer at du kan 

gjøre med tanke på å hjelpe eleven

Når du har vurdert alvorlighetsgraden av problemet og behovet for hjelp, er det forskjellige ting du 
kan gjøre. Hvis du, e�er samtale med en kollega som også kjenner eleven, vurderer det er riktig, 
kan eleven bli henvist videre til helsesøster eller annen hjelp.
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1. Innledning

Lærer Ta et tilbakeblikk på den forrige timen, og spør elevene om de har noen spørsmål. Skriv ti�elen 
på dagens leksjon på tavlen og gi elevene en kort gjennomgang av dagens program.

Tavlen Helse.

Varighet 5 til 10 minu�er.

2. Plager, og gode råd

Metode Utfylling av arbeidsbok og gruppediskusjon.

Lærer
 Ἑ I denne timen skal vi snakke om helse. Vi vet at mange elever kan ha opplevd helseproblemer 

selv om de bare har vært en kort tid i Norge, f.eks. på grunn av at de�e landet har et kaldere 
klima. Noen elever har kanskje hyppig hodepine fordi de tenker på mange ting eller ikke sover 
så godt om na�en. En lærer er ikke en lege, og kan ikke få syke elever til å bli friske. Men jeg er 
sikker på at dere sammen kan hjelpe hverandre til å ha det li� bedre. Det er derfor jeg ønsker at 
dere skal snakke med hverandre om hva dere gjør når dere ikke har det så godt. Jeg kan også 
gi dere noen råd, f.eks. hva dere kan gjøre hvis dere ikke sover godt om na�en. Først skal dere 
fylle ut »Helse - hodepine og dårlig søvn« i arbeidsboken. Når alle er klare skriver vi svarene 
deres på tavlen.

Kanskje trengs det mer stø�e til denne timen. Elevene skal lese en del tekst til denne oppgaven, 
noe som kan være slitsomt for dem. Men rådene som er beskrevet i teksten, vil være svært re-
levante for de fleste av dem.

Materiale Arbeidsbok, leksjon 13: Helse – Hodepine og dårlig søvn
Arbeidsbok, leksjon 13: Helse – Anbefalinger

Tavlen Helse; gode råd (skriv dem ned underveis)

Varighet  50 til 70 minu�er.

Tips til samtaler om helse:
• Vis interesse og anerkjenn at eleverne kan ha mareri�
• La dem dele opplevelser med hverandre
• Fortell at det er vanlig å ha søvnproblemer
• Fokuser på elevenes egne løsninger og anbefalinger når problemene tas frem

Elevene kan også ha gode drømmer. Spør direkte om de�e. Å snakke om gode drømmer trenger 
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ikke overskygge at man kan ha mareri�. Gode og dårlige drømmer kan eksistere side om side.

Søvnproblemer går o�e hånd i hånd med konsentrasjonsvansker, fravær på skolen og hodepine. 
Årsaken til søvnproblemene og konsekvensene av dem kan da gå over i hverandre, som i en 
vond sirkel. Denne timen vil ikke »kurere« elevene. Men undervisningen kan få frem at håndterin-
gen av et problem også kan lede til bedring av andre problemer.  

Elevene vil ha sine egne forklaringer og løsninger på søvnproblemer. La dem utveksle disse med 
hverandre. De anbefalingene som står nedenfor finnes også i elevenes arbeidsbok.

Sov godt
Noen personer klarer seg med seks timer søvn, mens andre helst skal ha ti timer. Det skjer ikke 
noe galt hvis man i en periode ikke sover så godt, men det kan være veldig forstyrrende å være 
trø�. Følgende tips kan kanskje være til hjelp:

• Unngå å drikke ka�e, alkohol eller spise store måltider like før sengetid.
• Unngå trening like før sengetid.
• Bruk soverommet di� til å sove i, ikke til å se TV, eller spille dataspill.
• Finn ut hvor mange timer søvn du trenger om na�en.
• Hvis ikke sovner innen 15 minu�er e�er du har lagt deg, så stå opp eller les li� helt til du blir 

søvnig.
• Stå opp på samme tid hver dag.
• Ikke sov om dagen.
• Sov i et mørkt rom.
• Sørg for å lu�e godt i soverommet slik at det er frisk lu� der.
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3. Oppsummering

Lærer Oppsummer kort undervisningen. Spør hva elevene tenker om den. Be elevene om å evaluere 
timen i arbeidsboken. 

Materiale Arbeidsbok, leksjon 13: Helse - Evaluering

Varighet 5 til 10 minu�er.

Eksempler fra praksis
Nesten alle elevene har av og til hodepine. Hovedårsaken til disse elevenes hodepine er søvn-
problemer. Nesten alle klager over søvnproblemer. »Å tenke for mye« er også et av de største 
problemene. Det som dominerer tankene er veldig variert: nervøsitet før en prøve, å bli forelsket, 
problemer i hjemmet, å tenke på familiemedlemmer som fortsa� er i hjemlandet osv. Godfred 
fra Ghana forteller at cola og ka�e »jager bort søvnen«. Noen av de andre kikker forundret på 
han. Det viser seg at noen elever drikker opp til to liter cola om dagen. Energidrikker er også 
populære. Når vi fortse�er med å snakke om hvordan man kan redusere søvnproblemer, forteller 
Xiao Jie fra Kina (som vanligvis er veldig stille) hvordan man kan slappe av: hun legger bena 
sine opp på en stol bak seg, og legger hode og arm på bordet. Hun viser også hvordan man skal 
puste rolig. Hennes venn Eki fra Nigeria demonstrerer hvordan man kan massere smerte bort 
fra pannen. Denne timen vekker ikke så sterke følelser i første omgang. Men jeg får en følelse 
av at det kan forandre seg hvis vi snakker mer om mareri�. Jeg er glad for at vi ikke gjorde det. 
Utvekslingen av anbefalinger tok lang tid, noe jeg synes virket positivt for gruppen.

Bilag, leksjon 13: Helse - overblikk
Nyankomne har o�e en høyere risiko for helseproblemer enn andre jevnaldrende. De�e kan gi en 
økning av både psykologiske og kroppslige helseproblemer. For eksempel kan elevene slite med 
følgende symptomer: Vondt i magen, hodepine, søvnproblemer, tristhet, konstant tre�het eller 
en følelse av håpløshet. Det er ikke lærerens ansvar å komme til bunns i de individuelle årsakene 
til symptomene. Men som en mentor, kan læreren gi basis-information omkring symptomene og 
vurdere om det er behov for ekstra stø�e til en eller flere av elevene.

Det viktigste å overveie i en slik vurdering er følgende:
• Hvor mange problemområder har eleven, og i hvilket omfang er de en begrensning i hver-

dagen?
• Hvor lang tid har eleven ha� plagene?
• Har eleven spurt om og/eller mo�a� hjelp?

Generelle helsesråd for de tidligere omtalte plagene er:
• Ta en tur ut hver dag
• Pass på å få regelmessig mosjon
• Bli med på sosiale tilstelninger
• Spis sunn mat
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• Du må ikke selvmedisinere deg selv med alkohol eller sto�
• Hvis du har psykiske helseproblemer, så snakk om det og søk profesjonell hjelp

Vondt i magen
Vondt i magen kan stamme fra tarmen, selve magesekken eller urinblæren. Det kan også skyldes 
magens reaksjon på stress, bekymringer, hormonforandringer eller medikamenter. Det er viktig 
at elevene forstår noe om hva psykosomatiske symptomer er, forhåpentligvis kunnskap som kan 
virke beroligende. 

For jenter kan vondt i magen være relatert til menstruasjonen. Noen jenter kommer fra områder, 
hvor man praktiserer omskjæring av jenter («female genital mutilation» eller FGM), og er derfor 
utsa� for å få særlig intense smerter under menstruasjonen. Både gu�er og jenter kan ha opp-
levd eller vært vitne til seksuelt misbruk. De�e kan også medføre psykosomatiske symptomer, 
som vondt i magen.

Symptomer på depresjon og angst
Symptomer på depresjon og angst forekommer relativt o�e blant nyankomne flyktninger, og 
kan være alvorlig. Det kan bl.a. skyldes all usikkerheten som oppstår når man må fly�e til et ny� 
land. I tillegg kan elevene være preget av traumatiske opplevelser i sine opprinnelsesland og 
under flukten eller migrasjonen til Norge. Opplevelsene kan også være relatert til vold og tap av 
familiemedlemmer og venner.

Depresjon
For å få diagnosen depresjon skal tilstanden ha vart i minst to uker og den skal ikke skyl-
des fysisk/somatisk sykdom. Graden av depresjon avgjøres av hvor mange av kjerne- samt føl-
ge-symptomene personen har. Kjernesymptomene omfa�er: nedtrykthet (lavt stemningsleie), 
nedsa� lyst eller interesse, og nedsa� energi eller øket tre�barhet. For å oppfylle kriteriene for 
en depresjon skal minst to av kjernesymptomene og minst to av følge-symptomene være opp-
fylt. Hvis du mistenker at en elev er deprimert, eller en de kjenner er bekymret for de�e, bør du 
henvise til profesjonell hjelp.

Hodepine og søvnproblemer
Der kan være mange årsaker til hodepine og søvnproblemer – flere enn de som blir nevnt her. 
Ikke desto mindre er anbefalingene nedenfor relevante i de fleste tilfeller.

Helse: Anbefalinger
Anbefalinger til elevene, som de står i arbeidsboken:

Tips til en god helse
• Hold deg i bevegelse (sport, sykling, gå, løp).
• Ta ikke alltid bussen eller heisen.
• Spis sunt. Spis mye frukt og grønnsaker og ikke for mye sukker eller fet mat. Forsiktig med 

go�eri, snacks og brus.
• Unngå tobakk, alkohol og andre rusmidler.
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Hodepine
Hodepine er veldig irriterende. Heldigvis er det noe du kan gjøre. Det som kan hjelpe mot ho-
depine, er for eksempel:
• Ly�e til rolig musikk.
• Drikke nok vann
• Ikke bruk for mye av dagen på datamaskinen eller på mobilen.
• Regelmessig mosjon. For eksempel: sykling, løping, fotball, dans eller svømming.
• Om kvelden kan du, i stedet for å bare se �ernsyn, ta en gå-/sykkeltur eller ta en varm dusj.

Tips til magesmerter
Du kan få magesmerter av å tenke for mye, samt spenninger eller angst. 
• Unngå å spise for mye fe�. 
• Unngå å drikke ka�e, te, brus eller energidrikk.
• Drikk rikelig med vann.
• Bruk en varmeflaske på magen.
• Sørg for at du beveger deg nok.
• Ta en varm dusj.

Tips til nedtrykthet og angst
Fordi du er ny i Norge, kan du av og til føle deg trist og nedtrykt. For eksempel fordi du tenker 
mye på fortiden.

• Gå ut hver dag.
• Regelmessig mosjon anbefales, for eksempel det å gå, løpe eller sykle.
• Gjør hyggelige ting sammen med vennene dine.
• Spis sunt.
• Unngå alkohol og medikamenter.

Hvis du har så mange utfordringer at du ikke lengre klarer å delta eller fokusere på skolen eller 
ikke har energi til å bli med på aktiviteter, bør du snakke med en psykolog eller lege.
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LEKSJON 14: Å si farvel og fremtiden

Innhold
1. Innledning
2. Deg og din fremtid 
3. Din mening om Welcome to School
4. Å si farvel og håp for fremtiden 
5. Festlig avslutning

Formål
• Stø�e elevene i å ta kontroll over sine egne liv
• Redusere tunge følelser om fremtiden 
• Lage en festlig avslutning på det hele

Nøkkelord
Fremtid
Kontakt
Opplevelser

Ønsker
Drømmer for fremtiden
Avskjed

Evaluering
Festlig avslutning

Forklaring
Unge, særlig nyankomne ungdommer, er mer bekymret for fremtiden enn yngre barn. De har 
drømmer og forventninger, men de kan oppleve at planene med tanke på fremtiden har store 
begrensninger, eksempelvis på grunn av språklige og utdannelsesmessige problemer. Noen nyan-
komne unge vet heller ikke om de vil oppnå permanent oppholdstillatelse og ha en mulighet til å 
bli i landet. Familien til den unge kan også allerede ha planer om å reise videre til et annet land.

I denne timen kan elevene få oppleve at til tross for diverse utfordringer, kan drømmene og for-
ventningene de har om fremtiden gi dem styrke til å ta kontroll over sin egen livssituasjon. Hvis 
elevene regner med å bli utvist fra Norge, kan de komme til å trekke seg unna alt det sosiale. I en 
slik situasjon kan elevene lære av hverandre, det at drømmen kan være med på å holde motet 
oppe. O�e kan læreren ha en mistanke om hvem av elevene som risikerer å bli utvist, men det kan 
også ha bli� klart i løpet av timene. Det kan også være slik at noen av elevene trenger ekstra stø�e. 

Siden undervisningen har ført til mange personlige samtaler, er det naturlig å avslu�e dem på en 
god måte. Du kan godt bruke mere tid på denne avslutningen dersom du finner det riktig. 
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1. Innledning

Lærer Følg opp undervisningen som har vært tidligere, og spør elevene om de har noen spørsmål. Skriv 
ti�elen på dagens leksjon på tavlen og gi elevene en kort gjennomgang av dagens program. 

Elevene skal skrive små hilsener til hverandre som handler om hva de ønsker skal skje med 
vennene sine i fremtiden. 

Tavle Å si farvel og fremtiden

Varighet 5-10 minu�er

2. Deg og din fremtid 

Metode Diskusjon i mindre grupper

Lærer
 Ἑ Vi skal nå begynne å snakke om fremtiden. I arbeidsbøkene deres har dere limt inn bilder 

eller tegnet tegninger om drømmene dere har for fremtiden. Først skal dere selv tenke over 
følgende spørsmål, og e�erpå skal dere svare på noen spørsmål i mindre grupper.

Spørsmål:
• Hva er dine drømmer for fremtiden?
• Hvordan kan drømmene dine bli til virkelighet?
• Kan du allerede nå gjøre noe som vil ha en positiv innflytelse på drømmene dine?

 Ἑ I de tidligere undervisningstimene i Welcome to School har vi mange ganger snakket om 
livet deres her i Norge. Noen ganger har vi også snakket om livet i hjemlandet. I dag skal vi 
snakke om fremtiden. Alle har drømmer. Her mener jeg ikke de drømmene man drømmer om 
na�en, men drømmer for fremtiden.  På norsk er det et u�rykk som heter «å dagdrømme». 
Å dagdrømme vil si å tenke på hyggelige ting mens man er våken. For noen av dere er det 
kanskje fortsa� usikkert om dere kan bli i Norge. De�e kan skape bekymringer. Vi drømmer 
alle sammen om noe, og jeg vil gjerne høre hva dere drømmer om. Drømmer er viktige, da de 
er med til at gi retning og styrke. Jeg håper for alle sammen at drømmene deres kommer til 
å gå i oppfyllelse en eller annen gang.

Materiale Leksjon 14: Farvel og fremtiden – Fremtidens drømmer

Varighet 30 minu�er.
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3. Din mening om Welcome to School

Metode Gruppediskusjon.

Lærer Før vi gjør oss ferdige med timen på en festlig måte, vil jeg gjerne høre hva dere synes om 
undervisningen i Welcome to School. I dag skal vi evaluere hele programmet. Meningene deres 
betyr mye, siden timene hele tiden blir vurdert så de skal bli så bra som mulig. 

E�er hver time har dere fargelagt et ansikt, for å vise hva dere syntes om timen. Se over ansik-
tene i arbeidsboken deres. E�erpå snakker vi om det.

Spørsmål:
• Hvilken time eller hvilke timer var de beste?
• Hvilken time eller hvilke timer var de vanskeligste?
• Har du endret deg i det du gjør, eller det du tenker e�er alle disse timene?
• Hva har du lært i timene?
• Synes du at timene manglet noe? Noe du gjerne ville at vi skulle ha snakket om? Skriv det 

gjerne ned.
• Var det et tidspunkt da du tenkte at det ble for personlig? Hvis du har lyst, kan du gjerne 

skrive det ned på siste side i arbeidsboken din.

 Ἑ Nå skal jeg dele ut et skjema som du skal fylle ut for å evaluere timene. Du trenger ikke å 
skrive navn på det.

Materiale Leksjon 14: Farvel og fremtid – Generell evaluering 

Tavlen Din mening om Welcome to School

Varighet 10 til 20 minu�er.
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4. Å si farvel 

Metode Gruppediskusjon.

Lærer   
 Ἑ Nå skal vi begynne å snakke om det å si farvel. I begynnelsen sa jeg at det kan være li� sørge-

lig og noen ganger riktig vanskelig å si farvel. Hvis dere husker hvor vanskelig det var å forlate 
hjemlandet deres, så skjønner dere hva jeg mener.

• Er du enig i det?
• Synes du at det er vanskelig å si farvel?
• Er det viktig å kunne si ordentlig farvel?
• Sørger du alltid for å si farvel, eller unngår du det?

 Ἑ Nå skal dere lese ønskene som dere har skrevet for hverandre. Vend deg mot den du har 
skrevet til. E�er samtalen er det tid til å snakke om ønskene. 

Materiale De små hilsener som elevene skrev ned i starten av timen. (Ha eventuelt et par ekstra hilsener 
klar, i tilfelle det er elever som ikke får noen)

Tavlen Å si farvel.

Varighet 20 til 30 minu�er.
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5. Avslutning på Welcome to School – feiring

Lærer Gi elevene plass til å feire, og forsøk å få alle til å delta

Materiale Eventuelt drikke og snacks fra forskjellige land samt musikk og annet som kan gjøre festen festlig

Varighet Eget valg

Eksempel fra praksis
Elevene er enige om at disse timene har vært verdifulle. Noen av dem u�rykker at de har lært 
at det kan være fint å snakke om ting. Polske Pjotr er mye mere åpen nå. »Jeg vet at nå har jeg 
mange venner i klassen, og jeg vet også at jeg kan bli i Nederland«, sier han. 

Det er dessverre et par gu�er som ikke har skrevet ned noen drømmer, men alle jentene har 
gjort det. Jeg legger selv til noen farvel-ønsker i full fart.

Elevene har valgt ut mange fine bilder. Det er drømmehus, drømmebiler og drømmepartnere 
innimellom. Jeg var nok ikke så tydelig på at det skulle være drømmer som kan bli virkelige. 
Først er jeg li� i tvil om hvordan jeg skal ta stilling til disse fine, men urealistiske drømmene. Jeg 
stiller direkte spørsmål som »Hvorfor valgte du disse bildene?« og »Hvordan kan du oppnå disse 
drømmene?«. Fatima sier, at hun ikke tror at hun ender opp med å bli gi� på et slo�, slik som 
bildet viser, men at bildet representerer drømmen hun har om et stort, flo� bryllup. Musa fra 
Somalia har ta� med et billed av et nordafrikansk landskap »Det er fordi jeg ønsker å reise tilbake 
en dag«, sier han. Najla har ta� med seg et bilde av en nederlandsk kvinne i uniform. »Kanskje 
jeg skal kjempe for Afghanistan en dag«, sier hun. 

Til å begynne med er samtalen li� tung. Elevene er tilbakeholdne med å vise hva de har ta� med. 
Det snur når Arda snakker, for hun er så god til å få oss til å le. Hun har ta� med et bilde av en 
mann som lø�er vekter. Behwan fra Syria spenner musklene sine og spør: »Har du lyst til å gi�e 
deg med meg?«. Arda svarer: »Du drikker øl og lever ikke sunt, sunnhet er veldig viktig for meg.« 
Først skjønner vi ikke hvorfor det er så viktig for henne, men når hun sier at det er fordi hun vil 
ha minst fem barn, begynner vi å le.

Jeg har en følelse av at klassen vil trives i hverandres selskap resten av skoleåret.
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