
Erasmus+ 
 

«Å FORDRIVE RASISME MED ATFERDSVITENSKAP» 
 

Å ta opp og forebygge rasisme i grunnskolen 
 

Kurs for lærere 
 
Mål for kurset 
 
Å hjelpe lærere til å bruke vitenskapelige prinsipper for å på en effektiv måte analysere 
hvordan barns sosiale samhandling former og opprettholder rasistiske følelser, holdninger 
og handlinger, så vel som hvordan man kan iverksette et program som hjelper elever å forstå 
årsakene til slik skadelig atferd hos seg selv og andre. Videre er det et mål å oppnå 
grunnleggende men solide analytiske ferdigheter som forandrer skadelige rasistiske tanker 
om hva hvert individ kan og ikke kan oppnå. 
 
Forkunnskaper 
 

 Opplæring og erfaring med undervisning av elever mellom 10 – 13 år. 
 

 Interesse i å oppnå analytiske ferdigheter i årsaker til rasistisk atferd hos elver og å 
iverksette et interaktivt ferdighetsprogram som er utformet for å ta tak i problemet 
og begrense det. 

 
Kursbeskrivelse 
 

 Kurset består av 24 timer med interaktiv trening som gjennomføres i løpet av fire 
dager (6 timer hver dag) 

 For å kunne redusere forekomsten av rasistiske følelser, oppfatninger, tanker og 
handlinger på en effektiv måte må vi ha en presis beskrivelse av hvordan sosial 
samhandling bidrar til dem. I løpet av kurset vil det bli gitt opplæring i analyse av 
ulike former for rasistisk atferd gjennom komponentanalyser som kan avsløre 
hvordan karakteristiske aspekter av rasistisk diskriminering og aggresjon formes i 
sosiale interaksjoner. De analytiske ferdighetene vil hjelpe læreren å utforme ikke-
straffende samhandlinger med elevene som reduserer sannsynligheten for rasistisk 
diskriminering og aggresjon. 

 Deltakere vil også få opplæring i et videobasert interaktivt program som er utformet 
for å hjelpe elevene til å utforme en grunnleggende forståelse for hvor rasistisk 
atferd kommer fra. Programmet er utformet både for å lindre skade etter 
eksponering for rasistisk diskriminering og aggresjon og for å hjelpe dem å tenke og 
handle på måter som reduserer slike problematisk tendenser hos seg selv og andre. 

 
Kursmål 
 



 Å gi praktisk forståelse av de grunnleggende prinsippene for atferd og hvordan de 
kan brukes for å ta opp og forebygge utvikling av rasistiske følelser, holdninger, 
tanker og handlinger 

 Å lære lærere å lære bort de samme prinsippene, og anvendelsen av dem, til elever 
mellom 10 og 13 år. 

 
Læringsutbytter 
Etter vellykket gjennomføring kan deltakeren 

 Forstå grunnleggende prinsipper for atferd og hvordan de kan brukes for å forstå 
forekomsten av rasistisk diskriminering, følelser og aggresjon 

 Presentere et videobasert program for elever 

 Evaluere effekten av programmet 
 

KURSINNHOLD 
 
Daglig organisering 

 Økt 1: 1 time og 15 minutter 

 Pause: 15 minutter 

 Økt 2: 1 time og 15 minutter 

 Pause: 30 minutter 

 Økt 3: 1 time og 15 minutter 

 Pause: 15 minutter 

 Økt 4: 1 time og 15 minutter 
 
Dag 1:  
 
Økt 1.1 

 Introduksjon til atferdsanalyse, en naturlig vitenskap om menneskelig atferd 

 Hvorfor «rasisme» ikke er en årsak til rasistisk diskriminering, følelser og aggresjon 
 
27A MENTALISTISK FORKLARING  
27B MENTALISTISK FORKLARING 
27C MENTALISTISK FORKLARING 
 
 
Økt 1.2 

 Å skille atferdens struktur (hva vi gjør) fra årsaken (hvorfor vi gjør det) 

 Å skille mellom to typer atferd: handlinger, holdninger og tenkning (instrumentell 
atferd) versus følelser og emosjoner (refleksiv atferd) 

 
21A Samme topografi-forskjellig funksjon 
21B Samme topografi-forskjellig funksjon 
13 Varighet 
37 Reaksjonstid 
36A Operant atferd 
36B Operant atferd 
26A Operant klasse-multiple topografier med samme forsterkende konsekvens 



26B Operant klasse-multiple topografier med samme forsterkende konsekvens 
26C Op Operant klasse-multiple topografier med samme forsterkende konsekvens 
15 Individulle forskjeller ved forsterkning 
33 Deprivasjon og Metning 
31A Deprivasjon 
31Α Deprivasjon av en forsterkende stimulus 
32 Deprivasjon hvis noe allerede er forsterkende 
32 Deprivasjon av en Ikke-forsterkende stimulus 
29A RESPONDENT ATFERD  
25 Metning 
 
 
Økt 1.3 

 Instrumentell (operant) atferd og dens relasjon til konsekvenser. Prinsippet om 
forsterkning og responsklasser (operant) 

 Hvordan instrumentell atferd er påvirket av sine konsekvenser: Differensiell 
forsterkning, ekstinksjon og induksjon av nye former for atferd 

 Å skille mellom positiv forsterkning og negativ forsterkning 
 
4A KONKRETE FORSTERKERE 
4B KONKRETE FORSTERKERE 
24 Sosiale forsterkere 
39 Generaliserte forsterkere 
35 Konsekvenser i fortid 
41A Negativ forsterkning 
41B Negativ forsterkning 
41C Negativ forsterkning 
11B Forming 
12 Forming 
16A Induksjon ved ikke-forsterkning/EXTINKSJONSØKNING 
38 Spontan tilbakekomst 
 
 
Økt 1.4 

 Differensiell forsterkning og ekstinksjon over kontekster: Roten til all kunnskap 

 Tretermskontingensen mellom kontekst, handling og kontekst 
 
42 DIFFERENSIELL FORSTERKNING 
34A Tretermskontingensen 
34B Tretermskontingensen 
14 DIFFERENSIELL FORSTERKNING 
5Α Negative forsterkere vekker handlinger som før har avsluttet lignende hendelser 
5Β Negative forsterkere 
 
 
Dag 2 
 



Økt 2.1 

 Stimulusgeneralisering: Hvorfor vi handler likt i like situasjoner 

 Stimulusdifferensiering: Hvorfor vi handler forskjellig i forskjellige situasjoner 

 Generalisert differensiering og konseptdanning: Hvorfor vi handler effektivt i nye 
situasjoner 

 Etniske karakteristika som forskjellige kontekster for forsterkning av atferd 
 
3 Generalisering av respondent atferd 
7 Generalisering 
8B DIFFERENSIERING 
8C DIFFERENSIERING 
9 DIFFERENSIERING MED MULTIPLE ELEMENTER 
10 DIFFERENSIERING 
 
 
 
Økt 2.2 

 Analyse av komplekse serielle relasjoner mellom handlinger, deres konsekvenser og 
konsekvensene av derpå følgende handlinger: Atferdskjeder 

 Sosialt sammenkoblede atferdskjeder 

 Rasistisk diskriminering forstått som sammenkoblet atferdskjede 
 
28 PRESENTASJON AV HELE OPPGAVEN 
2 Forlengs atferdskjede-Baklengs atferdskjede 
23 Sosialt sammenkoblede atferdskjeder 
 
 
Økt 2.3 

 Stimulusdifferensiering og motivasjon: betinget økning av forsterkerverdi 

 Hvorfor vi liker det vi liker: Betinget positiv forsterker 

 Hvorfor vi misliker det vi misliker: Betinget negativ forsterker 

 Selvtilfredshet: betinget økning av forsterkerverdi for egenproduserte hendelser 

 Etniske karakteristika som betingede forsterkere 
 
Økt 2.4 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Evaluering av relasjonen mellom 
nåværende og ønsket repertoar 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Å velge differensierte og forsterkende 
stimuli 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Å bruke prompts 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Å gradvis fjerne prompts 
 
30 Å fade ut en differensiell stimulus 
 
 
Dag 3 
 



Økt 3.1 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Bruk av modeller 

 Å frembringe differensiering og generalisering: Bruk av regler og instruksjoner 

 Egenutformede differensierende (utvelgende) stimuli 

 Egenutformede differensierende (utvelgende) stimuli i problemløsning: Hvordan 
stimuli produsert av feil vekker eller induserer effektiv handling 

 
6A Egenutformede stimuli 
6B Automatiske forsterkere 
 
 
Økt 3.2 

 Differensiering av komplekse hendelser 

 Faktorer som avgjør selektiv oppmerksomhet og selektiv uoppmerksomhet 
 
Økt 3.3 

 Rasistisk tilleggelse som dårlig tilpasset differensiering av komplekse hendelser 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell positiv forsterkning 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell negativ forsterkning 
 
Økt 3.4 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Generalisert imitasjon 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Generalisert konformitet til regler 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Selvutformede stimuli 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Tilfeldig forsterkning produsert av samtidig 
pågående handling 

 
40. Regelstyrt atferd 
 
 
Daq 4 
 
Økt 4.1 

 Rasistisk aggresjon som forfeilet problemløsning 

 Sammenhengen mellom aggresjon og straff 

 Hvordan straff virker og hvorfor straff bør unngås, spesielt som en konsekvens for 
aggresjon 

 Fremkalling og positiv forsterkning av uforenlig atferd som et effektivt alternativ til 
straff 

 
17 FORSTERKNING AV UFORENLIG ATFERD 
 
 
Økt 4.2 

 Aggresjon og emosjon: Aggressive handlinger er bestemt av deres tidligere 
konsekvenser i lignende situasjoner, ikke av følelser eller emosjoner 



 Det vi omtaler som emosjoner og følelser er refleksive (respondente) atferder, 
hovedsakelig en vekking av det autonome nervesystemet, ofte fra betingede 
utløsende stimuli 

 Respondent atferd er upåvirket uaffisert av sine konsekvenser, men stimuli som er 
produsert av respondent atferd kan vekke aggressiv atferd 

 
Økt 4.3 og 4.4 

 Å hjelpe elever til å forstå hva rasisme er, hvor den kommer fra, og hvordan vi alle 
kan hjelpe noen som handler på en rasistisk måte til å gjenkjenne og løse sine 
problemer på en måte som ikke skader andre 

 Å oppmuntre elever til å forstå den dynamiske sammenhengen mellom våre 
erfaringer i livet og vår forståelse av verden, et analytisk repertoar med vidstrakt 
bruk som er uforenlig med en statisk og hatefull tilleggelse av atferd til rase, så vel 
som med ineffektiviteten av forfeilet tilpasning til trusler om straff som er 
lidelsesskapende 

 Bruk av audiovisuelle hjelpemidler i opplæring 

 Evaluere elevers mestring av grunnprinsipper 
 
Undervisningsmetoder 
 

 Interaktive videoer 

 Interaktiv tekst 

 Interaktive leksjoner og PowerPoint lysbilder 


