
Erasmus? 
 

«Å FORDRIVE RASISME MED ATFERDSVITENSKAP» 
 

Å ta opp og forebygge rasisme i grunnskolen 
 

Kurs for foreldre og elever 
 
Mål for kurset 
 
Å hjelpe elever og foreldrene deres 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. 
 
Målet er 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 
 
Forkunnskaper 

 Være elever mellom 10 – 13 år og foreldre til elever mellom 10 – 13 år. 

 Være over 10 år. 
 
Kursbeskrivelse 

 Kurset består av 10 samlinger interaktiv trening som gjennomføres i løpet av 10 
dager (2 timer hver dag) 

 
Læringsutbytter 
Etter vellykket gjennomføring kan hver student og forelder: 

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

 Effektiv redusere forekomsten av rasistiske følelser, oppfatninger, tanker, og 
handlinger gjennom presis beskrivelse av hvordan våre sosiale relasjoner bidrar til 
dem. I dette kurset vil elever og foreldre lære å analysere ulike former for rasistisk 
atferd i komponenter og på den måten avdekke hvordan karakteristiske aspekter av 
rasistisk diskriminasjon og aggresjon formes i sosial samhandling. De analytiske 
ferdighetene de lærer vil være til hjelp for å tilegne seg et repertoar av ikke-
straffende interaksjoner som reduserer sannsynligheten for rasistisk diskriminasjon 
og aggresjon 

 Programmet er utformet både for å døyve skade når barn eksponeres til rasistisk 
diskriminasjon og får å hjelpe dem til å tenke og handle på måter som reduseres slik 
problematiske atferdstendenser hos dem selv og andre. 

 
KURSINNHOLD 
 



Daglig organisering 

 Samling 1: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 2: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 3: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 4: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 5: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 6: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 7: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 8: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 9: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 

 Samling 10: 2 timer minutter 

 Pause: 15 minutter 
 
Samling 1:  
 

Læringsutbytter 

 Introduksjon til atferdsanalyse, en naturlig vitenskap om menneskelig atferd 

 Hvorfor «rasisme» ikke er en årsak til rasistisk diskriminering, følelser og aggresjon 
 

Materialer 
En liste med atferder for samling 1, videoer 

 
Aktiviteter 
Elever og foreldre vil bli bedt om å svare på spørsmål relatert til årsak til en del utdelte 
atferdsbeskrivelser (de kan velge fra en liste). Deretter visen en kort video og elever og 
foreldre vil få en kort forklaring. 

 
Refleksjon 



Det vil bli en diskusjon om årsakene til rasisme. 
 

Tips 
Lærerne skal høre alles meninger og eventuelle innvendinger (selv rasistiske) med 
forståelse og be alle om å delta på resten av samlingene. 

 
Samling 2 
 

Læringsutbytter 

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

Materialer 
En liste med atferder for samling 2, videoer 

 
Aktiviteter 
En kort video med atferder som er topografisk like og funksjonelt forskjellige blir 
presentert for elever og foreldre og så blir de bedt om å rollespille valgte atferder (fra en 
liste). Så blir det gitt en forklaring. 

 
Refleksjon 
Det vil bli en diskusjon om hvordan «rasister» føler og hva de gjør. 

 
Tips 
Forklar at vi prøver å forstå rasistisk atferd og at vik ikke er ment å være «rasistiske» mo 
«rasistene». 

 
Samling 3 
 

Læringsutbytter 

 Å skille mellom to typer atferd: handlinger, holdninger og tenking (instrumentell 
atferd) versus emosjon og appetitt (refleksiv atferd). 

 
Materialer 
Korte videoer, en liste med aktiviteter og forklaring for samling 2, liste med beskrivelser 
av emosjoner 

 
Aktiviteter 
Elever og foreldre vil bli bedt om å utføre kunstaktiviteter og snakke om emosjoner 
(velger fra listen for samling 3). Det vises så korte videoer med mange ulike former for 
refleksiv atferd (både ubetingede og betingede). En forklaring vil gis. 

 
Refleksjon 
Spørsmål og svar. 

 
Tips 
Når de engasjerer seg i aktiviteter, kan man spørre om de kan lage noe med tanke på 
rasisme. 



 
Samling 4 
 

Læringsutbytter 

 Instrumentell (operant) atferd og dens relasjon til sine konsekvenser: Prinsippene om 
forsterkning og operant(klasse) 

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

 Skille mellom positiv forsterkning og negativ forsterkning 
 

Materialer 
Korte videoer, liste over atferder for samling 4 

 
Aktiviteter 
Mange ulike atferder vil presenteres (valgt fra liste for samling 4) og elever og foreldre 
blir bedt om å tenke på mulige konsekvenser, og forutsi om det er sannsynlig at 
forekomsten av den spesifikke atferden vil øke eller synke i fremtid. 
Det vil presenteres korte videoer med atferder og deres konsekvenser (inkludert positiv 
og negativ forsterkning), og atferder som er under ekstinksjon og forming. 

 
Refleksjon 
En detaljert forklaring vil gis, og det blir tid til diskusjon. 
Det er ønskelig at deltakerne diskuterer hva som oppnås, hva som unngås og hva som er 
«flukt fra» som en konsekvens av rasistisk atferd. 

 
Tips 
Rollespill kan brukes etter presentasjon av videoer, da med samme atferder som vist i 
videoene (elever og foreldre kan velge atferd). 

 
Samling 5 
 

Læringsutbytter 

 Differensiell forsterkning og ekstinksjon over kontekster: Roten til all kunnskap 

 Treterms-kontingesen mellom kontekst, handling og kontekst 
 

Materialer 
Korte videoer, liste A for samling 5, liste B for samling 5. 

 
Aktiviteter 
Elever og forelde vil bli bedt om å lære partneren et konsept fra liste A som er delt ut. En 
kort video presenteres som viser bruk av forsterkning og ekstinksjon ved læring av nye 
ferdigheter og konsepter. 
Elever og forelde blir presentert for treterms-kontingenser fra liste B, hvor atferden 
mangler og de blir bedt om å gjette den. Så blir en kort video med treterms-
kontingensen vist. 

 
Refleksjon 



Deltakerne blir bedt om å beskrive funksjonelt ekvivalent rasistiske atferder og indikere 
den mulige tretrems-kontingensen i hvert tilfelle. 

 
Tips 
Det kan være nyttig gjennom hele samlingen å bevisste styre deltakernes fokus fra 
atferden og over mot dens forutgående hendelser og konsekvenser. 

 
Samling 6 
 

Læringsutbytter 

 Stimulusgeneralisering: Hvorfor vi handler likt i like situasjoner 

 Stimulusdifferensiering (utvelgelse): Hvorfor vi handler ulikt i ulike situasjoner 

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

 Rasemessige karakteristika som forskjellige kontekster for forsterkning av atferd 
 

Materialer 
Korte videoer, liste A med like og ulike situasjoner for samling 6, liste B med eksempler 
på dårlig tilpasset differensiering og generalisering for samling 6. 

 
Aktiviteter 
Korte videoer presenteres med tilfeller av generalisering og tilfeller av differensiering, 
med kort forklaring. 

 
Refleksjon 
Deltakerne blir bedt om å tenke på de atferdene som mest sannsynlig blir fremvist i 
situasjonene beskrevet i liste A for samling 6. 

 
Tips 
Tilfeller med dårlig tilpasset differensiering og generalisering fra liste B for samling 6 
diskuteres. 

 
Samling 7 
 

Læringsutbytter 

 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 
 

Materialer 
Korte videoer, liste av atferdskjeder for samling 7. 

 
Aktiviteter 
Korte videoer presenteres med atferdskjeder og sosialt sammenkoblede atferdskjeder, 
en kort forklaring gis. 

 



Refleksjon 
Deltakerne blir bedt om å tenke på atferdskjeder i dagliglivet. 

 
Tips 
Tilfeller med atferdskjeder relatert til rasisme fra liste for samling 7 diskuteres. 

 
Samling 8 
 

Læringsutbytter 

 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 

 Rasemessige karakteristika som betingede forsterkere 
 

Materialer 
Korte videoer. 

 
Aktiviteter 
Korte videoer presenteres med betingede positive og negative forsterkere, en kort 
forklaring gis. 

 
Refleksjon 
Deltakerne blir bedt om å tenke på hva de liker å gjøre og hva de ikke liker å gjøre og 
prøve å finne årsaken i sin individuelle historie. 

 
Tips 
Hvis det er tid nok, kan deltakerne beskrive en dag i et fremmed land der man ikke kan 
språket og er uten familie og venner. 

 
Samling 9 
 

Læringsutbytter 

 Differensiering av komplekse hendelser 

 Faktorer som avgjør selektiv oppmerksomhet og selektiv uoppmerksomhet 

 Rasistisk tilleggelse som dårlig tilpasset differensiering av komplekse hendelser 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell positiv forsterkning 

 Kilder til rasistisk diskriminering: Differensiell negativ forsterkning 

 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 

 
Materialer 
Korte videoer. 

 



Aktiviteter 
Korte videoer med tilfeller av dårlig tilpasset differensiering, generalisert imitasjon og 
generalisert konformitet til regler knyttet til rasisme presenteres og en kort forklaring 
gis. 

 
Refleksjon 
En kort forklaring på mulige årsaker til rasisme. 

 
Tips 
Deltakerne kan bli bedt om å se på et bilde i ett minutt og så prøve å skrive ned det de 
husker fra bildet. Svarene leses høyt for å vise selektiv oppmerksomhet og selektiv 
uoppmerksomhet.  

 
Samling 10 
 

Læringsutbytter 

 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 

 
Materialer 
Korte videoer. 

 
Aktiviteter 
Korte videoer som viser noen bieffekter av straff blir presentert med etterfølgende 
diskusjon. 

 
Refleksjon 
Å hjelpe elever å forstå hva rasisme er, hvor den kommer fra og hvordan vi alle kan 
hjelpe en klassekamerat som oppfører seg rasistisk til å gjenkjenne og ta tak i sine 
problemer på en måte som ikke skader andre. 

 
Tips 
Du kan invitere gjester fra andre land, etnisiteter eller raser til en fest der alle kan ta med 
sin tradisjonelle mat og musikk.  

 
 


