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Dette undervisningsopplegget er tilknyttet tre nye 
informasjonsfilmer og en episode fra dramaserien  
Klassen som sendes i forbindelse med NRK Supers  
temadager om rasisme 24.–26. januar 2022. Episodene 
og undervisningsopplegget kan fint benyttes også  
utenom temadagene til NRK Super og er svært relevant 
å bruke i skolefagene samfunnsfag og KRLE.

Målet med temadagene er å gi elever: 
• kunnskap om temaet rasisme og hvordan barn kan 

gjenkjenne og bidra til å bekjempe rasisme 

• kunnskap slik at de kan gjenkjenne egne fordommer 
og lære hvordan man kan reflektere rundt og  
imøtekomme fordommer 

• styrke og gi verktøy til barn som opplever rasisme, 
eller som ser andre som utsettes for det 

Informasjonsfilm 1 Hva er rasisme? tar for seg begrepet 
rasisme, ulike former for rasisme, hvordan raseteorier 
oppstod, og historiske hendelser som kolonitiden og 
fornorskningspolitikken, som var basert på rasistiske 
ideologier.  

Informasjonsfilm 2 Fordommer handler om fordommer, 
og hvordan fordommer og rasisme preger de menneskene 
som utsettes for det, men også samfunnet som helhet. 

Informasjonsfilm 3 Vær en god antirassist! handler om 
å være en god antirasist og hvilke verktøy vi alle kan 
bruke for å forebygge og bekjempe rasisme. Det er også 

tre episoder av serien Klassen som handler om fordom-
mer og rasisme, og det er laget en fengende Klassen-låt 
med musikkvideo til temaet.      
 
Til hver informasjonsfilm og episoden Bromance fra  
dramaserien Klassen gir vi forslag til spørsmål og 
problemstillinger som du kan diskutere med elevene 
dine, samt til hvordan du kan knytte innholdet opp mot 
relevante rettigheter i FNs barnekonvensjon. Materialet 
er ment som veiledning, forslag og inspirasjon, og er 
tilpasset 5.–7. trinn, men det kan også fint tilpasses til  
og brukes for yngre og eldre elever. 

Det er viktig å være observant på at elevene kan ha 
med seg veldig ulike erfaringer knyttet til rasisme.  
Noen elever har ikke et gjennomtenkt forhold til temaet.  
Andre kan ha med seg negative erfaringer ut fra 
hvordan de er blitt møtt av andre barn, voksne eller 
samfunnet. Det er derfor viktig at du ikke bruker  
elevene i klassen din som eksempel når temaet belyses, 
da dette kan oppleves vanskelig for elevene.  

De tre informasjonsfilmene om rasisme og episoden av 
Klassen legger frem ulike problemstillinger og eksempler 
som er gode å bruke som utgangspunkt for samtalene 
dere har. Dersom elever selv ønsker å dele fra sine 
erfaringer, er dette positivt, men det må skje på eget 
initiativ, og det skal være frivillig.

Målet med undervisningsopplegget

Alle barn har rett til ikke 
å bli forskjellsbehandlet 
på grunn av sin egen eller 
foreldrenes kultur, hudfarge, 
kjønn, språk, religion,  
bakgrunn, funksjons- 
nedsettelse eller mening.

Jf. FNs barnekonvensjon, artikkel 2
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Dette undervisningsopplegget til NRK Supers temadager om rasisme er hovedsakelig tilpasset til bruk på 5.–7. trinn, 
men vi oppfordrer også til at klasser på 3. og 4. trinn kan bruke dette, og da særlig informasjonsfilmene. Derfor har  
vi satt opp relevante kompetansemål også for småtrinnet. Relevante tverrfaglige tema er «folkehelse og  
livsmestring», og «demokrati og medborgerskap».

Forankring i Kunnskapsløftet

KRLE – Kompetansemål etter 7. trinn

• bruke filosofiske tenkemåter i samtale og 
undring 

• utforske og beskrive egne og andres  
perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til 
hverdags- og samfunnsutfordringer 

• gjøre rede for hva menneskerettighetene 
innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet 
og religiøse minoriteters situasjon i Norge

Samfunnsfag – Kompetansemål etter 7. trinn 

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

• drøfte kva likeverd og likestilling har å 
seie for eit demokrati, og utvikle forslag 
til korleis ein kan motarbeide fordommar, 
rasisme og diskriminering

KRLE – Kompetansemål etter 4. trinn

• samarbeide med andre i filosofisk samtale 

• identifisere og reflektere over etiske 
spørsmål 

• sette seg inn i og formidle egne og andres  
tanker, følelser og erfaringer 

• samtale om hva menneskeverd, respekt og  
toleranse betyr, og hva det innebærer for 
hvordan vi lever sammen

Samfunnsfag – Kompetansemål etter 4. trinn 

• presentere menneskerettar og rettar  
barn har, og reflektere over kvifor desse 
rettane finst 

• samtale om identitet, mangfald og fellesskap 
og reflektere over korleis det kan opplevast 
ikkje å vere ein del av fellesskapet

VIKTIG! 
Til gjennomføring av undervisningsopplegget er 
det viktig at du som lærer er observant på at:  

• Barn kan reagere ulikt når de ser 
episodene, og spesielt om de har opplevd 
noe selv, kan det vekke sterke følelser. Husk 
at elever kan ha opplevd rasistiske ord og 
handlinger også i klassen fra medelever.  

• Planlegg hvordan du vil håndtere en 
situasjon der en elev reagerer på innholdet, 
og hvordan du vil følge opp eleven og klassen 
i etterkant. Hvis det har skjedd i klassen, er 
dette et viktig ledd i arbeidet med å sikre et 
trygt og godt klassemiljø med nulltoleranse 
for rasisme og diskriminering. 

• Hvis en elev i klassen ytrer noe som er 
rasistisk, still eleven oppfølgingsspørsmål 
for å prøve å forstå bakgrunnen for  
utsagnet, og vær tydelig på at rasisme 
ikke tolereres i skolen.  

• Barn kan ha ulike oppfatninger og  
holdninger til temaet rasisme. Vær  
forberedt på å håndtere dette ved å ta  
barnet på alvor, være respektfull og saklig. 
Ikke snakk bort det barnet sier, eller le av det.
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Her finner du forslag til hvordan du som lærer kan bruke 
informasjonsfilmene fra NRK Supers temadager om rasisme 
i undervisningen din. Fordi undervisningsopplegget og 
informasjonsfilmene henger tett sammen, anbefaler vi at 
dere gjennomfører disse delene i riktig rekkefølge. 

Det er laget en egen Klassen-musikkvideo til NRK Supers 
temadager om rasisme som heter Farlig, som vi anbefaler 
at dere bruker i forbindelse med temadagene. Musikk- 
videoen kan sees her: 
nrksuper.no/serie/tema-rasisme

Det meste av opplegget er basert på muntlig dialog, 
og forslagene er ikke ment som et ordrett manus som 
du er nødt til å bruke. Tilpass ord og talemåte slik det 
passer best for deg og dine elever.

Informasjonsfilmene er delt opp etter følgende titler: 

Informasjonsfilm 1: Rasismens historie
I denne filmen får elevene forklart hva rasisme er,  
presentert ulike former for rasisme og hvordan rase-
teorier oppstod. De får være med på en liten tidsreise 
tilbake til historiske hendelser som kolonitiden og 
fornorskningspolitikken, som var basert på rasistiske 
ideologier. Målet er å gi elevene kunnskap om temaet 
rasisme og om hvordan de kan gjenkjenne og bidra til  
å bekjempe rasisme.

Undervisningsopplegg til NRK Supers temadager om rasisme
Informasjonsfilm 2: Fordommer
Denne filmen handler om fordommer, hva de er, og hvor 
de kommer fra. Vi har alle fordommer, men problemet 
oppstår når vi ikke er villige til å justere våre egne for-
dommer og holdninger, og når fordommene våre fører 
til at vi forskjellsbehandler grupper eller enkeltmennesker. 
Målet er å gi elevene kunnskap om hva fordommer er, slik 
at de kan gjenkjenne egne fordommer og lære hvordan 
man kan imøtekomme og bekjempe fordommer.

Informasjonsfilm 3: Vær en god antirasist! 
I denne filmen får elevene presentert ulike former for 
rasisme, hvilke konsekvenser rasisme har, og verktøy for 
hvordan rasisme kan bekjempes. Det viktigste budskapet 
i filmen er at vi alle kan bidra i kampen mot rasisme. 
Målet er å gi elever kunnskap og verktøy slik at de vet 
hva de må gjøre og hvor de kan henvende seg om de ser 
at noen blir utsatt for rasisme, og elevene vet hva de 
kan gjøre hvis de selv opplever rasisme.

Du finner alle informasjonsfilmene til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/tema-rasisme 

Programledere i informasjonsfilmene er: Selma, Tonje, Chris, 
Victor, Sally og Margrethe m.fl., alle kjent fra NRK Super.

Episoden Bromance til dramaserien Klassen 
Vi har også laget et undervisningsopplegg til episoden 
Bromance i dramaserien Klassen. 

I denne episoden av Klassen møter vi blant annet Jørgen 
som gjennom episoden blir utfordret på ulike fordommer 
og antagelser han har om hva det vil si å være norsk og 
hva det vil si å være fra Norge.  Målet med episoden er 
å øke forståelsen for at Norge er mangfoldig og at vi 
er alle forskjellige, men samtidig like, og at vi ikke skal 
dømme andre før vi har blitt kjent med dem.

Du finner episoden Bromance til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/klassen

http://nrksuper.no/serie/tema-rasisme
https://nrksuper.no/serie/tema-rasisme
http://m.fl
http://nrksuper.no/serie/klassen
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GJENNOMFØRING

1. Introduser timen 
Fortell elevene at dere skal se en film om rasismens 
historie. Presenter målet for timen. 

Del ut ark til elevene og be dem notere ting de ikke 
visste fra før, ting de la spesielt merke til, eller spørsmål 
de har til innholdet, enten mens de ser filmen, eller i 
etterkant. Samle inn lappene når du trenger dem som 
avslutning på økten.

2. Se filmen Rasismens historie 
Filmen finner du i nettspilleren til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/tema-rasisme

Filmen vil også lenkes opp slik at du lett finner den her:
reddbarna.no/skole/rasisme

INFORMASJONSFILM NR. 1 

RASISMENS 
HISTORIE
Tidsbruk: 45 minutter
Materiellbehov: Post it-lapper og ark

Mål: Elevene har kunnskap om rasisme, 
hva det betyr, ulike former for rasisme 
og rasismens historie.

[RASISME] 

Rasisme er når ord eller handlinger fører til 
urettferdig forskjellsbehandling eller tanken 
om at noen er mindre verdt på bakgrunn av 
deres hudfarge, religion, kultur eller hvor de 
kommer fra. 

ORDBOKA

http://nrksuper.no/serie/tema-rasisme
http://reddbarna.no/skole/rasisme
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4. Refleksjonssamtale 
Reflekter rundt innholdet i filmen med utgangspunkt i 
spørsmålene under. La gjerne elevene snakke med en 
læringspartner først, eller gå rett til en felles klassesamtale.

• Hva er rasisme ifølge filmen dere så nå? 

• Hvordan oppstod ordet «rase»?  

• I filmen sier de at «Ikke alle opplever rasisme, men 
rasisme er dårlig for alle». Hva menes med det,  
mener du? 

• Hva var det som skjedde på 1500-tallet da europeiske 
land lagde kolonier? Hvilke forklaringer brukte de for 
å gjøre det kolonistene gjorde? 

• Hva heter området som ble kolonisert i Norge?  
Hvem bodde, og bor, der?  
Hvis elevene ikke husker det, heter området som ble 
kolonisert Sápmi.

• Hva betyr fornorskning? Hvordan tror du de som 
opplevde fornorskning, hadde det? 

• Hvorfor tror du at noen, fortsatt idag, ikke vil fortelle 
at de er for eksempel jøder eller samer? 

• Hva var det land over hele verden ble enige om i  
1948 da verdenserklæringen for menneskerettigheter 
ble vedtatt? 

• Hvorfor har vi forskjellig hudfarge når det er bevist 
at vi er 99,9 % like i DNA-et vårt?

5. Avslutning 
Gjennomgå Post-it-lappene ved at du som lærer leser 
høyt. Velg ut det du mener er greit å lese opp. Snakk 
sammen om hva elevene har skrevet, eller hjelp elevene 
med å forklare ord og annet som elevene har notert at 
de lurer på.  

Repeter målet for timen og spør elevene hva de har 
lært, og om de har noen tanker etter det dere har sett 
og snakket om.

3. Aktivitet
Del ut Post-it-lapper. La elevene få noen minutter til å 
skrive ned minst tre ting de lærte eller tenkte på da de 
så filmen, eller om det er ord de ikke forstår. Én ting 
på hver lapp. De kan ta utgangspunkt i det de skrev på 
arket. Samle inn lappene, og bruk dem som avslutning 
på økten.  

3 TING JEG LÆRTE 

ELLER TEKTE PÅ DA 

JEG SÅ FILMEN
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GJENNOMFØRING

1. Introduser timen 
Fortell elevene at dere nå skal få se en film om fordommer. 
Presenter målet for timen. Spør elevene om de vet hva 
en fordom er. Ikke kom med fasit, men takk for elevenes 
forslag og si at dere i dag skal lære mer om hva  
fordommer er.  

2. Se filmen Fordommer
Filmen finner du i nettspilleren til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/tema-rasisme

Filmen vil også lenkes opp her slik at du lett finner den:
reddbarna.no/skole/rasisme

INFORMASJONSFILM NR. 2 

FORDOMMER
Tidsbruk: 45 minutter
Materiellbehov: Elevark

Mål: Elevene vet hva fordommer er, og 
de reflekterer rundt egne og andres 
fordommer og hvordan de kan påvirke 
våre holdninger og handlinger.  

ORDBOKA

[FORDOM] 

Fordommer er når du har holdninger eller 
tanker om andre, som ikke nødvendigvis er 
positive, uten at du har møtt eller kjenner 
de andre. Vi har lett for å dømme andre, 
uten å kjenne dem. 

Vi har alle fordommer, og ofte har vi 
fordommer uten å være bevisste på dem. 
Vi tror noe om andre, uten at det baseres 
på fakta, fordi vi påvirkes av alt hva vi har 
hørt om, sett på TV, lest om i bøker eller 
hva andre forteller oss. Problemet oppstår 
når vi ikke er villige til å endre våre egne 
fordommer og holdninger, og når fordom-
mene våre fører til vi forskjellsbehandler
grupper eller enkeltmennesker.

[DISKRIMINERING]

Å bli usaklig og urettferdig forskjells- 
behandlet på grunn av hvem du er, og  
hvor du kommer fra.

http://nrksuper.no/serie/tema-rasisme
http://reddbarna.no/skole/rasisme
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3. Refleksjonssamtale 
Reflekter rundt innholdet i filmen med utgangspunkt i 
spørsmålene under. La gjerne elevene snakke med en 
læringspartner først, eller gå rett til en felles klassesamtale.

• Hva mener du at en fordom kan være, etter å ha sett 
filmen? Snakk om ordet «fordom». Ordet kan deles 
opp i «for» og «dom», som betyr å dømme før eller 
dømme på forhånd.  

• Victor sier i filmen at vi alle har fordommer i større 
eller mindre grad. Hva mener du om det? Er du enig? 
Hvorfor / hvorfor ikke?  

• Vi hørte om ulike fordommer i filmen. At Kina fikk 
skylden for koronaviruset, som førte til at noen ble 
redde for å sitte ved siden av barn på bussen eller 
ikke ville leke med dem. At jenter med hijab ikke 
kan spille fotball. At samiske barn får beskjed om å 
snakke norsk, og at det samiske språket ikke hører  
til i Norge.  

• Hvordan tror dere dette oppleves for de som blir 
utsatt for disse fordommene? Kommer du på andre 
eksempler på fordommer?  

• Hvor kommer fordommene dine fra? Personer, filmer, 
sosiale medier osv. 

• Hvordan påvirker fordommene dine deg, tror du? 

• Hvordan kan du finne ut hvilke fordommer du har?  

• Hva kan du gjøre med fordommene dine?

5. Avslutning 
Kopier tabellen fra vedlagt elevark til tavlen/smarttavlen: 
Spør elevene om de kan fortelle om hva de har kommet 
fram til av eksempler på fordommer og hvordan disse 
fordommene kan føre til rasisme. 

Synliggjør noen av elevenes svar på oppgavene i elevarket 
på tavlen. Be også elevene fortelle om noen av sine 
forslag fra oppgave 2 i en felles klassesamtale. 

Repeter målet for timen og be elevene vise med tommelen 
sin om de mener de har oppnådd målet godt (tommel 
opp), middels (tommel strak), eller om målet ikke er 
nådd (tommel ned).  

VIKTIG! 
• Tenk over hvilke begreper og ord du selv 

bruker i klasserommet, og reflekter over 
hvilke fordommer du selv har.  

• Vær klar over eget språkbruk og hvem du 
inkluderer i et «vi». For eksempel når du skal 
snakke om en gruppe, kan du si: «De av oss 
som er …» Det er også viktig å unngå  
formuleringer som «I Norge gjør vi sånn» 
eller å omtale den beigerosa fargeblyanten 
som «hudfargen». Når du er bevisst på 
språkbruken, markerer du at «vi» rommer 
mangfoldige grupper.

3. Aktivitet  
Del elevene i grupper på tre, del ut vedlagt elevark, og 
be dem svare på spørsmål 1 og spørsmål 2 sammen.  

Fra Håndbok mot rasisme, side 53: minotenk.no/wp-content/up-
loads/2021/06/Handbok-mot-rasisme-SMALL.pdf

Elevarket 
finner du bakerst 
i pdfen.

https://minotenk.no/wp-content/uploads/2021/06/Handbok-mot-rasisme-SMALL.pdf
https://minotenk.no/wp-content/uploads/2021/06/Handbok-mot-rasisme-SMALL.pdf
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GJENNOMFØRING

1. Introduser timen 
Fortell elevene at de nå skal få se en film om hvordan 
man kan være en antirasist, og hva man kan gjøre  
dersom man opplever rasisme eller ser andre som  
opplever det. Presenter målet for timen. 

Hør med elevene om deres forkunnskaper om antirasisme: 
– Er det noen som vet hva det vil si å være en antirasist? 
– Har dere eksempler på ting man kan gjøre som er  
antirasistisk?

2. Se filmen Vær en god antirasist! 
Filmen finner du i nettspilleren til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/tema-rasisme

Filmen vil også lenkes opp her slik at du lett finner den:
reddbarna.no/skole/rasisme

INFORMASJONSFILM NR. 3 

VÆR EN GOD 
ANTIRASIST!
Tidsbruk: 45 minutter
Materiellbehov: Ark og plakat

Mål: Elevene vet hva de må gjøre og hvor 
de kan henvende seg om de ser at noen 
blir utsatt for rasisme, og elevene vet 
hva de kan gjøre hvis de selv opplever 
rasisme.

ORDBOKA

[HVERDAGSRASISME] 

Hverdagsrasisme er den rasismen som 
skjer i det daglige, og kan være alt fra små 
dagligdagse hendelser til sårende blikk, 
kommentarer eller utestenging. Hverdags-
rasisme kan ofte være usynlig for de som 
ikke rammes av den, men det betyr ikke at 
den er mindre alvorlig. Derfor må vi få opp 
øynene for hverdagsrasisme. Det å alltid 
få spørsmålet «Hvor kommer du egentlig 
fra?», eller bli stoppet i butikken for at 
sekken skal sjekkes, kan være uttrykk for 
hverdagsrasisme. Rasisme er alltid alvorlig.  

[ANTIRASIST]

En person som ikke aksepterer og sier ifra 
om at ingen skal diskrimineres på grunn 
av hudfarge, religion, kultur eller hvor de 
kommer fra. 

http://nrksuper.no/serie/tema-rasisme
http://reddbarna.no/skole/rasisme
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3. Refleksjonssamtale 
Be elevene gjenta hva de så i filmen. Reflekter rundt  
innholdet i filmen med utgangspunkt i spørsmålene 
under. La gjerne elevene snakke med en læringspartner 
først, eller gå rett til en felles klassesamtale.

• Hvordan tror du det føles å få høre at «Jeg bare 
tulla» hvis man blir plaget eller opplever det som blir 
sagt, som sårende? Hva gjør det med den personen?  

• Hvorfor blir rasisme sammenlignet med myggstikk?  
Fra filmen: Hvis man blir stukket én gang, er det kanskje 
ikke så vondt eller farlig, men hvis det skjer mange ganger, 
kan det gjøre fryktelig vondt. 

• Hva synes du en voksen skal si og gjøre hvis en elev 
forteller at han eller hun blir utsatt for rasisme? 

• Hva skal du gjøre hvis du forteller en voksen om  
rasisme og du føler at personen ikke hører på deg 
eller gjør noe med det? 

• Hva er en antirasist?  
Ta opp dette spørsmålet fra innledningen av aktiviteten  
og hør hva elevene har fanget opp.  

• Hvordan kan du være en antirasist, og hva kan du 
gjøre for å være med på å få slutt på rasisme?  
En antirasist er en som jobber for å få slutt på rasisme. 
Man kan si stopp og hjelpe til hvis man hører eller ser noe 
rasistisk, man kan få med voksne og demonstrere. Bruk 
gjerne listen, som heter «Hvordan være en god antirasist?».

• Hvorfor er det viktig at også de som ikke selv har 
opplevd rasisme, står opp mot rasisme? 

4. Aktivitet: Lag felles plakat i klassen 
Del elevene inn i par eller i små grupper. Be dem snakke 
sammen om hva de kan si dersom de hører noen si noe 
rasistisk. 

Be elevene om å lage snakkebobler, der de skriver ned 
hva de foreslår. Snakkeboblene skal dere lime på en 
felles plakat, som dere kan henge opp i klasserommet.

Hvis elevene sliter med å komme med forslag, får du 
noen forslag her for å hjelpe elevene i gang: 

Kan dere komme på flere forslag? Skriv dem ned i  
snakkeboblene! 

5. Avslutning 
La elevene lese høyt det de har skrevet på plakaten. 
Repeter målet for timen og spør elevene hva de har 
lært, og om de har noen tanker etter det dere har sett 
og snakket om.

HVORDAN VÆRE EN GOD 
ANTIRASIST? 

• Vær bevisst på ord som du og andre bruker.  
 

• Still spørsmålet: Kan dette ordet eller denne 
handlingen være rasistisk og såre andre? 

• Tør å være en god venn. Det betyr enormt 
mye at du sier ifra. 

• Vær den som sier «nei, dette er ikke  
greit», så har du tatt et steg i riktig retning.  

• Ved å være oppmerksom og si ifra kan du  
bidra til å endre holdninger, forebygge og 
bekjempe rasisme.   

• Tør å være den som reagerer på den litt 
dårlige spøken. Den spøken som faktisk  
var rasistisk.  

• Du må tørre å si ifra om du er vitne til en  
rasistisk hendelse, at noen sier noe rasistisk, 
eller at noen blir utestengt.  

• Still spørsmål, vær nysgjerrig og lytt til 
svarene du får.

«Hei, jeg vet du prøvde å være morsom, 
men dette er faktisk ikke greit å tulle med.»

«Det du sa der, er ikke lov å si.»

«Hei, du må slutte å bruke det ordet!» 

«Nei, det her er ikke greit!»
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Når det skjer rasistiske hendelser på skolen, har skolen 
en plikt til å følge dette opp. Det er en del av aktivitets- 
plikten. Skolen har plikt til å gripe inn hvis den oppdager 
at elever utsettes for mobbing, vold eller diskriminering. 
Rasisme er en form for diskriminering. 

Skolen skal sikre at alle elever har et trygt og godt 
skolemiljø. Alle som jobber på skolen, har som oppgave 
å følge med, og, ikke minst, gripe inn hvis de oppdager 
mobbing, vold eller diskriminering. 

Skolen har et ansvar

HVA KAN DU 
SOM LÆRER GJØRE? 

• Slå ned på rasistiske ord og handlinger i 
møte med elever i klasserommet, i gangen, 
i skolegården, men også i møte med voksne 
på personalrommet og i samtaler med 
foreldre.  

• Snakk med elevene om at det er viktig å 
snakke med en voksen som de stoler på, om 
de ikke har det bra, og hvis de opplever å bli 
utsatt for rasisme. 

• Snakk om at det er de voksnes ansvar å 
være tilgjengelig for barna, lytte og forsøke 
å forstå og hjelpe til.  

• Snakk om ansvaret de voksne på skolen 
har for å hjelpe og finne løsninger hvis barn 
blir diskriminert, mobbet eller ikke har det 
bra. Hvilke voksne på skolen kan elevene 
kontakte? 

TILTAK
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GJENNOMFØRING

1. Introduser timen 
Fortell elevene at dere skal se en episode fra dramaserien 
Klassen, som handler om fordommer og at Norge er 
et mangfoldig land. Repeter sammen med elevene hva 
en fordom er, og hvilke ulike fordommer vi alle kan ha. 
Se definisjon under aktiviteten til informasjonsfilm 2. 
Presenter målet for timen.

2. Se Klassen-episoden Bromance 
Filmen finner du i nettspilleren til NRK Super her: 
nrksuper.no/serie/klassen 

Filmen vil også lenkes opp slik at du lett finner den her: 
reddbarna.no/skole/rasisme

EPISODE FRA SERIEN KLASSEN 

BROMANCE
Tidsbruk: 45 minutter
Materiellbehov: Ark

Mål: Elevene snakker sammen om hva for-
dommer er, og hvordan fordommer påvirker 
oss, at samfunnet vårt er mangfoldig, og 
hva vi kan gjøre for at alle elever skal føle 
seg inkludert og trygge på skolen.  

http://nrksuper.no/serie/klassen
http://reddbarna.no/skole/rasisme
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3. Refleksjonssamtale 
Reflekter rundt innholdet i filmen med utgangspunkt  
i spørsmålene under. La gjerne elevene snakke med  
en læringspartner først, eller gå rett til en felles  
klassesamtale.

• I filmen spurte Jørgen hva samisk har med tekster fra 
Norge å gjøre? Hva mener du om det? Hvorfor tror 
du han og noen av elevene ikke tenkte på samiske 
tekster som tekster fra Norge? 

• Jørgen baksnakker Levi og sier at han ikke er helt 
norsk-norsk, at han jo bare er halvt norsk fordi faren 
hans er fra Colombia. Hvordan reagerer Levi på det? 
Hvordan tror du Levi føler seg når han hører det? 

• Jørgen sier han ikke mente å være slem.  
Hvorfor sier han det på den måten, da, tror du?  
Hva mener du om dette?  

• Hvor viktig er det at alle blir sett på som «norsk»  
i klassen? 

• Hvilke konsekvenser kan det ha for noen elever å  
ikke bli sett på som «norsk» på skolen?  

• Ønsker alle å bli sett på som «norsk» i Norge, tror 
du? Hvorfor / hvorfor ikke?  
Husk å poengtere at mange er stolte av identiteten sin  
og bakgrunnen sin. Det viktigste er å bli akseptert for  
den man er. 

• Snakk om ulike måter å være norsk på.  
Hvem inkluderer vi når vi snakker om nordmenn?

4. Aktivitet: Gi råd! 
Be elevene om å samarbeide to og to, for å bli enige om 
og skrive ned tre gode råd til elever og lærere på skolen 
om: «Hva kan dere gjøre for å få alle elever til å føle seg 
trygge og inkludert på skolen, uansett hvor de er født, 
hvilken bakgrunn eller tro de har?» 

5. Avslutning 
Heng opp rådene i klasserommet. Oppfordre lærings- 
parene til å dele ett eller flere av rådene sine med  
resten av klassen. Repeter målet for timen og spør  
elevene hva de har lært, og om de har noen tanker  
etter det dere har sett og snakket om.

HVA KAN VI GJØRE FOR Å 
FÅ ALLE ELEVER TIL Å FØLE SEG TRYGGE OG INKLUDERT PÅ SKOLEN:

1)

2)

3)
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Tips til andre ressurser
Ingen utenfor og Nettvett er Redd Barnas ressurser 
og materiell til å involvere elever og foreldre i arbeidet 
med å skape trygge og gode klassemiljøer, og for å 
forebygge mobbing. Her finner dere relevante ressurser 
for å jobbe med språkbruk, nettvett, skape et trygt  
og godt klassemiljø og fremme et godt hjem-skole- 
samarbeid. 
reddbarna.no/ingenutenfor og  
reddbarna.no/nettvett

Det magiske klasserommet er Redd Barnas interaktive 
undervisningsmateriell, og det kan brukes for å jobbe vi-
dere med temaene barns rettigheter og FNs bærekrafts-
mål. For eksempel er det et eget temarom i ressursen 
om ikke-diskriminering.
reddbarna.no/klasserom

Dembra tilbyr et bredt utvalg av undervisningsopplegg 
for å forebygge gruppefiendtlighet, fordommer, rasisme, 
antisemittisme og udemokratiske holdninger. 
dembra.no/no/dembra-skole/ 

Særlig øvelsen Vi og de andre fra Dembra anbefales til 
videre arbeid om fordommer: 
dembra.no/no/opplegg/vi-og-de-andre/ 

Holocaustsenteret tilbyr omvisning, skolebesøk, kurs 
for lærere og undervisningsopplegg til klasserommet. 
Holocaustsenteret har frem til desember 2023  
utstillingen U/Synlig om hverdagsrasisme i Norge,  
som skoleklasser kan besøke: 
hlsenteret.no/utstillinger/midlertidig/u-syn-
lig-hverdagsrasisme-i-norge.html 

Aldri mer 22. juli er en gratis nettressurs om rasisme, 
som skal lære elever om rasisme og etnisk diskriminering. 
Bak ressursen står Antirasistisk Senter:
aldrimer22juli.no

Skjellsord i skolegården er et enkelt pedagogisk  
opplegg til tre kortfilmer som lærere kan bruke for å 
bekjempe bruken av skjellsord i skolegården:
norskfolkehjelp.no/skjellsord 

Kortversjon / barnevennlig versjon av  
Barnekonvensjonen: 
reddbarna.no/vart-arbeid/barns-rettigheter/
barnekonvensjonen-i-kortversjon 

Redd Barnas foreldretips om hvordan man kan 
snakke med barn om rasisme og diskriminering: 
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-
norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-
rasisme-og-diskriminering/

AKTUELLE BØKER OM TEMAET 

Håndbok mot rasisme av Minotenk: 
https://minotenk.no/gratisbok-handbok-mot-ra-
sisme/

Hva er rasisme? – minihåndbok skrevet av Sindre  
Bangstad og Cora Alexa Døving:  
universitetsforlaget.no/hva-er-rasisme-2  

Rasismens Poetikk av Guro Sibeko 

Håndbok for unge antirasister av Tinashe Williamson

http://reddbarna.no/ingenutenfor
http://reddbarna.no/nettvett
http://reddbarna.no/klasserom
http://dembra.no/no/dembra-skole/
http://dembra.no/no/opplegg/vi-og-de-andre/
http://hlsenteret.no/utstillinger/midlertidig/u-synlig-hverdagsrasisme-i-norge.html
http://hlsenteret.no/utstillinger/midlertidig/u-synlig-hverdagsrasisme-i-norge.html
http://aldrimer22juli.no
http://norskfolkehjelp.no/skjellsord
http://reddbarna.no/vart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon
http://reddbarna.no/vart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-rasisme-og-diskriminering/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-rasisme-og-diskriminering/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-rasisme-og-diskriminering/
https://minotenk.no/gratisbok-handbok-mot-rasisme/
https://minotenk.no/gratisbok-handbok-mot-rasisme/
http://universitetsforlaget.no/hva-er-rasisme-2
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Du kan utgjøre en forskjell!
Som lærer har du mulighet til å være med og bekjempe 
rasisme, bidra til nulltoleranse for rasistiske ord og han-
dlinger, og jobbe for et trygt og godt skolemiljø. 

Det kan hende at elever i løpet av aktivitetene i opplegget 
vil fortelle om negative eller rasistiske hendelser som 
de selv har opplevd. Det kan også hende at elevene vil 
komme til deg i ettertid og fortelle om slike opplevelser. 
Hvis elever deler personlige eller ubehagelige erfaringer 
i klassen, bør du snakke med elevene individuelt og ikke 
la disse bli diskutert videre i plenum. 

Hvis en elev opplever eller ser rasisme, er det viktig at 
de får mulighet til å snakke om det og rapportere det 
om de selv ønsker det.

Det er viktig at elevene vet hvor de kan henvende seg 
hvis de trenger hjelp, eller om de har en venn som 
trenger hjelp. Informer elevene om hjelpetjenestene som 
nevnes under, og klikk deg frem sammen med elevene 
slik at de blir kjent med de ulike hjelpetilbudene. 

Skolen din skal ha en plan for hvordan dere arbeider for 
å sikre trygge og gode skolemiljøer for alle elever uten 
mobbing og krenkelser. 

For mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet, se: 
udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/til-
tak-skolemiljo/ 

Les også mer på Redd Barnas sider om trygge 
skolemiljøer her: 
reddbarna.no/skolemiljo og  
reddbarna.no/ingenutenfor 

Det finnes flere hjelpetjenester der elever kan snakke 
med noen og få hjelp om de trenger det:

Alarmtelefonen 116 111 
Alarmtelefonen er en gratis telefontjeneste for barn og 
unge som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt 
eller rasistiske hendelser. Alarmtelefonen er døgnåpen 
hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post 
og SMS. Voksne som er bekymret for barn, kan også ringe.
116111.no / telefon: 116 111

Kors på halsen
Her kan barn henvende seg for å snakke om vanskelige 
ting. Kors på halsens telefon er åpen mandag–fredag  
kl. 14–22. Det er gratis å ringe til dem fra både fast- 
telefon og mobil i Norge. De har også en chattetjeneste.
korspahalsen.no / telefon: 800 333 21

Snakk om mobbing 
Dette er en chattetjeneste for barn som er åpen 
mandag–fredag kl. 15–21 og søndag kl. 15–21. Her kan 
barn henvende seg hvis de har det vanskelig på skolen, i 
fritiden eller hjemme, har opplevd mobbing, utestenging 
eller kommentarer, eller kjenner noen som har opplevd 
det eller har utsatt andre for det.  
snakkommobbing.no 

For flere hjelpetjenester, se en oversikt her: 
reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp/

På Antirasistisk Senters nettsted kan man melde ifra 
om man har vært utsatt for rasisme eller vært vitne til en 
rasistisk handling, og de vil ta kontakt om man ønsker det. 
antirasistisk.no/meld-fra-om-rasisme/

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir 
veiledning i saker som gjelder diskriminering og rasisme, 
og de kan kontaktes på denne lenken:    
ldo.no/ombudet-og-samfunnet/kontakt-ldo/

HVIS LÆRERE ER GODE 
ANTIRASISTER, SMITTER DET OFTE 
OVER PÅ ELEVENE, SÅ DE BLIR GODE 
ANTIRASISTER. 

http://udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/
http://udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/
http://reddbarna.no/skolemiljo
http://reddbarna.no/ingenutenfor
http://korspahalsen.no
http://snakkommobbing.no
http://reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp/
http://antirasistisk.no/meld-fra-om-rasisme/
http://ldo.no/ombudet-og-samfunnet/kontakt-ldo/


ELEVARK TIL INFORMASJONSFILM NR. 2 – FORDOMMER
Tenk over hvordan fordommer kan føre til rasisme. Skriv inn tre eksempler på fordommer i kolonnen til venstre. Skriv deretter 
hvordan disse fordommene kan føre til rasisme i kolonnen til høyre.

Navn:

FORDOMMER RASISME

Hva kan vi gjøre for å motarbeide fordommer her i klassen og på skolen? Skriv så mange forslag dere kommer på:

[FORDOMMER] er når du 
har holdninger eller tanker om 
andre som ikke nødvendigvis er 
positive, uten at du har møtt 
eller kjenner de andre. Vi har 
lett for å dømme andre uten  
å kjenne dem.

[RASISME] er når ord eller 
handlinger fører til urettferdig 
forskjellsbehandling eller tanken 
om at noen er mindre verdt på 
bakgrunn av deres hudfarge, 
religion, kultur eller hvor de 
kommer fra.



En undervisningsressurs utviklet i samarbeid mellom NRK Super og Redd Barna.


