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Veileder til
antologien
iLove – identitet og
kjærlighet
Innledning og bruksanvisning
Dette er en veileder for lærere, ungdomsledere og andre ressurspersoner
som ønsker å bruke antologien iLove – identitet og kjærlighet i møter
med ungdom og unge voksne. Tekstene i iLove – identitet og kjærlighet
er skrevet av unge mennesker med flerkulturell bakgrunn og handler om
deres tanker og utfordringer med å finne en identitet, trygghet og kjærlighet i verden.
Inne i veilederen vil du finne mange forskjellige øvelser som på ulike måter
er knyttet til tekstene og tematikken i antologien. Gjennom øvelsene vil
du oppdage at det er lagt spesielt stor vekt på normer og identitet, som
vi mener er knyttet til gode måter å jobbe forebyggende alvorlig
begrensning av unges frihet, tvangsekteskap og ekstremisme.

innledning

En forståelse av normer gjør unge mennesker bedre rustet til å reflektere
over og ta et standpunkt til alle de uskrevne reglene og “kulturene” som
påvirker våre liv. Alt fra hvordan vi kler oss, sosiale koder, verdisystemer
og kjønnsroller. Vi ønsker at tekstene i iLove – identitet og kjærlighet skal
bidra til diskusjon og kritisk tenkning.
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For ungdom med en flerkulturell bakgrunn kan en forståelse av normer
også bidra til å forklare følelsen av å møte forskjellige forventninger og
krav fra storsamfunnet på den ene siden og foreldre og familie på den
andre. Vi ønsker å gi ungdom verktøy til å være kritisk til normer, både i
egen familie men også til samfunnet for øvrig. Slik står man bedre rustet
til å gjøre velbegrunnede valg basert på menneskerettigheter.

innledning

Identitet handler om tilhørighet. Hvem man føler man ligner og hvilken
gruppe man føler man hører til. Ved å fokusere på en mangfoldig identitet,
med tilhørighet mange steder, vil man kunne håndtere eventuelle identitetskonflikter, men også øke muligheten for å danne tilknytning og allianser
utover de gruppene man umiddelbart føler tilhørighet til.
Innledende øvelser eller tektsøvelser?
Veilederen er delt inn i to deler: “Innledende øvelser” og “Tekstøvelser”.
“Innledende øvelser” tar for seg ulik overordnet tematikk – som identitet, normer og kjønnsroller – gjennom mer generelle øvelser. De er altså ikke knyttet konkret til tekstene i antologien, men kan brukes for å
gi deltagerne en forståelse av tematikken i tekstene, noen verktøy for
hvordan man kan tolke de, samt begreper.
“Tekstøvelser” inneholder workshops som er knyttet opp mot konkrete
tekster fra boken iLove - identitet og kjærlighet.
Det kan være lurt å gjennomføre en workshop med en “overordnet”
innledende øvelse først, og så en tekstøvelse etterpå. Da vil man ha et
bedre utgangspunkt til å forstå, analysere og diskutere, alt ettersom hva
man vil fokusere på. Dette avhenger av hvor mye tid man har, og om
man skal ha én eller flere samlinger med gruppen.
Infosidene i antologien – om menneskerettigheter, identitet, kollektivisme,
patriarkat og normer – kan man bruke som tilleggsinformasjon til mange
av øvelsene.
Øvelsenes deler
Alle har noen innledende stikkord for å hjelpe deg:
Tid: Tiden vil variere litt etter gruppas størrelse, men utgangspunktet
for disse beregningene er rundt 15 personer. Tiden vil også variere noe
utfra nivået på gruppen og vanskelighetsgraden på øvelsen. Forsøk å
holde tiden og ikke la diskusjonene skli for mye ut, sånn at noen går lei.
Tematikk: I boken iLove – identitet og kjærlighet kan tekstene knyttes til
en del overordnet tematikk. For eksempel normer, identitet, kjønnsroller og
lignende. Stikkordene for tematikk gjør at man kan knytte de forskjellige
tekstene og innledende øvelsene sammen, alt ettersom hva du ønsker å
fokusere på.
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Formål: Sier hva som er målet med øvelser, altså hva slags tematikk og/
eller refleksjoner man ønsker å dekke med øvelsen. De er beskrivelser som
de som holder øvelsene skal lese, og skal ikke leses opp for deltagerne.
Eventuelt kan man trekke det inn i en oppsummeringsrunde etter øvelsen er gjennomført.
Passer til tekstene: Det vil være markert hvilke tekster fra iLove – identitet
og kjærlighet øvelsene passer sammen med, og det vil være spesifikke
opplegg og spørsmål som følger etter de generelle instruksjonene om
gjennomføring.
Gjennomføring: Denne delen kan du enten forklare, eller lese opp for
deltagerne, og inneholder informasjon om den praktiske gjennomføringen
av øvelsen. Hvis det er en trinnvis øvelse bør man forklare ett trinn av
gangen, etter gjennomføring.
Oppfølgingsspørsmål: Noen av øvelsene har oppfølgingsspørsmål man
kan diskutere i plenum. De delene kan bli voldsomme og ting kan noen
ganger skli ut. Bruk spørsmålene fra dette heftet, men sørg også for
tette oppfølgingsspørsmål for å utfordre fordomsfulle svar, og spør ofte
“Hvorfor det?”. Spesielt hvis noen kommer med uttalelser som ikke er
gjennomtenkte. Noen ganger fungerer det bedre å spørre “Hvorfor?”
enn å komme med motsigelser, for da tvinges deltagerne selv til å tenke
igjennom meningene sine og man slipper at deltagerne går i vranglås.
Mange av øvelsene vil være mulig å tilpasse tekstene på forskjellige måter
utover det som er beskrevet her, og det står du fritt til å gjøre. Ikke alle
tekstene passer til alle øvelsene, og noen tekster – for eksempel “Forkast
kasten” av Usman Asif – fungerer mer som en slags infotekst. Disse kan
man knytte opp til en innledende øvelse og lese og diskutere fritt.
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Innledende
øvelser
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Identitet og
tilhørighet
-gruppetenkning
Tid: 20 minutter
Utstyr: Ingenting
Tematikk: Identitet
Formål: Bli bevisst på hva som gjør at vi føler fellesskap med andre eller
tilhørighet i en gruppe/kultur, og at det finnes mange måter man kan
føle tilhørighet på.
Start med en felles brainstorm om hva identitet er og hva det å identifisere
seg med noen handler om (ha infosiden om identitet fra antologien i
bakhodet).
Spør “Hva er identitet?” og skriv opp stikkord på tavla.
Velg tre utseendemessig svært ulike mennesker fra gruppen (for eksempel
en gutt, en jente med hijab og en jente uten, eller en hipster eller lignende)
og be dem komme frem foran gruppen.

innledende øvelser / 1

Be dem så velge en og en fra resten av gruppen som “ligner” dem selv.
På samme måte som man velger lag i gymmen. Det er ikke lov å velge
“bestevenninner” eller andre man kjenner godt, men noen de tenker ligner
dem. Ikke gå inn i noen diskusjon her.
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Når alle er valgt inn i de tre mindre gruppene, spør man velgerne hva
de brukte som kriterier for utvelgelsen. “Hvorfor tenkte du at de ligner
deg?”. Som regel bruker man utseendemessige faktorer, som hårfarge,
landbakgrunn, påkledning (og noen ganger kjønn).
Så ber man alle om å dele seg i grupper fordelt på kjønn. Stort sett vil
det danne seg to grupper, men hvis det er tid og rom for det går det her
an å ha en kort samtale om mennesker som ikke definerer seg som det
ene eller andre kjønn (queer- og transpersoner).
Til slutt sier man: “De som er enige i at man skal ha frihet og rettferdighet i samfunnet stiller seg på venstre side av rommet”. Nesten alltid vil
da alle gå dit og vil danne én stor gruppe.

Man kan ha mangfoldige identiteter, dvs. at man kan identifisere seg
med forskjellige utseende, forskjellige grupper eller forskjellige verdier.
Den første inndelingen var etter ytre markører. Hvordan vi ser ut kan
spille inn på hvem vi identifiserer oss med og ikke. Det man ser før man
har hørt noen snakke eller vet noe mer om dem. Man finner instinktivt
ytre kjennetegn som man velger etter. Ofte så søker man sammen med
andre som ser like ut som seg selv. Snakk om hva de brukte som markører,
og hør hvilke de bruker ellers i livet i forskjellige situasjoner.

innledende øvelser / 1

Dette er utgangspunktet for å snakke om forskjellige deler av ens identitet.
Her kan du også trekke inn infoteksten om identitet fra antologien.

Det andre er kjønn, som er en viktig del av vår identitet. For mange er
det også en viktig del av deres sosiale identitet, hvilke gruppe man føler tilhørighet til, men den er ikke alltid uproblematisk. Og fokuserer man for
mye på denne identiteten kan det bli vanskelig å manøvrere for eksempel
i arbeidslivet i et likestilt samfunn som det norske.
Transpersoner eller mennesker som ikke ønsker å definere seg som det ene
eller andre kjønn, vil også ha problemer med todelte kjønnskategorier.
Når man bryter de kategoriene blir folk ofte usikre og noen ganger sinte.
Den tredje inndelingen går på felles verdier. Ting vi tenker er gode prinsipper for et godt liv og for å bli et godt menneske. En del menneskelige
verdier er felles på tvers av kulturer og religion. Å ha fokus på verdier som
forener oss og som vi kan være enige om er viktige når vi jobber med
ungdom og integrering. “Moralen” er at å fokusere på gode verdier og
samhold gjør det lettere å føle tilknytning til andre mennesker, og er et
godt utgangspunkt for videre samarbeid.
Er det tid kan man stille spørsmålet: “Hvilke verdier er felles for nesten
alle som bor i Norge, uansett religion eller landbakgrunn”?
Oppsummering:
Vi bruker ytre kjennetegn og identitet til å sortere virkeligheten, å forene
seg i grupper og avgrense seg mot andre. Tilhørighetsfølelser kan føre
til en tanke om “oss og dem”, i forhold til hvilke gruppe vi identifiserer
oss med. Men kanskje vi blir bedre mennesker og får et rikere liv hvis vi
jobber med at det er mulig å identifisere seg med mennesker som man
ved første øyekast kanskje ikke synes man har noe til felles med. Kan vi
få til det?
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Stille diskusjon
– hva er…?
Tid: 30 minutter.
Utstyr: A3-ark og tusjer
Tematikk: Normer, kjønnsroller/maskulinitet
Formål: Tenke over begreper vi bruker som er med på å definere oss selv
og andre, hvordan vi tenker om oss selv, hvordan vi handler og hvordan
vi forventer at andre skal handle. Hva betyr begrepene egentlig? Er de
entydige? Kan de bety flere ting? Betyr de det samme til alle tider?

Gjennomføring:
Legg A3 ark utover gulvet i rommet (eller på pulter/bord) og skriv ett
spørsmål øverst på hvert ark. Forklar at ingen har lov til å prate, og at all
kommunikasjon skal gjøres skriftlig på arkene. De skal bruke pennene
de har fått til å svare på spørsmålene og diskutere med hverandre
skriftlig.

innledende øvelser / 2

• Hva er maskulinitet?
• Hva er femininitet?
• Hva er sosial kontroll?
• Hva er ære?
• Hva er toleranse?
• Hva er respekt?
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Oppfølgingsspørsmål:
La noen av deltagerne lese opp diskusjonene/forslagene fra arkene. Ett
spørsmål av gangen. De andre kan komme med kommentarer, men det
er viktig at ordstyrer følger med og fyller inn eller forsiktig korrigerer
feilaktige påstander. Still oppfølgingsspørsmål og utfordre stereotype
forklaringer.
– Var de lette å definere?
– Var dere enige i definisjonene?
– Kunne ett begrep forstås på flere måter eller ha flere riktige svar?
– Hvordan hadde det føltes hvis definisjonene ble brukt på oss selv?
– Hvordan former disse begrepene hvilke forventninger vi har til andre?
– Er de fastlåste, eller kan de/har de forandret seg?

innledende øvelser / 2
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Assosiasjonsøvelse:
Hva mener vi
med …?
Tid: 20 minutter
Utstyr: Papir og penner. Gjerne en tavle eller whiteboard hvis stikkord
skal skrives opp for hele gruppen
Tematikk: Normer og identitet
Formål: Vi plasserer ofte mennesker inn i forskjellige kategorier, og det
er helt nødvendig og naturlig. Men noen ganger blir kategoriseringen
og generaliseringen stigmatiserende. Her er målet å få til en samtale
om hvorfor vi kategoriserer, hva som er farlig med generalisering, og
når det er greit eller når det blir stigmatiserende. Kategoriseringene vi
gjør henger sammen med normer og identitet: altså hva er “forventet
oppførsel” for den gruppen, og hvilke grupper vi føler vi tilhører. Dette
bør trekkes inn i avslutningen.

innledende øvelser / 3

Gjennomføring:
Les opp ett og ett ord og la deltagerne skrive ned på et ark hva de assosierer med ordene fra listen (her kan du bytte ut ord hvis du har andre du
føler er mer relevant i forhold til teksten dere skal jobbe med). Avhengig av
gruppen kan det noen ganger være lurt å forklare hva assosiasjon betyr. Ta
en runde i plenum med hva de forskjellige assosierer (enten etter hvert
begrep, eller etter hele runden).
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• Bergenser
• Muslim
• Blondine
• Narkoman
• Politiker
• Hijabi
• Homofil
• Jøde
• Innvandrer
• Kvinne

Trekk også inn normer og identitet som styrer hvilke forventninger vi
har til mennesker vi møter og hvordan vi forholder oss til dem – om vi
føler fellesskap eller fremmedgjorthet. Bruk gjerne infosidene om normer
og identitet fra iLove – identitet og kjærlighet.

innledende øvelser / 3

Oppfølgingsspørsmål:
Still utfordrende spørsmål til de mest stereotype assosiasjonene. Her
lanseres ordet for-dommer, som ikke betyr det samme som fordommer.
En for-dom er forutinntagelser alle gjør basert på en rekke ytre identitetsmarkører. Det i seg selv er ikke galt, men hvis vi ikke er bevisst dem så
kan de bli til fordommer, som er stigmatiserende og negativt.

– Hva er det som gjør at vi tenker/assosierer som vi gjør? Hvor kommer
assosiasjonene våre fra?
– Hvordan påvirker normer assosiasjonene våre?
– Har vi noen for-dommer mot noen av disse gruppene?
– Vi bruker jo for-dommer til å dele inn virkeligheten, det er nødvendig,
men når blir disse for-dommene problematiske?
– Har vi noen stereotype forståelser av disse gruppene? Passer de overens
med virkeligheten?
– Hva påvirker hvordan vi assosierer? TV? Film? Media? Venner? Skole?
Foreldre?
– Bør vi være bevisst assosiasjonene våre? Hvorfor?
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Flerkulturell
identitet
– en ressurs
Tid: 15 minutter
Utstyr: Tavle/whiteboard, tusjer i fire (tre) forskjellige farger
Tematikk: Identitet
Formål: Å vise frem hvordan noen med en flerkulturell identitet vil
kunne ha en mer mangfoldig innsikt og kulturell kunnskap. Noen kan
oppleve dette som en identitetskonflikt, men i denne øvelsen går det an
å vektlegge det som en ressurs.
Gjennomføring:
Se på skjemaet under, og skriv de tre “casene” – Meena, Aisha og Pia –
på høyre side av tavla (gjerne med hver sin farge som siden er knyttet
til det navnet). Spør deretter ett og et spørsmål (fra skjemaet på neste
side). For eksempel: “Hvem av de tre er kvinner?”. Grupper vil da svare
alle tre. Da tegner du én strek med én farge fra “Kvinne” til “Pia”, og så
én strek med en annen farge mellom “Kvinne” og “Meena”, og til slutt
én strek med en tredje farge mellom “Kvinne” og “Aisha” (se skjemaet).
På noen av de andre spørsmålene vil ikke alle få streker, og da er det
viktig at man passer på fargene.

innledende øvelser / 4

Så stiller man ett og ett spørsmål og tegner streker for hver gang, til
man er ferdig med listen.
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Oppfølgingsspørsmål:
– Hvem skiller seg ut (eller hvem har flest streker)?
– Er det positivt eller negativt?
– Hva kan være utfordringen med en mangfoldig identitet?
– Hva kan være positivt med en mangfoldig identitet?
– Hva slags ressurser gir det å ha en stor kulturell kunnskap?
Oppsummering:
Forklar at å ha en mangfoldig identitet er en fordel, enten man skal ut
på reise, forstå andre mennesker eller i en helt vanlig jobb. Noen opplever det som vanskelig å forhold deg til, men bruker man den riktig, så
kan den gjøre deg friere.

innledende øvelser / 4

Kvinner

Pia
Norske foreldre
Bor i Norge

Hip-hop
Banghra
17.-mai sløyfe
Hijab
Bunad

Meena
Pakistanske foreldre
Bor i Norge

Norsk kultur
Pakistansk kultur
Religiøs
Kristen
Islam

Aisha
Pakistanske foreldre
Bor i Pakistan
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Stereotype
kjønnsroller
Tid: 15 - 20 minutter
Utstyr: Tavle/whiteboard
Tematikk: Kjønnsroller og normer
Formål: Å bli bevisst hvordan normer styrer hva vi forventer at gutter og
jenter “skal gjøre”. Kan brukes som et utgangspunkt til en diskusjon om
frihet, både om gutter er så frie som vi ofte gir inntrykk av, og hvordan
normer kan virke begrensende i forhold til individets ønske om å gjøre
ting på en måte som ikke ligger innunder normene. Hvis det er tid kan
man også trekke inn normkritikk.

Gjennomføring A:
Skriv opp “Gutter” og “Jenter” øverst på tavlen. Still deretter spørsmålene
til venstre i skjemaet en etter en og skriv opp svarene.

innledende øvelser / 5

Gutter
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Farger som barn
Leker som barn
Gråter – trøst?
Studerer
Yrker
Klær
Farger
Hobbyer

Jenter

Konklusjon:

Kjøligere farger
Heftigere lek
Lov å slå seg
Ikke lov å gråte
Mer fysisk
De er ute mer

Mykere farger
Roligere lek
Følsomme – får
trøst
Mer innendørs
Omsorgsyrker

Friere verden

Begrenset verden

innledende øvelser / 5

Ofte vil svarene være veldig stereotypiske og da kan du oppsummere
følgende under svarene:

Oppfølgingsspørsmål:
– Er gutter friere enn jenter?
– Jenter kan danse hip hop, men kan gutter danse ballett?
– Og hva med farger? Kan gutter gå med akkurat hvilke farger de vil?
Eller skjørt?
– Hvis en gutt gjør noe av det som oppfattes som feminint blir han ofte
kalt for homo. Er det frihet?
– Kan man si at forventningene til gutter også er trange og begrensende?
– Hva er det som styrer disse forventingene?
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Gjennomføring B:
Still spørsmålet: Har dere hørt om kjønnsroller og normer?
Skriv opp innspillene på tavla, og siden forklar: Normer er sosiale regler
– som regel uskrevne – alle følger dem, ofte uten å tenke over det (bruk
gjerne infosiden om normer fra iLove – identitet og kjærlighet).
Vi har gjerne noen hovednormer, eller majoritetsnormer. I Norge er ett
eksempel at vi tenker at jenter kan gå i skjørt, men ikke gutter (dette
stemmer jo ikke for andre land i verden).
Og så kan vi ha undernormer – i mindre miljøer for eksempel. En indremisjonsgruppe på Sunnmøre og en motorsykkelklubb i Oslo vil følge
forskjellige undernormer, men begge vil nok følge normen om at bare
kvinner går i skjørt.
Normer kan gjøre at vi inkluderer – føler oss lik noen, og at vi synes folk
er “normale”, men hvis noen bryter normene blir vi ofte veldig oppmerksomme på det. For eksempel hvis noen ser annerledes ut, eller følger
normer som skiller seg veldig fra det som er vanlig. Håndhilsning for eksempel.

innledende øvelser / 5

Normer styrer også hva vi synes det er akseptert å snakke om. Seksualitet
kan for eksempel være litt tabu i mange samfunn.
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Oppfølgingsspørsmål:
– Hvorfor har vi normer? Hva er bra med normer?
– Når blir det negativt med normer? Kan det føre til ekstrem sosial
kontroll?
Pass på å snakk om eller spør om forskjellene mellom “vanlig” sosial
kontroll og ekstrem sosial kontroll.
– Kan det være noen ganger det er bra å bryte normer?
– Hvorfor er det viktig å være kritisk til normene (muligens kan man
forklare at det å være kritisk til noe handler om å være undersøkende
og å stille spørsmål, og ikke være negativ og krass)? Kan det motvirke
ekstrem sosial kontroll?
– Når blir ekstrem sosial kontroll i strid med lovverket og menneskerettigheter?
• Påkledning
• Få velge kjæreste selv
• Hva gutter kan gjøre og hva jenter kan gjøre
• Få velge kjønnet på kjæresten selv
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Sjakal og
giraffspråk
Tid: 15 minutter
Utstyr: Tavle/whiteboard
Tematikk: Kommunikasjon
Formål: Bli bevisst på at det finnes forskjellige måter å kommunisere på,
hvordan kommunikasjon fungerer og hvordan man kan bli bedre til
å kommunisere.

innledende øvelser / 6

Gjennomføring:
Øvelsen bruker to dyr, giraff og ulv/sjakal som utgangspunkt for å forklare forskjellige måter å kommunisere på. Forklar at dere skal snakke
om kommunikasjon og forskjellige måter å kommunisere på. Spør også
om alle forstår hva som menes med kommunikasjon. Bruk eventuelt
denne, eller deler av denne definisjonen:
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Kommunikasjon er den prosessen hvor noen overfører informasjon til en annen
person eller gruppe gruppe og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet. Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller den ikke-verbale
delen av kommunikasjonen en avgjørende rolle. Assosiasjoner, idéer, predisposisjoner og følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av
dem som kommuniserer. Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre.
Dialog er avhengig av åpenhet og at begge parter lytter aktivt og imøtekommende til det som kommuniseres. Å forstå er ikke det samme som å være
enig. Man kan forstå andres ståsted og synspunkter, respektere andres meninger,
men fortsatt være personlig uenig.
Skriv først opp “Sjakal” og spør hva som kjennetegner den. Ofte vil de
forskjellige momentene i skjemaet under bli sagt, og så føyer du til og
forklarer de symbolske menneskelige egenskapene. Deretter skriver du
giraff og følger sammen mønster.

I menneskelig adferd:

Holder seg nær
bakken

Ser ikke helhetsbildet og er selvsentrert

Kjøtteter og
flokkdyr

Aggressiv og følger andres aggressjon

Angriper og jakter

Kritiserer, generaliserer, anklager, belærer,
moraliserer og dømmer

Skarpe tenner og
glefser

Biter hodet av andre og snakker på en måte
som sårer

Kort hals og stor
munn

Stor i kjeften (frekk) og tenker ikke før han
snakker

Giraffen har:

I menneskelig adferd:

Lang hals (3 m)

Har god oversikt / tenker på ordene før de
kommer ut

Store ører

Flink til å lytte – f.eks. til andres følelser og behov

Planteeter

Rolig

Stort hjerte (største
i dyreverdenen)

Evne til empati og forståelse

“Horn” - antenner

God radar for andres følelser og behov
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Ulven/Sjakalen har:

På den måten kan man skille mellom et “Jeg-språk” og et “Du-språk”.
Du-språk (ulven): Du-budskap åpner ikke opp for innspill eller selverkjennelse, og er anklagende. Dette setter ofte en stopper for kommunikasjon.
Den andre kan fort gå inn i en forsvarsposisjon og kan også gå i motangrep.
Jeg-språk (giraffen): Jeg-budskap trapper ned en eventuell konflikt. Det
blir lettere å utveksle erfaringer, noe som hjelper hvis målet er å finne
en felles løsning.
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Tekstøvelser
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Stille diskusjon
– hva er…?
Tid: 30 minutter.
Utstyr: A3-ark og tusjer
Formål: Deltakerne skal lære å tenke igjennom innhold og begreper,
samt analysere hva som forsøkes å kommunisere i tekstene.
Passer til tekstene: “Fihet og aktivisme”, “Gi finger´n til samfunnet”, “En
pønker og en hijabi”, “Bollywood love” og “Mot kniv og torner”.

Gjennomføring:
La deltagerne lese den teksten du har valgt (eller om de har hatt det i
lekse).
A. Stille diskusjon
Skriv spørsmålene på store ark og legg dem på gulvet eller bord rundt
i rommet (spørsmål til tekstene kommer lenger ned). Gi beskjed om at
det kun er lov å kommunisere skriftlig på arkene. Det er ikke lov å bryte
stillheten. La deltagerne så svare på spørsmålene og diskutere skriftlig.
La dem rullere mellom arkene ganske fritt. Det er lov å vende tilbake til
det samme arket flere ganger. Bruk ca. 10 minutter på dette.
B. Samtale i plenum
Representanter fra deltakerne leser opp svarene på arkene. Etter et
tema er lest opp kan deltagerne diskutere i plenum. Her er det viktig at
lederen følger med og kan fylle inn informasjon og veilede diskusjonen.

tekstøvelser / 1

Spørsmål til tekstene:
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“Frihet og aktivisme” – intervju med Alan Ali
– Hva er positiv mannlighet?
– Hva er negativ mannlighet?
– Hva er ære?
– Hva er likestilling ?
– Hva er sexisme?
– Hva mener Alan med aktivisme?

Forklar at det finnes mange måter å være mannlig på.
Vektlegge at et ord kan ha mange betydninger og at det er opp til oss
alle å fylle dem med noe positivt.
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Forklar hvordan likestilling gjør både menn og kvinner friere.

Fortelle at hvis alle begynte si stopp til sexisme så ville det bli mindre
konflikter og stigmatisering.
“Gi finger'n til samfunnet” – Warsan Ismail
– Hva er konformitet?
– Hva er sosiale forventninger?
– Hvilke normer kommer frem i teksten?
– Hvordan vises diskriminering i teksten?
Få frem at Warsan som ble diskriminert både fordi hun er kvinne (hun
får ikke gå hvor hun vil, når hun vil, eller kle seg som hun vil) og fordi
hun er muslim (av med hijaben). Begge “sider" kommenterer påkledningen
hennes.
Ta opp tråden fra teksten om at motsetninger bør møtes for å utvide
“rommet for hva som er akseptert". Trekk det videre til å snakke om at
normer er med på å definere dette “rommet” .
“En pønker og en hijabi” – Ellen Reiss
– Hvilke normer tas opp i teksten?
– Hva er fordommer?
– Hva kan konsekvensene av fordømming være?
– Hva er toleranse?
Trekk inn at stigmatisering, uansett for hva, kan føre til mer aggresjon
som igjen fører til mer fordommer, og så forsterkes sirkelen.
Spør om noen har opplevd stigmatisering.
Spør om noen kan komme på fordommer de kan ha selv, mot homofile
f.eks.
Bruk den siste setningen i teksten som utgangspunkt for en samtale om
det i det hele tatt finnes noe som er ”normalt” eller om alle har mer eller
mindre forskjeller.
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“Bollywood love” – Ayaz Hussain
– Hva er forelskelse?
– Hva er gode verdier å bli tiltrukket av?
– Hva er god kommunikasjon?
– Hva er arrangert ekteskap og tvangsekteskap?
– Hva er viktigst i et forhold?
Få en diskusjon om forskjellene på arrangert ekteskap og tvangsekteskap (se Imdi sin veiledning på deres nettsider og tips om appen #meg).
“Mot kniv og torner” – intervju med Laki Gjesti
– Hva er kjønnslemlestelse?
– Hva er et tabu?
– Hva betyr det å bli sosial ekskludert (med utgangspunkt i teksten)?
– Hva betyr ”å bryte normer”?
Forklar gjerne mer detaljert hva kjønnslemlestelse er.
Få i gang en samtale om hva tabu er, hvorfor det finnes, og hvorfor det
er viktig å snakke om, og bryte. Ta utgangspunkt i det Laki sier i teksten, men fyll på med egne synspunkter.

tekstøvelser / 1

Få til en samtale om ekteskap på tvers av landbakgrunn og religion.
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Stille diskusjon
– påstander
Tid: 30 - 40 minutter
Utstyr: Store ark og tusjer/penner med ulik farge
Formål: Gjenkjenne og utfordre normer. Lære seg å se ting fra flere
sider enn den de åpenbart mener selv. Påstandene er “drøye”, så det er
meningen at det blir litt diskusjon og uenighet. Når dere til slutt diskuterer
i plenum er det viktig at leder nyanserer og opplyser påstandene.
Passer til tekstene: “Frihet og aktivisme”, “Ekkoet etter min bror”, “Veien
fra gettoen”, “Kampen for å finne meg selv”, “Bollywood love”, “På jakt
med turban”, “Onani for åpent lerret”, “Abu ji, din datter vil bare ha sex”
og “Homo!”
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Gjennomføring:
Les teksten. Del deltakerne opp i grupper på fire eller seks, disse skal igjen
deles inn i to lag per gruppe. Gruppene får utdelt noen påstander, og det
ene laget skal argumentere for mens det andre laget skal argumentere mot,
med hver sin farge på tusjen. Påstandene er tilpasset de forskjellige tekstene
(under). De har ikke lov til å snakke. Det er kun lov å skrive ned argumentene på arket. Til sammen danner argumentene og motargumentene et
slags tankekart når de er ferdige.
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Presenter én og én påstand og gi 3-4 minutter per påstand. Etterpå skal
en fra hvert lag oppsummere hvilke argumenter de fant for og hvilke
argumenter de fant mot. Deretter kan hele gruppen i plenum ha en samtale
om hvilke argumenter de er enige og uenige med, og diskutere løsninger
i plenum.
OBS!
Det er selvfølgelig viktig å korrigere de forskjellige påstandene. De er
satt på spissen for at man skal kunne diskutere, men det kan hende man
trenger å nyansere. Stort sett går dette av seg selv.

– Det er viktig at menn beskytter kvinnens jomfrudom.
– Hvis noen bryter min ære er det riktig å reagere med aggresjon.
– Gutter er frie mens jenter er undertrykte.
– Å være mann betyr at man må være macho, dominant og
ikke tåle å få kritikk.
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“Frihet og aktivisme” – intervju med Alan Ali

Få til en samtale om positiv og negativ maskulinitet, og at man har mulighet til å forme den litt som man vil.
Vektlegg at alle enkeltpersoner har et eget ansvar.
Gutter blir kalt pimp, mens jenter ble kalt hore hvis de har seksuelle
relasjoner. Diskuter hvordan dette er dobbeltmoral og slutshaming.
“Ekkoet etter min bror” – Marwa El Farri
– Det er riktig at Marwa må ta konsekvensene av guttenes
flørting i Marokko
– Storebrødre skal passe på søstrenes jomfrudom og kontrollere dem
– Man må finne seg en kjæreste med samme landbakgrunn og
religion
– Familien burde bestemt hvem Marwa skulle gifte seg med
Hvordan kommer streng normtenkning til syne i denne teksten?
“Veien fra gettoen” – intervju med Hüseyin Hasan
– Det er greit for brødre å kontrollere og dominere sine søstre.
– Det er riktig at gutter er overlegne og jenter er underlegne.
– Det er bra at mennesker fra forskjellige kulturer lever isolert.
– En jente skal være jomfru til hun gifter seg.
Diskuter hvorfor utdanning er så viktig.
Diskuter hva integrering er, og om det er mulig å både beholde de
positive sidene fra foreldrenes kultur og samtidig ta til seg positive ting
fra den norske kulturen, og forkaste de negative fra foreldrenes kultur.
Hva er forskjellen på integrering og assimilering?
Diskuter om det er viktig å tørre å møte det du ikke kjenner så godt
selv, og om det er viktig å utfordre seg selv.
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“Kampen for å finne meg selv” – Noor Jdid
– Noor burde følge reglene fra foreldrenes kultur om å være
jomfru til man gifter seg.
– Norske kvinner er uavhengige av familiene sine.
– Man må velge, enten bånd til sin familie eller bånd til
storsamfunnet.
– Det er lurt å leve dobbeltliv og forsøke å gjøre alle til lags.
Diskuter identitet og om man kan ha tilhørighet mange steder.
Diskuter hvorfor trygghet og ærlighet er så viktig.
“Bollywood love” – Ayaz Hussain
– Kjærlighet er ganske lik den romantiske forelskelsen vi ser på
film.
– Den man forelsker seg i bør ha en god jobb og masse penger.
– Det er fornuftig å la andre være med å finne en passende
partner.
– Familien trenger ikke å like den jeg vil gifte meg med.
Det er ulovlig at andre bestemmer hvem du skal gifte deg med, men når
du skal bestemme helt selv så har du mer ansvar. Hva er da viktig å tenke
over når det kommer til kjærlighet?
Hva er arrangert ekteskap og når går det over til tvangsekteskap? Hvorfor
er dette grenselandet problematisk (se Imdi sine nettsider om tvangsekteskap og fortell om Imdi-appen #meg)?
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“På jakt med turban” – intervju med Sumeet Singh
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– Det er bra at foreldre og familie får være med å velge kjæreste
eller ektefelle.
– Det er viktig å finne noen som deler alle dine identiteter med
deg.
– Kaste er viktig å ta hensyn til når man skal finne en kjæreste.
– Det er viktigere at en jente er jomfru enn at en gutt er det.
Diskuter ulike kulturers måte å finne en ektemake på.
Forklar og diskuter kaste og om det er viktig å finne noen fra sin egen
“klasse”.

Hva er arrangert ekteskap og når går det over til tvangsekteskap? Hvorfor
er dette grenselandet problematisk (se Imdi sine nettsider om tvangsekteskap og fortell om Imdi-appen #meg)?
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Diskuter jomfrudom, og at det ofte er forskjellige krav til en gutt og en
jente, en dobbeltmoral.

“Onani for åpent lerret” – intervju med Iram Haq
– Meena burde høre på familien sin og gifte seg arrangert.
– Barn skal gjøre som foreldrene sier, uten å forvente forståelse.
– Det er riktig at Meena føler skam for sin seksualitet og for at
hun har et seksualliv.
– Det er ikke nødvendig for foreldre å ha dialog med barna sine.
Trekk inn giraffspråk og sjakalspråk og diskuter hvordan god kommunikasjon
kan bedre en familierelasjon.
Diskuter hvilke grenser som er positive for foreldre å sette, og hvilke
som er negative.
Hva er arrangert ekteskap og når går det over til tvangsekteskap? Hvorfor
er dette grenselandet problematisk (se Imdi sine nettsider om tvangsekteskap og fortell om Imdi-appen #meg)?
“Abu ji, din datter vil bare ha sex” – Navjot Sandu
– Det er riktig at faren bruker vold når datteren har hatt sex
utenfor ekteskap.
– Datteren burde gifte seg med han hun hadde sex med, selv
om hun ikke elsker han.
– Kunnskap om sex og prevensjon er ikke viktig, for man skal
uansett ikke ha sex før man gifter seg .
“Homo!” – Usman Ali
– Det er greit å bruke homo som skjellsord.
– Det er ikke noe problem at venninnen fortalte alle at Usman
er homofil.
– Familien har rett til å skjelle ut Usman fordi han er homofil.
– Man trenger ikke støtte noen man vet er homofil.

031

3

Avgi din stemme
med føttene
Tid: 30-45 minutter
Utstyr: Påstander til å henge opp på tavle eller med projektor
Formål: Bevisstgjøre ulike mestringsstrategier og løsninger på en utfordring.
Hvor langt er vi villige til å gå i møter med andre?
Passer til tekstene: “Ekkoet etter min bror”, “Veien fra gettoen”, “Gi
finger´n til samfunnet” og “Onani for åpent lerret”.

Gjennomføring:
Heng opp ark med A, B, C og D på en måte så du deler rommet inn i fire
soner på forhånd.
La gruppen lese teksten du har valgt.
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Vis spørsmålene og de fire svaralternativene (under) på en skjerm/projektor
eller skriv dem ned på forhånd på en flip over. For hvert spørsmål skal
deltagerne velge ett svaralternativ de mener er riktig, og gå til den sonen
i rommet som tilsvarer alternativet. Gi beskjed om at det alltid vil være
flere løsninger på enhver utfordring, men at man kan få svært forskjellige resultater utfra hvilke løsning man velger.
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Etter at de har valgt seg et sted spør man én eller to på de forskjellige
alternativene hvorfor de valgte som de gjorde. Eventuelt hvorfor ingen
valgte et alternativ hvis det er en tom sone. Her er det viktig å passe på
så man får alle i tale.
Utform gjerne egne spørsmål og svar etter hva du mener er viktig i tekstene.

Hvis du vet om en person i området der du bor som er rasist, så er det best å:
A: Banke ham opp, han fortjener det
B: Fortelle noen voksenpersoner om ham, så de kanskje kan snakke med
hans foreldre eller lignende
C: Engasjere seg i en organisasjon som jobber mot rasisme
D: Annet
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“Frihet og aktivisme” – intervju med Alan Ali

Hvis du er en mann og noen kritiserer deg for noe, så er det best å:
A: Å lære seg å argumentere og møte kritikk med kunnskap
B: Å være macho og aggressiv, kanskje slå, da er man en skikkelig mann
C: Ignorere det og tenke at det bare er den andres mening og at det
ikke berører deg, og på den måten vinne
D: Annet
Å ha ære betyr:
A: Å fortelle sannheten, være hjelpsom og stå opp for mennesker som
trenger det
B: At ingen kan kritisere deg eller fortelle deg hva du skal gjøre
C: Ære er et tullete begrep, man må prøve å være et godt menneske
D: Annet
Hvis noen kaller en jente for ludder eller hore, så er det greit å:
A: Å le og bli med på hetsingen
B: Ikke si imot, men ikke være enig heller
C: Å protestere og si at det er sexistisk å bruke sånne skjellsord
D: Annet
“Ekkoet etter min bror” – Marwa El Farri
Hva kan du gjøre hvis familien lager begrensninger for deg som går utover
dine rettigheter og frihet
A: Føye familien og gjøre akkurat som de sier
B: Late som du føyer familien, men lyve og gjøre som du vil
C: Protestere høylytt og håpe familien gir seg
D: Ta kontakt med noen som kan hjelpe deg å megle
Hva kan du gjøre hvis du finner en kjæreste som familien din ikke “godkjenner”
A: Ikke fortelle det til familien før dere har giftet dere
B: Forklare familien at det er forbudt ved lov å tvinge noen til å gifte seg
med andre enn den de velger selv
C: La være å bli kjæreste med den familien ikke liker
D: Annet
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Kjæresten din har en annen kulturell bakgrunn og en annen religion enn
deg, det er:
A: Uproblematisk
B: Da må vedkommende konvertere
C: Greit for meg så lenge det er greit for familien
D: Det har ingenting å si så lenge vi er glad i hverandre
Marwa ble kontrollert av familien for å beskytte jomfrudommen hennes.
Det er:
A: Selvsagt. Hun har ansvaret, ikke mannen. Han kan ikke styre seg.
B: Gutter og jenter kan være venner uten at familien trenger bekymre
seg for jomfrudommen hennes
C: Det viktigste er å være trygg, fri og selvstendig, ikke å være jomfru til
man gifter seg
D: Annet
“Veien fra gettoen” – Hüseyin Hasan
Hvis du er en gutt og har en søster så er det viktig å:
A: Støtte henne, være ærlig og ha tillit
B: Passe på henne og nekte henne å være sammen med noen du ikke liker
eller som ikke er bra for ryktet hennes
C: La henne gjøre hva hun vil, det er ikke ditt ansvar
D: Annet
Hvis du som Hüseyin er vokst opp i et område med mange minoriteter, isolert
fra storsamfunnet, så er det viktig å:
A: Møte andre fra andre områder. Mangfold gir kunnskap.
B: Holde deg med ”dine egne”, de andre forstår meg ikke
C: Reise langt vekk hvor jeg ikke kjenner noen og starte et nytt liv
D: Annet
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Hüseyin sier at kunnskap og utdannelse er viktig fordi:
A: Det er ikke så viktig, jeg kan bygge meg en karriere på egenhånd
B: Det gir deg forståelse for verden og muligheten til en jobb jeg har lyst på
C: Da kan jeg tjene masse, masse penger
D: Annet
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Hüseyin forteller at han var veldig sjalu på kjæresten sin før. Hvis hun så på
en annen mann så kunne han bli sint. En sånn oppførsel er:
A: Det er helt greit, for en kjæreste skal bare se på meg
B: Det er ikke greit. Alle mennesker er individer og man må stole på den
man er sammen med, ellers er det ikke noe vits i å være sammen
C: Man må passe på den man er sammen med, selv om det innebærer vold
D: Annet
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Hüseyin var veldig opptatt av at han måtte finne seg en jomfruelig kjæreste:
A: Det er viktig at en jente ikke har hatt sex med andre menn, men det
er greit at en mann har hatt sex med andre jenter
B: Det er ikke viktig. Alle kan ha prøvd og feilet, bare vedkommende
ikke er utro
C: Jeg ville aldri tenkt på noe sånt en gang
D: Annet
“Gi finger´n til samfunnet” - Warsan Ismail
Hvis en tante eller bekjent blander seg opp i hva du har på deg eller hvor du
går bør man:
A: Følge deres råd. De har levd lengst og vet best. Selv om de begrenser
min frihet, så vil de meg bare vel
B: Be dem sint om å holde seg unna, du trenger ikke deres råd
C: Være høflig mot dem, men gjøre som du vil når de ikke ser det
D: Fortelle at vi lever i et fritt land og at du ikke gir etter for sosial kontroll, for hvis du skulle følge alles forventninger så ville du blitt gal av
krysspresset
Begrepet moralpoliti brukes gjerne om folk med etnisk minoritetsbakgrunn
som blander seg opp i hvordan du oppfører deg eller hva du har på deg når
du ikke møter de sosiale forventningene de har. Er det et greit begrep å bruke?
A: Ja, fordi de har en annen kulturell bakgrunn og oppfører seg derfor
annerledes
B: Nei, begrepet er dårlig fordi sosial kontroll kan komme fra alle folk og
fra alle kulturer, vi bare kaller det noe annet. Vi bør bruke andre begreper
istedenfor, for eksempel konformitet
C: Ja, men alle som prøver å påføre andre sine egne holdninger og forståelser er moralpoliti, uansett bakgrunn
D: Annet
Normer kan veilede oss til å oppføre oss på en måte som er sosialt akseptert.
Det er bra/ikke bra fordi:
A: Normer er som de er av en grunn, så de bør følges og ikke utfordres
for mye
B: Verden er hele tiden i utvikling, så derfor må vi utfordre og utvikle
normene også
C: Så lenge det ikke bryter menneskerettighetene så bør alle få følge de
normene de ønsker, alle andre må være tolerante og forsøke å forstå og
akseptere de normene som ikke er vanlige for en selv
D: Folk som har andre normer enn flertallet må alltid tilpasse seg majoritetens normer
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Warsan sier at man kan utfordre og endre holdninger gjennom eksponering,
og dermed få mer aksept for andre som bryter sosiale forventninger
A: Derfor er det viktig at vi skaper sosiale arenaer hvor forskjellige mennesker kan møtes og bli kjent, og på den måten minske fremmedfrykt og
stigmatisering
B: Alle må gi litt ”f” i sosiale forventninger folk har til en, så kommer det
til å gå seg til
C: Alle må være tålmodige og tolerante mot folk som blander seg og
som ikke forstår at det er greit å skille seg litt ut
D: Annet
“Onani for åpent lerret” – intervju med Iram Haq
Hva kan du gjøre hvis foreldrene frykter storsamfunnet og mener det har
dårlig påvirkning på barna
A: Fortelle foreldrene om positive sider ved samfunnet man lever i, og
foreslå frivillig arbeid som å delta på skolearrangementer, sportsarrangementer og lignende, så de kan møte mange forskjellige folk
B: Være enige med dem hjemme, men leve sitt eget liv som foreldrene
ikke vet om
C: De har helt rett, samfunnet har dårlig påvirkning på barn
D: Annet
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Hvordan bør man reagere hvis foreldrene dine sier du ikke får lov til å ha en
kjæreste?
A: Ha en kjæreste likevel, men skjule det
B: Forklarer at du har en kjæreste og presenterer ham/henne
C: Allierer deg med noen, en i familien, en lærer eller lignende, som kan
snakke med foreldrene
D: Foreldre har alltid rett og skal respekteres så da må man la være å ha
en kjæreste
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Hva bør man gjøre hvis foreldrene prøver å begrense din frihet sånn at det
går utover muligheten til å ha venner eller engasjere seg i andre ting på fritiden
A: Man bør gjøre direkte opprør
B: Man bør gradvis tøye grensene over en lang periode, samtidig som
man forsøker å forklare at de kan stole på deg
C: Man bør være lydig, foreldrene vet best
D: Man bør ta kontakt med en voksen person, for eksempel en lærer eller rådgiver på skolen som kan hjelpe til å snakke med foreldrene
Det er viktig for foreldrene mine at jeg ikke blir “ for norsk” og tar vare på
kulturen fra deres hjemland og definerer min identitet i forhold til det
A: Jeg har tilhørighet og identitet til mine foreldres hjemland
B: Jeg har tilhørighet og identitet til det landet jeg bor i
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C: Jeg har tilhørighet og identitet både til mine foreldres hjemland og
det landet jeg bor i
D: Jeg har ikke tilhørighet til verken foreldrenes hjemland eller landet
jeg bor i, men har min egen identitet som hører til mange steder
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Rollespill
Tid: 45 minutter.
Utstyr: Tavle eller flipover, tre papirark og tusjer
Formål: Målet med denne øvelsen er å øve seg på å sette seg inn
i den andres ståsted og forsøke å argumentere for å underbygge det
ståstedet. Dette vil hjelpe til å se flere sider av en sak.
Passer til tekstene: “Ekkoet etter min bror”, “Abu ji, din datter vil bare
ha sex” og “Homo!”

Gjennomføring:
Gruppen leser gjennom teksten.
Del gruppen i tre mindre grupper. Oppsummer situasjonen i teksten og del
ut roller i de mindre gruppene. Hver gruppe skal være “en representant”
for en tildelt rolle fra en av tekstene (under). La deltagerne så få 10 minutter
til å diskutere og finne sitt standpunkt og argumentasjon.
Så møtes alle tre gruppene til en samtale i plenum. La deltagerne nå
gå igjennom de argumentene de har brukt 10 minutter på å finne. Skriv
opp argumentene på tavlen. Når oversikten er ferdig kan dere diskutere
de ulike argumentene som står på tavlen og forsøke å finne løsninger/
kompromisser på utfordringene.
Spørsmål til samtale til slutt (alle tekstene):

tekstøvelser / 4

Hvilke faktorer spiller inn i dette caset? Kulturell identitet, religion,
verdier, frykt for det fremmede osv.
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Prøv å skille saklige fra usaklige argumenter. Hva gjør de saklige argumentene saklige? Hvorfor er noen argumenter usaklige?
Er det mulig for de tre partene å bli enige?

Forestill dere at konflikten mellom Marwa, kjæresten og familien ikke
ble løst. Marwa vil være sammen med kjæresten sin som har en annen
bakgrunn og religion enn henne, mens familien vil at hun skal velge en
kjæreste som de er enige i. En gruppe har rollen som Marwa, en gruppe
er broren og en er resten av familien. Hvordan er argumentene fra de
tre partene, og er det mulig å løse konflikten?

tekstøvelser / 4

“Ekkoet etter min bror” – Marwa El Farri

“Abu ji, din datter vil bare ha sex” – Navjot Sandhu
Forestill dere at dere er i samme situasjon som partene i fortellingen. En
gruppe skal være faren, en gruppe skal være datteren og en gruppe skal
være politikvinnen. Faren er knust fordi datteren har hatt sex utenfor
ekteskap og ikke ønsker å være muslim lenger. Datteren vil flytte hjem,
men vil ikke gifte seg med en hun ikke elsker. Politikvinnen forstår begge
parter og ønsker å megle så de kan bli en familien igjen. Hvordan argumenterer de ulike partene? Er det mulig å bli enige?
“Homo” - Usman Ali
En gruppe skal være Usman, en gruppe skal være vennene og en gruppe
skal være familien. Usman ønsker å leve som homofil, men blir møtt med
stigmatisering fra vennene og press om heterofilt ekteskap fra familien.
Vennene gjør narr av ham og vet egentlig ikke hva det vil si å være homofil. Familien aksepterer ikke at han er homofil, de kjefter og presser på
for at han skal gifte seg med en kvinne de kan godkjenne. Hvilke argumenter bruker de ulike partene? Er det mulig å få til en gjensidig forståelse
og aksept?
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Engasjement
i fem minutter
Tid: 45 minutter
Utstyr: Papir og penner
Formål: Øvelse i å kunne snakke utfyllende om, og tenke grundig gjennom
et tema, og øve seg på å både lytte og snakke aktivt. Får man til gode
refleksjoner så kan dette endre holdninger, meninger eller perspektiver
for det er opp til hver enkelt deltager å trekke frem noe som engasjerer
eller provoserer dem. Passer best hvis en del av tematikken rundt normer,
identitet og sosial kontroll allerede har blitt diskutert i andre øvelser
Passer til tekstene: Alle

tekstøvelser / 5

Gjennomføring:
La gruppen lese teksten, og la alle få tre til fem minutter til å tenke ut
spørsmål og tematikk til teksten som er valgt. Det kan være et dilemma
i teksten som ikke er så lett å forstå, det kan være noe de er sterkt uenig i
fra teksten, eller noe som engasjerer dem både i og utover teksten. Det
kan også være å forsøke å forstå essensen eller “moralen” i teksten, men
pass på så det ikke blir en gjengivelse eller oppramsing av innholdet.

040

Del dem så inn i mindre grupper på tre og tre, hvor hver person i de små
gruppene tildeles roller som taler, lytter og tidtager (det er også mulig å
dele i par, og at workshoplederen tar rollen som tidtager). Disse rollene
gjelder første runde, og skal byttes på i neste runde, slik at alle har vært
både taler, lytter og tidtaker når øvelsen er over. Taleren begynner å fortelle hva han/hun tenker om teksten, mens de andre to skal lytte. Ingen
andre enn taleren får snakke. Tidtageren har ansvar for å passe på at
den som snakker får fem minutter (ta tiden helt nøyaktig). Slutter den
som har ordet å snakke før fem minutter er gått, sitter alle i stillhet og
venter på at tiden går. Erfaring viser da at taleren ofte begynner å snakke
igjen. Når fem minutter har gått, skal først lytteren gjenta kort hovedinnholdet i det taleren sa, før de bytter rolle som taler, tidtaker og lytter,
og gjentar prosessen.

tekstøvelser / 5

Spørsmål til samtale i plenum:
• Hvordan var det å snakke i fem minutter om ett tema?
• Hvordan var det å snakke i fem minutter uten å bli avbrutt?
• Hvordan var det å lytte aktivt i fem minutter?
• Endret det måten talere og lyttere forholdt seg til spørsmålene og
tematikken som dukket opp?
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Positivt fokus
Tid: 30 minutter
Utstyr: Papir og penner
Formål: Å vise at man kan endre perspektiv og måten man ser på en
sak ved å vektlegge positive eller negative sider. Perspektiv og fokus
kan også påvirke om man blir engasjert i en sak og troen på endring og
fremgang.
Passer til tekstene: “Frihet og aktivisme”, “Ekkoet etter min bror”, “Veien
fra gettoen”, “Kampen for å finne meg selv”, “En pønker og en hijabi”,
“Abu ji, din datter vil bare ha sex”, “Mot kniv og torner” og “Homo!”

Gjennomføring:
La gruppen lese teksten og gi dem tre minutter til å tenke ut hva de synes
var positivt i teksten. Del gruppen inn i par og tildel roller som taler og
lytter.

tekstøvelser / 6

Når du gir beskjed så skal talerne snakke i tre minutter om hva de mente
var positivt i teksten, og hvordan man kan bruke det til å jobbe videre
med tematikken. Ingen andre enn taleren har lov å snakke, og hvis vedkommende ikke kommer på noe mer å si, så må de bare vente til tiden
har gått ut. Du må gjerne be lytteren om å bruke kroppsspråk for å oppmuntre og vise at man lytter.
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Når det har gått tre minutter skal lytteren bruke to minutter på å oppsummere hva taleren har sagt.
Oppsummering:
Ta en oppsummering av positive ting i plenum.
Spør hvordan det var å utelukkende ha et positivt fokus.
Minn gruppen på at man kan ofte velge fokus selv.

Det er ofte et negativt fokus når man snakker om ting som normer og
sosial kontroll. Noen ganger kan det være lurt å fokusere på det positive,
selv om det er krefter i situasjonen som er til hinder for dette. Vektleggingen av det positive i en vanskelig situasjon kan gi støtet til engasjement
og optimisme.

tekstøvelser / 6

Selv om noe er negativt kan man alltid finne noe å bygge videre på.
Ved å endre fokus kan vi endre om vi bare tenker på problemet, eller om
vi også forsøker å tenke på en løsning.
Ved å endre fokus vil man også få en annen nyansering og forståelse.
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Én situasjon tre
muligheter
- rollespill
Tid: 45 minutter
Utstyr: Papir og penner
Formål: Et dilemma vil alltid ha forskjellige løsninger og denne øvelsen skal
bevisstgjøre og øve på at man alltid har forskjellige handlingsalternativer.
Passer til tekstene: “Ekkoet etter min bror”, “Gi finger´n til samfunnet”,
“Abu ji, din datter vil bare ha sex” og “Homo!”.

tekstøvelser / 7

Gjennomføring:
Les teksten og del inn i grupper på 3-4. La deltagerne fortelle hverandre
kort om hvordan de tolker situasjonen. Les gjerne igjennom oppsummeringen (under) fra konflikten i tekstene.
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Så skal gruppen diskutere:
1. Hva var den mest sannsynlige måten å reagere på/den mest
sannsynlige konsekvensen i denne situasjonen (det vil ofte ligge
tett opptil hva som faktisk skjedde).
2. Hva ville vært den verste måten å reagere på/den verste
konsekvensen i den situasjonen.
3. Hva hadde vært den ideelle måten å reagere på/den ideelle
konsekvensen i den situasjonen.
Etter at gruppene har diskutert dette skal de lage et lite rollespill ut av
de tre svaralternativene. De får 15 minutter til å lage og øve på spillene.
Til slutt presenteres rollespillene for resten av gruppen, eller la to og to
grupper presentere det for hverandre.

“Ekkoet etter min bror” – Marwa El Farri

tekstøvelser / 7

Oppsummering:
Var det stor forskjell mellom de forskjellige mulighetene?
Hvorfor kan det være lurt å tenke på forskjellige muligheter i forskjellige
situasjoner?

Når Marwa fant en kjæreste hun ville være sammen med, så var familien
imot det fordi han hadde en annen landbakgrunn og en annen religion. I
hennes familie var det vanlig at man giftet seg med en med samme bakgrunn. Marwa sto på sitt og presenterte eldstebroren for kjæresten, så
de kunne bli kjent, og han følte at han hadde litt kontroll over situasjonen.
“Gi fingern til samfunnet” – Warsan Ismail
Warsan ble fortalt av fremmede norsk-somaliere og tanten sin hvordan
hun burde oppføre seg og kle seg. Samtidig opplevde hun stigmatisering
og forsøk på kontroll fra nordmenn. Hun reagerer på begge situasjonene
med irritasjon, men bestemmer seg for å gi dem en mental finger istedenfor.
”Abu ji, din datter vil bare ha sex” – Navjot Sandhu
Faren i historien tok datteren på fersken med kjæresten sin. Han banket
opp kjæresten og skjelte ut datteren. Politikvinnen forsøkte å mekle mellom
dem og faren sa hun kunne komme hjem hvis hun giftet seg med gutten.
Dette ville hun ikke fordi hun ikke var forelsket i ham. Da reagerte faren
med aggresjon igjen.
“Homo” - Usman Ali
Usman fortalte venninnen sin den store hemmeligheten om at han var
homofil. Venninnen røpet det for vennene hans, som brukte “homo”
som skjellsord for alt de ikke likte. Familien hans fant meldinger på mobilen
hans og skjelte ham ut. De ville ikke snakke med ham i en periode, men
Usman fant venner i en organisasjon og etter hvert en kjæreste også.
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Kilder og
viktige nettsider
Kilder
“Homo, hore, jøde, terrorist, svarting – sier vi”, ressursmateriell fra Den
norske kirke (2013)
“Fra konflikt til samarbeid. Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom”
– Geir Dale (2007)
“Ungdomsgrupper i teori och praktik” – Philip Lalander og Thomas
Johansson (2012)
“Kompassen” – materiale til øvelser og workshops fra RFSL Stockholm
(2012)
“I mine sko” – video og veileder fra Internasjonalt hus i Rogaland (2010)

Viktige nettsider
www.imdi.no
www.tvangsekteskap.no
www.ung.no
www.rodekors.no
www.minotenk.no
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Dette er en veileder for lærere, ungdomsledere
og andre ressurspersoner som ønsker å bruke
antologien iLove – identitet og kjærlighet i møter
med ungdom og unge voksne.
Tekstene i iLove – identitet og kjærlighet er
skrevet av unge mennesker med flerkulturell
bakgrunn, og boken rommer deres tanker og
utfordringer med å finne en identitet, trygghet
og kjærlighet i verden.
I denne veilederen har vi samlet en rekke øvelser som på ulike måter er knyttet til tekstene
og tematikken i antologien. Målet er å få i gang
samtaler og tankeprosesser, utforske sine egne
normer og identiteter, og skal være en hjelp for
å få mest mulig ut av boken.

