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  LÆRINGSMÅL

• Reflektere over utbyttet av økta/
oppholdet

TIDSBRUK: 15–20 min
ANTALL: 15–30 stk
UTSTYR: 
• Kort til å skrive på
• Verktøykasse som står i Demokrativerkstedet i

Hegnhuset på Utøya. Om du gjør denne øvels-
en på skolen din eller et annet sted, kan du for
eksempel henge lappene opp på en vegg.

• Tusjer eller penner

FREMGANGSMÅTE

1. Forklar: På dette Demokrativerkstedet på
Utøya har vi gjort ulike øvelser som handler
om det å reparere og bygge demokrati. I løpet
av oppholdet har dere forhåpentligvis fått
noen nye «verktøy» som kan gjøre dette
enklere.

2. Be deltakerne snakke sammen to og to om hva
de tar med seg hjem etter oppholdet på Utøya:
Har de fått noen nye inntrykk? Lært noe nytt?
I så fall, hva? Noen nye måter å tenke på? Nye
ideer? Følelser? Blitt tryggere på noe?

3. Fortell at i Demokrativerkstedet i Hegnhuset
står det en verktøykasse. Nå skal vi skrive kort
som vi skal legge i denne verktøykassa, slik at
andre som kommer på besøk kan lese i den
og få inspirasjon til hva hver enkelt av oss
kan gjøre for å ta vare på, reparere og bygge
demokratiet videre.

4. Del ut penn og et kort til alle, og gi dem noen
minutter til å skrive eller tegne på kortet sitt.

5. Etter at alle har skrevet/tegnet ferdig, spør om
noen vil dele hva de har skrevet/tegnet. Bruk
som utgangspunkt for en avslutningssamtale.

6. Avslutt med å legge kortene i verktøykassa i
Hegnhuset.

TIPS! 
Denne øvelsen er fin å bruke som avslutning 
på en økt, også på skolen eller i fritidsklubben 
for å reflektere over det dere har lært.

6. Refleksjon og evaluering  

n  Demokratiets verktøykasse


