
Disse øvelsene er basert på «Activities for 
 Reviewing» fra Europarådet (2015), Compass – 
Manual for Human Rights Education with Young 
People. Tilgjengelig via: www.coe.int/en/web/com-
pass/activities-for-reviewing (Hentet 12.08.2021)

  LÆRINGSMÅL

• Reflektere over egen læring

TIDSBRUK: 10–20 minutter  

ALTERNATIV 1: HØYT OG LAVT
Tenk på 3–4 spørsmål som du stiller deltakerne, 
for eksempel: 
• Likte du aktiviteten?
• Lærte du noe nytt?
• Vil du kunne bruke det du har lært i hverdagen

din?

1. Forklar at du vil stille dem noen spørsmål om
øvelsen og hva de lærte, og at deltakerne skal
svare gjennom å bruke kroppsspråk. Hvis de
vil si «ja», så kan de strekke armene høyt over
hodet, og kanskje til og med stå på tærne.
Hvis de er helt uenig, så kan de bøye seg ned
eller til og med legge seg ned. Dersom de er et
sted midt imellom, kan de selv finne en måte å
uttrykke det på.

2. Les høyt det første spørsmålet og gi deltakerne
et øyeblikk til å svare gjennom bevegelser.

3. Gjenta dette for hvert spørsmål.

ALTERNATIV 2: VÆRMELDING
1. Forklar at i denne øvelsen skal deltakerne

bruke været som en metafor for følelser.

2. Gi deltakerne 5–10 minutter til å tenke på dagen,
Demokrativerkstedet, arbeidet de gjør nå, og
spør: Har de det bra så langt? Hva får de ut av
det? Kommer det til å være nyttig?

3. Be dem så om å beskrive hvordan de har det,
gjennom å gi ei værmelding. For eksempel:
«Dagen min startet i tåka, og så var det ganske
mye regn. Nå har sola begynt å titte frem og
jeg tror det vil være veldig varmt og fint vær i
ettermiddag». Dette kan bety: «på starten av
dagen var jeg usikker og nervøs, så synes jeg
det var veldig vanskelig, men nå begynner det
å gå bedre.»
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