
Følg opp undervisningsøkter om demokrati og 
medborgerskap med et kreativt verksted hvor 
deltakerne kan uttrykke engasjementet sitt 
 gjennom å male på t-skjorter og bærenett, lage 
buttons og verdikort. 

Verkstedet er også en mulighet til å reflektere over 
hva man tar med seg fra de foregående under-
visningsøktene, samtale med hverandre og å se 
fremover.  

TIDSBRUK: 1–2 timer 
ANTALL DELTAKERE: 15–30 deltakere
NØDVENDIG UTSTYR:
Til å male t-skjorter, bærenett eller banner: 

• Tekstilmaling og malepaletter

• Pensler

• Sjablonger

• T-skjorter, bærenett eller banner for å male på

• Kartong og voksduk til å dekke til bord og gulv.

• Kleshengere og stativ for å henge t-skjortene/
bærenettene til tørk.

• Tørkepapir

Til å lage verdikort og/eller engasjementskort (se 
øvelsen «Finn ditt engasjement»):  

• Farget kartong

• Tusjer og penner

• Hyssing

• Lamineringsmaskin

• Saks

Til å lage buttons:

• Buttons-maskin

• Farget ark

• Tusjer og penner

FORBEREDELSER
• Finn frem materiell og lag ulike stasjoner for

hver av aktivitetene.

  FREMGANGSMÅTE 

1. Ønsk deltakerne velkommen til verkstedet
med å forklare hva de kan gjøre på de ulike
stasjonene.

2. Be deltakerne sette seg sammen to og to eller
i mindre grupper for å finne ut av hva de øn-
sker å uttrykke gjennom det de lager. Utgang-
spunkt for samtalen kan være:
• Hva er det som har engasjert deg mest i

løpet av dagen i dag?
• Er det andre spørsmål eller temaer enn

de som har vært diskutert i dag, som du er
opptatt av?

• Hvordan kan du utrykke engasjementet
ditt på en t-skjorte/bærenett,
på en button og på et verdikort? Hvilke
ord, symboler, farger eller figurer vil
du bruke?

3. Fordel deltakerne på de ulike stasjonene og
hjelp dem med å komme i gang.

4. Rullér mellom de ulike stasjonene.

5. Når dere er ferdige, be alle deltakerne hjelpe
til med å rydde opp. Husk å vaske av maling
som har kommet på bord, stoler eller gulv!

TIPS! 
På side 12 i Elevheftet som brukes på 
Demokrativerksted for elever og lærere på 
9. og 10. trinn, kan deltakerne gjøre notater
eller lage en kladd.

TIPS! 
På Utøya er det et verditre hvor besøkende 
henger opp lapper hvor de skriver noe som er 
viktig for dem eller en beskjed til andre som 
kommer til øya. Kanskje du kan lage et ver-
ditre på skolen din eller et annet passende 
sted? 

n  Kreativt verksted




