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Undervisningsopplegg «Engasjementskort» 

 

”BLI KJENT MED ENGASJEMENTET DITT!” 

 

 

Ikke alle brenner for en politisk sak, men de fleste opplever noe som frustrerende 

eller urettferdig. Kan noe av dette bli til en sak man kan argumentere for, til 

politikk eller en hjertesak? Alle mennesker har et engasjement, bli kjent med det!  

 

 

 

 

Engasjementskortene kan knyttes til disse kompetansemålene i de ulike lærerplanene 

 
FAG/LP  KOMPETANSEMÅL      KOMMENTAR FRA RAFTO 
Samfunnsfag, etter 
10. årssteget 

 Finne fram til og presentere 
aktuelle samfunnsspørsmål, 
skilje mellom meiningar og 
fakta, formulere argument og 
drøfte spørsmåla 

Øvelsen «Engasjementskort» 
skal utforske elevenes eget 
samfunnsengasjement, samt 
øve ferdigheter i å formulere 
og presentere en selvvalgt sak 
med saklige og retorisk 
overbevisende argumenter. 

Programfag   
Sosialkunnskap  Vurdere egne muligheter til å 

fremme menneskerettigheter 

Til slutt i øvelsen skal elevene 
kartlegge hvem som arbeider 
for sakene de har valgt, hva 
som gjøres og hva de selv 
kunne tenke seg å gjøre. 

Politikk og 
menneskerettigheter 

 Drøfte betingelser for 

medborgerskap og 

demokratiske styreformer 

I øvelsen «Engasjementskort» 
skal elevene vurdere seg selv 
som aktiv medborger og 
politisk aktør – «Hva har jeg 
lyst å gjøre? Hva kan jeg 
gjøre? Hva trenger jeg for å 
påvirke verden rundt meg?»  

 

 

Det finnes mange ulike måter å bruke engasjementskortene på. I dette opplegget skisserer vi en 

fremgangsmåte, men dere står fritt til å bruke dem på andre måter. Det er 10 ulike 

engasjementskort i denne undervisningsøvelsen. Hvert kort representerer ulike saker som kan 

engasjere.  

 

Øvelsen er produsert med økonomisk støtte fra Stemmerettsjubileet og Bergens 

Riksmålsforening. 
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FØRSTE OMGANG 

1. Del klassen inn i grupper på 3-4 personer. Del ut ett sett med kort til hver gruppe.  

• Snakk med elevene om begrepet engasjement- hva legger elevene i begrepet og hva 

engasjerer dem? 

• Les gjennom i plenum hvert kort og forklar hvordan dere skal jobbe i dag.  

• Legg kortene i rekkefølge etter hva som engasjerer gruppen mest. Gruppen begrunner 

rekkefølgen. Gruppen må selv velge fremgangsmåte i hvordan de blir enige. 

• Hver gruppe presenterer den valgte rekkefølgen, du spør de andre gruppene – er de 

enige, har de valgt likt/ulikt? 

 

Hjelpespørsmål til dialog: Hvilke saker hadde dere hørt om før? Hvilke saker hadde dere ikke 

hørt om? Hvorfor er det viktig å engasjere seg? Hva er et sivilsamfunn? Hvordan kan 

engasjement og sivilsamfunn være viktig for et demokrati? 

 

ANDRE OMGANG:  

 

2. Det første elevene gjorde, var å velge det kortet som engasjerte gruppen mest, men;  

• hvilket kort er viktigst for elevenes liv – hvilken sak vil få direkte betydning for dem? 

Legg kortene i ny rekkefølge ut fra det nye spørsmålet. 

• Hver gruppe presenterer den valgte rekkefølgen, spør de andre gruppene hva de tenker 

om hver av de gruppenes rekkefølge – er de enige, har de valgt likt/ulikt? Er rekkefølgen endret 

fra forrige spørsmål? 

 

Hjelpespørsmål til dialog: Hva er det som gjør at saken får betydning for ditt liv? Er dette en 

sak man kan jobbe for lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt? Hva mener dere bør skje 

i denne saken?  

 

TREDJE OMGANG 

3. Gruppene skal nå jobbe nasjonalt. 

• Hvilken sak er viktigst for Norge – som nasjon? For Norge som demokrati? For Norge 

som et godt land å bo i?  

• Hver gruppe presenterer den valgte rekkefølgen, spør de andre gruppene hva de tenker 

om hver gruppes rekkefølge – er de enige, har de valgt likt/ulikt? Er rekkefølgen endret fra 

forrige spørsmål? 

 

Hjelpespørsmål til dialog: Hvorfor får denne saken betydning for Norge? Hva bør skje i denne 

saken? Hvem kan fatte avgjørelser som får betydning? Kan dere gjøre noe, eller er dere 

avhengig av andres engasjement? Hvordan kan dere få menneskene som har innflytelse til å bli 

engasjert i denne saken? 

 

FJERDE OMGANG 

4. Det er på tide å bevege seg ut på en internasjonal arena. 

• Hvilken sak er viktigst for verden, for at verden skal bli et bedre sted? 

• Hver gruppe presenterer den valgte rekkefølgen, spør de andre gruppene hva de tenker 

om hver gruppes rekkefølge – er de enige, har de valgt likt/ulikt? Er rekkefølgen endret fra 

forrige spørsmål? 

 

Hjelpespørsmål til dialog: På hvilken måte blir verden et bedre sted dersom denne saken 

prioriteres? For hvem? Med hvilken bakgrunn skal vi fatte en beslutning? Hva skal vi legge vekt 
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på når vi velger? Skal vi fatte moralske eller strategiske avgjørelser – det vil si – skal vi velge 

den saken vi synes er viktigst eller den saken vi lettest kan gjøre noe med? Skal vi velge saker ut 

fra hva som blir best for «0ss» eller andre mennesker? Hvem er «vi» og hvem er «de andre»? 

Hvem føler vi fellesskap og ansvar for? Hva med naturen og kloden vår, og hva med dyrene? 

 

 

FEMTE OMGANG 

5. Lekse. Gå gjennom oppgaven under i klassen, avklar om det er noen spørsmål – f.eks til 

kriteriene for god retorikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier for god retorikk: 

 

LEKSE 
: Som lekse – la deg inspirere av sakene, aviser, magasiner eller nyheter på TV, og lag 
dine egne engasjementskort – ett eller to. Bygg opp argumentasjonen på disse kriteriene 
for god retorikk: 
 
 
 

 Finn ut hvem som jobber for saken du har valgt – er det organisasjoner eller 

enkeltmennesker? 

 Hva kan gjøres ift. denne saken lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?  

 Hva skulle du ønske kunne skje i forbindelse med denne saken?  

 Hva har du lyst til å gjøre?  

 Finnes der noen hindringer for din deltakelse?  

 Hva trenger du for å bidra?  

 Hva kan du selv anskaffe?  

 Hva bør samfunnet legge til rette for at du skal kunne bidra? 

 Hvem trenger du som medspillere? 

 Trenger du støtte fra noen? Skolen? Organisasjoner? Fagfolk? 

 

 

 Etos: viser til talerens egen autoritet, hva er det med din posisjon eller mennesker du 
siterer eller viser til, sin posisjon, som gjør at folk bare må lytte til det du sier?  

 Pathos: vender seg til tilhøreren og dennes følelser for å påvirke, hvilke følelser er 
det du ønsker å vekke? Empati og ansvar? Sinne og følelsen av noe urettferdig? Frykt 
og redsel for at noe farlig kan skje om man ikke handler? Gleden over å gjøre noe 
meningsfullt? 

 Logos: appellerer til fornuften og det logiske resonnementet, hvilke saklige 
argumenter finner du, har du statistikk og tall? Kan du belegge, finne gode kilder som 
underbygger argumentene dine? 
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SJETTE OMGANG 

6. I klassen, etter at elevene har jobbet hjemme med leksen. 

• La noen eller alle elevene få presentere sakene sine. Foreta så en uhøytidelig avstemning: 

 

Hjelpespørsmål til dialog etter avstemningen: 

Hvilken sak får mest støtte, hvorfor? Har det noe å gjøre med retorikken og presentasjonen å 

gjøre? Eller innholdet? Er det en sak som mange kan identifisere seg med? Hva er det som skal 

til for at vi identifiserer oss med mennesker vi hører om i saker som tas opp på nyhetene? Er 

menneskerettigheter er relevant for de ulike engasjementskortene?  

 

Tips: bruk FNs  

Menneskerettighetserklæring som er tilgjengelig fra Rafto sin undervisningsside: 

http://education.rafto.no/article/1/erklaeringen  

 

 

http://education.rafto.no/article/1/erklaeringen

