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Trinn 1: Forberedelse
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Gruppegjennomføring 
av Dilemmareisen

Link til Innledende 
video

En innledende video

https://vimeo.com/user88204488/review/355510742/143f2ceae3
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Trinn 1: Forberedelse 
Veiledningstekst

Velg minst én video og minst én oppgave som deltakerne skal jobbe 
med før dere møtes. Du kan velge ut fra hva du ser grunn til å øve 
på, hva du tror de vil oppleve inspirerende, eller hva du ønsker de 
skal ha tenkt gjennom og/eller forberedt til samlingen. 
Send deltakerne de lenkene de trenger, for eksempel en uke eller to 
i forveien.
Når det legges opp til forberedelser, er det for å øke sjansen for å 
bestå ved gruppegjennomføringen.

Velg blant følgende videoer i trinn 1 og trinn 2:
1. Ikke oss 
2. Regnestykket
3. Troskapsløftet 
4. Gammelt nytt
5. Forskjellsbehandling
6. Høyeste bud ikke nok
7. Ingen motforestillinger

https://vimeo.com/324259315/0e88d81292
https://vimeo.com/324258406/a7e5a0ba2b
https://vimeo.com/324257673/2ca8c6c845
https://vimeo.com/324268922/8117078aea
https://vimeo.com/324265394/8cce5c93c2
https://vimeo.com/324262074/5257f622ca
https://vimeo.com/324260111/47d566dd2d
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Oppgaver

1. Følg med på nyhetene og se om det dukker opp nyhetssaker 
som kan belyses gjennom ett eller flere hensyn i 
Navigasjonshjulet.

2. Når opplevde du sist et dilemma? Beskriv dilemmaet ved å 
vise til relevante hensyn i Navigasjonshjulet. 

3. Hvordan begrunner du beslutningene dine? Er det noen av 
hensynene i Navigasjonshjulet som går igjen, eller varierer 
det med situasjonen? Hva kan forklaringen være, tror du?

4. Er det noe du synes er vrient og som du håper å få forklart 
på samlingen?
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Trinn 2: Faglig samling
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Trinn 2: Faglig samling 

Forbered en faglig innledning på 30–60 minutter som du tror 
passer deltakerne. Tenk gjennom hva du ser grunn til å bruke ekstra 
tid på og hva du tror de synes er inspirerende. Velg blant videoene 
og aktivitetene. Legg gjerne til eget materiale.

Veiledningstekst
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Aktiviteter
Følgende aktiviteter kan gjøres i plenum og/eller grupper:

1. Hent opp svar på oppgaven/oppgavene du ga dem. 
2. Spør om videoen/videoene de har sett i forkant. Hva handlet 

den/de om? Hvordan ble fagstoffet brukt?
3. Still spørsmål med utgangspunkt i videoen/videoene du 

viser på samlingen. Hva mener dere om spørsmålet som 
reises i videoen? Hvordan blir fagstoffet brukt i videoen? I 
hva slags jobbsituasjoner kan det være nyttig å bruke dette 
fagstoffet? 

Velg blant følgende videoer i trinn 1 og trinn 2:
1. Ikke oss 
2. Regnestykket
3. Troskapsløftet 
4. Gammelt nytt
5. Forskjellsbehandling
6. Høyeste bud ikke nok
7. Ingen motforestillinger

https://vimeo.com/324259315/0e88d81292
https://vimeo.com/324258406/a7e5a0ba2b
https://vimeo.com/324257673/2ca8c6c845
https://vimeo.com/324268922/8117078aea
https://vimeo.com/324265394/8cce5c93c2
https://vimeo.com/324262074/5257f622ca
https://vimeo.com/324260111/47d566dd2d
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Trinn 3: 
Parallellgjennomføring
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Trinn 3: 
Parallellgjennomføring 

• Vurder om det er behov for en benstrekk mellom den faglige samlingen og parallellgjennomføringen. 
• Godkjente gjennomføringer registreres som ved individuell gjennomføring. Det betyr at deltakerne 

stiller med hver sin datamaskin, klar til hver sin gjennomføring.
• Vis gjerne din egen gjennomgang på skjerm. 
• Klikk på «Dilemma».
• Gå gjennom innledningen om du ønsker det.
• Vis dilemmapresentasjonen. 

Veiledningstekst
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 1
Finn dilemmaet blant de tre alternativene.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å tenke gjennom hva de vil svare, hver for 
seg eller i minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra deltakerne. Er de uenige, er det grunn til å bruke 
litt tid på å finne ut av saken. Er de enige, er det bare å gå videre.
Dersom noen insisterer på galt svar, kan det være nyttig å se 
nærmere på de forklaringene som ligger under «Vis forklaring». 

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å tenke gjennom hva de vil svare, hver for 
seg eller i minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra deltakerne. Er de uenige, er det grunn til å 
bruke litt tid på å finne ut av saken. Er de enige, er det bare å gå 
videre.
Dersom noen insisterer på handlingsalternativer som vurderes 
som gale, kan det være nyttig å se nærmere på de forklaringene 
som ligger under «Vis forklaring».

Oppgave 2
Klikk på de to handlingsalternativene som begge er rette 
og som samtidig utelukker hverandre.
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 3, handlingsalternativ A
Vurder argumentene.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å tenke gjennom hva de vil svare, hver for 
seg eller i minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra deltakerne. Er de uenige, er det grunn til å bruke 
litt tid på å finne ut av saken. Er de enige, er det bare å gå videre.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å tenke gjennom hva de vil svare, hver for 
seg eller i minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra deltakerne. Er de uenige, er det grunn til å 
bruke litt tid på å finne ut av saken. Er de enige, er det bare å gå 
videre.

Oppgave 3, handlingsalternativ B
Vurder argumentene.
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 4, likhetsprinsippet
Finn eksempler på korrekt bruk av 
likhetsprinsippet.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere eksemplene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Gå gjennom samtlige eksempler. Spør hvorfor det enkelte 
utsagnet er eksempel på rett/gal bruk av likhetsprinsippet. Er 
deltakerne uenige, er det grunn til å bruke litt tid på å finne ut av 
saken. Er de enige, er det bare å gå videre.
Dersom noen insisterer på galt svar, kan det være nyttig å se 
nærmere på de forklaringene som ligger under «Vis forklaring». 

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere eksemplene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Gå gjennom samtlige eksempler. Spør hvorfor det enkelte 
utsagnet er eksempel på rett/gal bruk av offentlighetsprinsippet. 
Er deltakerne uenige, er det grunn til å bruke litt tid på å finne ut 
av saken. Er de enige, er det bare å gå videre.
Dersom noen insisterer på galt svar, kan det være nyttig å se 
nærmere på de forklaringene som ligger under «Vis forklaring».

Oppgave 4, offentlighetsprinsippet
Finn eksempler på korrekt bruk av 
offentlighetsprinsippet.
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 5, handlingsalternativ A
Koble argumenter og hensyn.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere eksemplene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Gå gjennom samtlige argumenter. Be deltakerne resonnere høyt 
når de svarer. Hvorfor er argumentet knyttet til dette hensynet? 
Er deltakerne uenige, er det grunn til å bruke litt tid på å finne ut 
av saken. Er de enige, er det bare å gå videre.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere eksemplene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Gå gjennom samtlige argumenter. Be deltakerne resonnere høyt 
når de svarer. Hvorfor er argumentet knyttet til dette hensynet? 
Er deltakerne uenige, er det grunn til å bruke litt tid på å finne ut 
av saken. Er de enige, er det bare å gå videre.

Oppgave 5, handlingsalternativ B
Koble argumenter og hensyn.



SideSide

Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 6, handlingsalternativ A
Hvilke argumenter vil du legge vekt på når 
beslutningen skal tas?

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere argumentene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra to–tre deltakere eller inviter til åpen 
refleksjon/diskusjon i plenum. Åpningsspørsmålet kan være: 
«Hvilke argumenter vil du legge vekt på, og hvorfor legger du vekt 
på akkurat dem?»

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere argumentene, hver for seg eller i 
minigrupper på 2–3 personer.
Hent opp svar fra to–tre deltakere eller inviter til åpen 
refleksjon/diskusjon i plenum. Åpningsspørsmålet kan være: 
«Hvilke argumenter vil du legge vekt på, og hvorfor legger du 
vekt på akkurat dem?»

Oppgave 6, handlingsalternativ B
Hvilke argumenter vil du legge vekt på når beslutningen 
skal tas?
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 7, første del
Tenk gjennom hvilke argumenter som veier 
tyngst.

Gå gjennom hensikten med oppgaven om du ser grunn til det.
Gi deltakerne litt tid til å vurdere argumentene på nytt hver for 
seg.

Gi deltakerne litt tid til å bestemme seg.
Hent opp statistikken. Inviter deltakerne til å kommentere den. 
Innledende spørsmål kan være: «Er det noen som er overrasket 
over å se hvordan folk har svart? Hva var i så fall overraskende? 
Tror dere vi ville handlet som vi svarer her? Eller kan det være 
forskjell på hva vi svarer i en læringssituasjon og hva vi gjør i 
virkeligheten? Hva tror dere i så fall forklarer forskjellen?»

Oppgave 7, andre del
Hva gjør du?
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Trinn 4: Avslutning
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Trinn 4: Avslutning

• Vurder om det er behov for en benstrekk mellom parallellgjennomføringen og avslutningen. 
• Vurder om økta skal avsluttes med å se videoforelesningen i fellesskap, eller med en refleksjon over 

temaet i videoforelesningen.
Dersom det er deltakere som ikke får tilgang til videoforelesningen under «Mål», skyldes det 
sannsynligvis at enkelte oppgaver er ikke er godkjent/utført. Det kan det være grunn til å se nærmere 
på, forslagsvis etter at plenumsøkta er avsluttet. 

Veiledningstekst
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Stoppunkter og aktiviteter
Oppgave 8
Refleksjon

Gi deltakerne litt tid til å svare på spørsmålene hver for seg.
Gi deltakerne mulighet til å dele refleksjoner over spørsmålene 
som ble stilt, i minigrupper på 2–3 personer eller i plenum.

Vis videoforelesningen under «Mål» på stor skjerm.
Økta kan avsluttes her, med å se videoforelesningen i fellesskap, 
eller med å åpne opp for refleksjon over temaet i forelesningen. 
Innledende spørsmål kan være: «Hva sitter du igjen med etter å 
ha sett denne forelesningen? Var det noe som var overraskende, 
morsomt, interessant eller nyttig? Hvis forelesningen inneholdt 
en påstand, er du enig eller uenig i det som ble sagt? På hvilken 
måte er dette relevant for arbeidet deres?» 

Mål
Videoforelesning


