Dilemma
I Spire samfunnsfag møter elevene aktiviteten Dilemma.
Her får du fire dilemmakort knyttet til temaet rettferdighet som du kan
Spire 3
teste ut i klassen din. I lærerveiledningen knyttet til Spire 3 samfunnsfag
finner du mange flere dilemmakort til ulike temaer i elevboka.
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lærerveiledning – SPire SamfunnSfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og
undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger
lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til
at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese,
tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med – eller uavhengig av
– Spire naturfag-serien.

Slik kan du bruke dilemmakortene:
Elevene arbeider to og to eller i små grupper. Gruppene bruker dilemmakort
som utgangspunkt for refleksjon og debatt på gruppen. Det finnes ikke riktige
svar på de ulike dilemmaene, men elevene må reflektere og argumentere for
sitt syn.
Lærerveiledningen gir deg som lærer nyttig og nødvendig hjelp
til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Her finner du også
faglig bakgrunnsstoff, tips til nettsider og videre lesing, forslag
til videre aktiviteter, flere oppgaver og kopioriginaler knyttet
opp mot hvert emne.
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Hver gruppe kan velge et dilemma som de vil presentere for klassen.
Her forklarer de problemstillingen og hvordan de har kommet fram til ulike
svar på dilemmaet. Et annet alternativ er at gruppa dramatiserer dilemmaet
og løsningen de kom fram til. Kjør debatt!
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Rettferdighet dilemmakort 1
Dere er tre venner som skal ha ett
glass saft hver. Ett av glassene blir så
fullt at det nesten renner over.
Du kan velge først. Hvilket glass velger du?

Rettferdighet dilemmakort 5
Er det urettferdig at noen i klassen din
får lov til å spille spill med 18-årsgrense,
og ikke du?

Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug

Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug

Rettferdighet dilemmakort 6

Rettferdighet dilemmakort 18

Det er lørdag kveld og tid for lørdagsgodteri.
Mamma setter fram tre skåler med smågodt på
bordet. Det er én skål til deg og én til hver av
de eldre søsknene dine. Du oppdager at
søsknene dine har fått mer godteri enn deg.
Det synes du er urettferdig. De sier at det er
rettferdig, siden de er eldre. Diskuter hva som
er mest rettferdig.
Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug

Barn i Norge har mange leker, hus å bo i,
noen som tar vare på dem, skolegang,
og de kan spise seg mette hver dag.
Mange barn i Ghana har nesten ingen
av disse tingene. Er det rettferdig eller
urettferdig? Begrunn svaret ditt.
Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug
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Dilemma
I Spire samfunnsfag møter elevene aktiviteten Dilemma.
Her får du fire dilemmakort knyttet til temaet rettferdighet som du kan
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teste ut i klassen din. I lærerveiledningen knyttet til Spire 3 samfunnsfag
finner du mange flere dilemmakort til ulike temaer i elevboka.
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lærerveiledning – SPire SamfunnSfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og
undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger
lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til
at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese,
tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med – eller uavhengig av
– Spire naturfag-serien.

Slik kan du bruke dilemmakortene:
Elevene arbeider to og to eller i små grupper. Gruppene bruker dilemmakort
som utgangspunkt for refleksjon og debatt på gruppen. Det finnes ikke riktige
svar på de ulike dilemmaene, men elevene må reflektere og argumentere for
sitt syn.
Lærerveiledningen gir deg som lærer nyttig og nødvendig hjelp
til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Her finner du også
faglig bakgrunnsstoff, tips til nettsider og videre lesing, forslag
til videre aktiviteter, flere oppgaver og kopioriginaler knyttet
opp mot hvert emne.
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Hver gruppe kan velge et dilemma som de vil presentere for klassen.
Her forklarer de problemstillingen og hvordan de har kommet fram til ulike
svar på dilemmaet. Et annet alternativ er at gruppa dramatiserer dilemmaet
og løsningen de kom fram til. Kjør debatt!
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Rettferdighet dilemmakort 1
De er tre venner som skal ha eit glas saft
kvar. Eitt av glasa blei så fullt at det
nesten renn over. Du kan velje først.
Kva glas vel du?

Rettferdighet dilemmakort 5
Er det urettferdig at nokon i klassen din
får lov til å spele spel med 18-årsgrense,
og ikkje du?
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Rettferdighet dilemmakort 6

Rettferdighet dilemmakort 18

Det er laurdag kveld og tid for laurdagsgodteri. Mamma set fram tre skåler med
smågodt på bordet. Det er éi skål til deg og éi
til kvar av dei eldre syskena dine. Du oppdagar
at syskena ditne har fått meir godteri enn deg.
Det synest du er urettferdig. Dei seier at det er
rettferdig, sidan dei er eldre. Diskuter kva som
er mest rettferdig.
Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug

Barn i Noreg har mange leiker, hus å bu i,
nokon som tek vare på dei, skulegang,
og dei kan ete seg mette kvar dag.
Mange barn i Ghana har nesten ingen av
desse tinga. Er det rettferdig eller
urettferdig? Grunngi svaret ditt.
Spire 3 samfunnsfag, GAN Aschehoug
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