
Undervisningsopplegg fra Relevans 

 

Undervisningsopplegg i forbindelse med FN-dagen for 
menneskerettigheter 10. desember 

Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som alle har, uavhengig av 
kjønn, alder, religion og nasjonalitet. Ifølge menneskerettighetene har du rett til liv, rett til 
å tro på hva du vil, rett til utdanning og rett til å si og mene det du vil. 

Brudd på menneskerettighetene 
Mange steder i verden brytes menneskerettighetene: Uskyldige settes i fengsel, folk blir 
torturert, eller de mister retten eller muligheten til å delta i valg. I noen land prøver de som 
har makt, å lure befolkningen til å tro at de som har makt, alltid vet best. Andre steder 
prøver de som har makt, å lure befolkningen til å tro at folk i andre land er farlige. Kanskje de 
stenger internett for at folk ikke skal skaffe seg informasjon. 

 

Arbeid for menneskerettighetene  
I Forente nasjoner, FN, møtes representanter fra alle medlemslandene for å snakke om 
menneskerettighetene og bli enige om hva disse skal være. FN følger med på om alle land 
respekterer menneskerettighetene. Amnesty International er en annen internasjonal 
organisasjon som avslører brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen arbeider for å 
gjøre slike brudd kjent. Da får de som bestemmer i et land, press på seg til å gjøre noe med 
det. 

 
Oppdrag 1: Brudd på menneskerettighetene 
Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som alle har, uavhengig av kjønn, 
alder, religion og nasjonalitet. Ifølge menneskerettighetene har du rett til liv, rett til å tro på 
hva du vil, rett til utdanning og rett til å si og mene det du vil. 

 

 



Undervisningsopplegg fra Relevans 

 

I dette oppdraget skal elevene forklare med egne ord  

• hva menneskerettighetene går ut på 
• lage en oversikt over hva slags brudd på menneskerettighetene de kjenner til? 

Elevene kan for eksempel lage et tankekart, kolonneskjema eller en annen oversikt de synes 
passer. Gå til Verktøykassa for tips om andre metoder. 

 

Gå til verktøykassa her 

Åpne oppdraget i Relevans Skolestudio her (Gratis, men krever Feide-pålogging) 

Oppdrag 2: Finn ut mer om menneskerettighetene 

 

I dette oppdraget skal elevene, ved hjelp av FNs nettsider, jobbe videre med menneskerettigheter. 
Her kan de også jobbe sammen to og to: 

• Velg dere én menneskerettighet. Tenk dere at dere skal forklare hva denne rettigheten betyr 
for et barn eller en ungdom på deres egen alder. Bruk eksempler fra barns eller ungdoms 
hverdag og forklar hvorfor denne menneskeretten er viktig 

• Undersøk hvordan menneskerettigheten dere har valgt, blir ivaretatt i Norge 
• Hva kan barn og ungdom i land som ikke respekterer denne menneskerettigheten, gjøre? 

https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8/a7170978-ca4f-4510-90da-6087c91b7a01--Verkt%C3%B8ykassa
https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8/a7170978-ca4f-4510-90da-6087c91b7a01--Verkt%C3%B8ykassa
https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8/3791ed2f-21bd-4eb2-9715-a2d1dbdac656--Kamp%20for%20rettigheter/view--podium--d80bce9c-7b91-4e69-b95e-27b95561e9d6/4967ca39-d647-4e88-9d65-c2e168c90747
https://www.fn.no/
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Oppdrag 3: Lag en presentasjon 
Lag en presentasjon om et land som bryter menneskerettighetene. Presentasjonen bør 
inneholde en beskrivelse av  

• landet (geografisk plassering, hvor mange som bor der og styreform)  
• hvilke rettigheter som brytes  
• hva som kan være årsaken til at det foregår brudd på menneskerettighetene i landet  
• forslag til hvordan man kan stanse menneskerettighetsbruddene i landet 

 

 

Oppdrag 4: Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?  
Norge er både beskyldt og dømt for brudd på menneskerettighetene. a Undersøk hvilke 
brudd Norge er beskyldt for. b Undersøk hvilke brudd Norge er dømt for. c Hva tenker du om 
at Norge bryter menneskerettighetene? Skriv et diskusjonsinnlegg der du argumenterer for 
synet ditt. 

 

 

Videre arbeid: 

På FN-sambandets sider kan elevene jobbe videre med demokrati og 
menneskerettigheter 
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/menneskerettigheter-og-
demokrati 

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/menneskerettigheter-og-demokrati
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/menneskerettigheter-og-demokrati
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