
   

 

Navn: “Human rights and human needs” 
Tema: Menneskerettigheter og menneskelige behov. 

Formål: Introduksjon til menneskerettigheter; en god måte å få alle til å lese 
gjennom verdenserklæringen og skape refleksjon rundt både praktisk og 
teoretisk side av rettighetene. Forberedelse til videre arbeid med tema. 

Gruppestørrelse: Ingen begrensning 

Lydnivå: Lavt 

Tid: Fra ½ time til mye mer, fleksibelt 

Plass: Klasserom/grupperom 

Ute/inne: Ute og inne (så lenge man har det man trenger) 

Forberedelse: Lærer forberedt med de papirer man trenger, gjerne tavle og tusj, et 
rom der man kan sitte diskutere, samt presentere for de andre. 

Utstyr: Kopier av en enkel utgave av FNs Verdenserklæring for 
menneskerettigheter, samt kopier av Maslows behovspyramide, 
oppgaveark, evt. foredrag om menneskerettigheter, film, 
gruppeoppgaver osv.  

Aktivitetsnivå: Lavt/middels 

Beskrivelse av 
opplegg: 

Del inn i små grupper; del så ut verdenserklæringen for 
menneskerettigheter og Maslows behovspyramide. Fortell at 
menneskerettighetene (MR) har ulike kategorier. Først; be elevene dele 
inn MR i sivile & politiske rettigheter og sosiale, økonomiske & kulturelle 
rettigheter – hvilke artikler i hvilken kategori? Så; be elevene fordele 
MR-artiklene inn i behovspyramiden for å vise hvilke rettigheter som 
dekker hvilke menneskelige behov. Alle skal presentere sine resultater 
for de andre.  
Oppgaver videre kan være: 
Hva kan skje dersom individer/befolkningsgrupper/samfunn ikke får sine 
behov oppfylt? Finn ulike konsekvenser for de ulike gruppene av 
behov/rettigheter.  
Hva kan gjøres for å sikre at behovene blir dekket for mennesker og 
samfunn? Hvem har ansvar og mulighet til å gjøre noe 
nasjonalt/internasjonalt, og hvordan kan dette gjennomføres?  
Kan bygges videre med foredrag om MR i et historisk og idehistorisk 
blikk; hva MR er i FN-systemet og andre NGO-aktører med fokus på MR, 
fokus på MR-situasjonen i et land eller en konkret hendelse, politiske og 
juridiske sider ved MR (statssuverenitet, menneskelig sikkerhet, ansvar 
for å beskytte, humanitær intervensjon), og praktiske/hverdagslige sider 
ved mangelfull dekning av behov og rettigheter.  

Fallgruver:  

Variasjoner/ 
ideer: 

 
 

Kommentar:  

Kilde: Inspirasjon fra ulike steder, har sammenfattet og utvidet opplegget selv 
(Lene Espelund, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole) 

 


