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Eleanor Roosevelt med Verdenserklæringen om Menneskerettighederne 

 

Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder 
Af Ingrid Ank 

Indledning 

Dette materiale består af en række øvelser til 
undervisningen i menneskerettigheder i grund-
skolen på samtlige klassetrin. Materialet kan 
anvendes i flere fag og faglige sammenhænge, 
men oplagt er det at inddrage øvelserne i 
dansk, samfundsfag, historie og kristendoms-
kundskab.  

Indledningsvis skal læreren læse artiklen Men-
neskerettighederne og 2. Verdenskrig, som fin-
des samme sted som dette undervisningsmate-
riale på alsang.dk. Artiklen kan fint inddrages  

i undervisningen og læses af de ældste elever.  

Øvelse 1 er rettet mod de yngste elever i ind-
skolingen. Eleverne skal have adgang til tegne-
papir, farver mv. til denne øvelse. Brug i øvrigt 
Kopiark/powerpoint til øvelse 1 til inspiration. 

Øvelse 2 og 3 er rettet mod de større elever 
på mellemtrinnet og i udskolingen. Til øvelse 2 
skal eleverne anvende Kopiark til øvelse 2. 
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 Indledende lektion/-er 
 

Indled med at fortælle klassen om Menneske-
rettighederne og baggrunden for dem. Sæt 
bl.a. fokus på den klare fornemmelse, som 
mange af verdens ledere havde i årene efter 2. 
Verdenskrig af, at det var nødvendigt at for-
pligte sig på nogle fælles rettigheder. Historien 
havde måske vist, at et enkelt land ikke bare 

kan leve efter sine egne regler, men at landene 
må forpligte sig på hinanden. Diskuter dette i 
klassen.  

Samtalen skal selvfølgelig sættes efter klassens 
niveau.  

 

 

Forslag til spørgsmål til drøftelse 

• Hvor får et menneske sine ’menneskerettigheder’ fra? Er man født med dem? Hvem skal 
give dig dem? 

• Skal Danmark følge sine egne regler eller andre landes regler? 
• Skal FN blande sig, når et land ikke overholder Menneskerettighederne? 
• Bør Danmark kritisere andre lande, hvis de ikke overholder Menneskerettighederne (fx 

hvis landet åbenlyst forfølger minoriteter)? 
• Er ytringsfrihed vigtigt? Er ytringsfrihed også friheden til at tale grimt om andre? Hvem 

skal bestemme, hvad man må sige og ikke sige? 

Drøftelsen kan enten være fælles i plenum eller i grupper. Læreren kan også udvælge nogle af 
spørgsmålene og bede halvdelen af klassen være journalister og den anden halvdel være politi-
kere, der skal give deres bud på et svar på spørgsmålene. Lad hver journalist interviewe to-tre 
forskellige politikere. Et par af journalisterne kan præsentere de svar, de har fået, for klassen. 

De store elever kan som forberedelse læse artiklen Menneskerettighederne og 2. Verdenskrig 
på alsang.dk. De kan også se disse to film som forberedelse (den sidste er på norsk):  

• https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw 
• https://www.youtube.com/watch?v=BgHFCO9sgJo 

Opsamlingsøvelse 

Som opsamlende øvelse kan man fx bede eleverne tegne plakater, der viser, hvad det vil sige at 
have menneskerettigheder (indskoling) eller lave en kampagnefolder/-film, der oplyser om men-
neskerettighederne til en jævnaldrende målgruppe (mellemtrin/udskoling). 
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   Øvelse 1 - Indskoling 

 Tegn en rettighed  
 

Klassetrin: Indskoling 

Kig sammen med eleverne på Amnesty Internationals designede tal, der illustrerer artikel 18, 
19 og 20 (se Kopiark/powerpoint med designede tal). Tal sammen om, hvordan tallene viser, 
hvad rettighederne handler om.  

Herefter skal eleverne selv designe deres eget tal på samme måde, som Amnesty har gjort. De 
skal vælge en af følgende rettigheder (læs dem alle fire højt, mens I kigger på dem på smart-
boardet – forklar svære ord): 

 

Artikel 3: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.   

Artikel 4: Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal 
være forbudt.   

Artikel 24: Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og 
til periodisk ferie med løn.   

Artikel 26: 1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på 
de elementære og grundlæggende trin. 
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   Øvelse 2 – mellemtrin/udskoling 

 De vigtigste rettigheder 
 

Klassetrin: Mellemtrin/Udskoling 

Forberedelse: Print og klip Kopiark til øvelse 2 med disse 10 rettigheder, som er taget fra de 
nuværende Menneskerettigheder: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 18, 19, 26(1), 27(1). På kopiarket står 
rettighederne i ikke-nummereret rækkefølge. Bed eleverne to og to om at lægge dem i priorite-
ret rækkefølge, ud fra hvilke rettigheder de synes er vigtigst. De kan evt. med elefantsnot sætte 
dem fast på et ark karton. Sammenlign på klassen de forskellige rækkefølger. 

Efterfølgende udleveres de samlede menneskerettigheder. Find info om alle 30 artikler i Ver-
denserklæringen om Menneskerettigherne her: 

https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 
 

Bed eleverne – igen i grupper på to – om at læse dem højt for hinanden og sammenligne dem 
med den rækkefølge, som deres 10 rettigheder er opstillet i. 

Diskuter på klassen, om der var sammenfald samt om, hvorfor/hvorfor ikke der var prioriteret 
anderledes. 

Afslut med at hænge Menneskerettighederne op i klassen. 
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   Øvelse 3 – mellemtrin/udskoling 

 Fælles forpligtende regler 
 

Klassetrin: Mellemtrin/Udskoling 

 

Lektion 1:  

Klassen skal forestille sig at være ’FN’. 

Eleverne inddeles i grupper på to eller tre. Hver gruppe vælger et land, som de sammen er leder 
for (gerne fra forskellige verdensdele). I hver gruppe er en leder for landet og en-to rådgivere. 
De skal nu i den lille lande-gruppe undersøge på nettet, hvad synet på følgende er i ’deres’ land: 

• Ytringsfrihed 
• Ligestilling mellem kønnene 
• Synet på minoriteter – herunder fx religiøse minoriteter/ateister eller LGBT-personer 

Forslag til hjemmesider: https://freedomhouse.org/ , www.amnesty.dk , www.menneskeret.dk ,  
samt wikipedia om det enkelte land. 

Gruppen noterer stikord, så de er klar til at diskutere emnerne i lektion 2. De vælger en tals-
mand (som godt kan være en af rådgiverne). 

 

Lektion 2: 

FN skal nu gå sammen og lave fælles regler for ’et menneskes’ ret til ytringsfrihed, ligestilling og 
religions- og samvittighedsfrihed. På klassen vælges først en ordstyrer (evt. læreren) og en refe-
rent. Derefter skal ’FN’ diskutere, om de kan formulere tre rettigheder, der handler om de tre 
emner. Bed eleverne være opmærksomme på det land, de repræsenterer, og at man ikke uden 
videre kan lave reglerne i sit eget land om. 

 

Opsamling: 

Til slut samles op på øvelsen. Det drøftes i fællesskab, hvad der har været sværest at blive enige 
om og hvorfor. 
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