Journalism-edu.org
& Connected with #Citizenship
- Veileder for undervisning hjemme

Forord

Utbruddet av covid-19 fører til mer undervisning hjemme, og økt behov for gode digitale ressurser. Menneskerettighetsakademiet var blant
organisasjonene som mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet høsten 2020 til informasjon om relevante undervisningsressurser. Denne veilederen
beskriver hvordan to av våre internasjonale ressurser kan brukes i opplæring hjemme, og består av konkrete oppgaver, samt tips til digitale verktøy og
energiladere. Ta kontakt med prosjektleder Marit Langmyr om du har spørsmål.

I samarbeid med partnere i utlandet har Menneskerettighetsakademiet utviklet flere engelskspråklige undervisningsressurser om menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap, miljø,
interkulturell forståelse og ytringsfrihet. Vi anbefaler lærere/foresatte å bruke to av disse
ressursene i opplæring hjemme.
Ressurs 1:
journalism-edu.org: En manual for undervisning i interkulturell forståelse, menneskerettigheter
og etikk i journalistikken.
Ressurs 2:
Connected with #CITIZENSHIP: Øvelser og aktiviteter om demokratisk medborgerskap,
menneskerettigheter, kulturelt mangfold, frivillig arbeid, miljø og bærekraftig utvikling.

OM MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET
Menneskerettighetsakademiet er en ideell stiftelse som arbeider med undervisning i
menneskerettigheter og nærliggende emner. Gjennom 13 år med kursaktivitet i Norge og utlandet
har vi fått bred kompetanse på å utvikle undervisningsressurser basert på deltagende metoder.
Les mer på vår nettside: www.menneskerettighetsakademiet.no

Innhold
TIL LÆRERE OG FORELDRE/FORESATTE

- Forord
- Tema og undervisning
RESSURS 1: journalism-edu.org

- Innhold
- Forslag til undervisningsaktiviteter:
1. The International Human Rights System
2. The European Human Rights System
3. The Philosophical Foundations of Freedom of Speech
4. Freedom of Expression as a Human Right

RESSURS 2: Connected with #Citizenship

- Innhold
- Forslag til undervisningsaktiviteter:
1. Demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter
2. Miljø og bærekraftig utvikling
3. Kulturelt mangfold og frivillig arbeid

TIPS: Digitale verktøy og energiladere

- Digitale verktøy
- Energiladere
Foto: Human Rights Lense, St. Petersburg 2020

Tema og undervisning
De pedagogiske ressursene er i tråd med kunnskapsløftet 2020

Ressurs 1

Ressurs 2

TRAINING MANUAL FOR EDUCATORS:

CONNECTED WITH #CITIZENSHIP

Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics
in Journalism

Last ned ressursen her
Språk: Engelsk (og portugisisk).

Nettside: www.journalism-edu.org
Tema: Demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, miljø og
Språk: Engelsk (og russisk).

bærekraftig utvikling, kulturelt mangfold, frivillig arbeid.

Tema: Ytringsfrihet, Menneskerettigheter, demokrati og etikk i

Forfattere: Menneskerettighetsakademiet, Associação Mais Cidadania

journalistikken.

og Confederação Portuguesa do Voluntariado Raquel Gonçalves (begge

Forfattere: Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med
representanter fra journalistutdanninger ved universitetene i

Portugal.
Årstrinn: 5.-7. klasse, 8.-10.trinn, videregående opplæring

Jekaterinburg, Nizhny Novgorod, St. Petersburg (alle Russland) og
Høgskolen i Volda og Oslomet (Norge).

Relevans for læreplanverket: Aktivitetene støtter opp om den
utforskende og lærende elev. Elevene får ikke presentert en ferdig

Årstrinn: Passer best for videregående opplæring, men kan tilpasses

løsning, men oppfordres til å finne veien selv. Manualen vil være

til bruk på ungdomsskole.

relevant i forhold til kompetansemål i en rekke fag og to av de

Relevans for læreplanverket: Grunnskolen og videregående
opplæring skal forberede elevene på å bli bevisste og ansvarlige

tverrfaglige temaene i læreplanverket: ”Bærekraftig utvikling” og
”Demokrati og medborgerskap”.

samfunnsborgere, og gi kunnskap om menneskerettighetene.

Siden manualen er på engelsk vil aktivitetene kunne brukes i

Nettsiden er spesielt relevant i forhold til det tverrfaglige temaet

kombinasjon med språkundervisning.

”Demokrati og medborgerskap”. Siden nettsiden er på engelsk vil den
være relevant å kombinere med språkundervisning. Tematikken

Et av hovedkapitlene i manualen inneholder pedagogiske aktiviteter og

ytringsfrihet og etikk i journalistikken er svært aktuell for valgfaget

informasjon om frivillig arbeid. Dermed vil aktivitetene være svært

”Medier og kommunikasjon”.

aktuelle for valgfaget ”Innsats for andre”.

Ressurs 1:

journalism-edu.org

Innhold
På hvilken måte kan ord og bilder skape konflikt?
Hvor bør ytringsfrihetens grenser gå?
OM JOURNALISM-EDU.ORG

FORSLAG TIL UNDERVISNINGSØKTER

Nettsiden er utviklet av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med

Se oversikt over alle øktene her. Vi anbefaler spesielt de som er nevnt
nedenfor for elever i videregående opplæring:

representanter fra journalistutdanninger ved universitetene i Jekaterinburg,
Nizhny Novgorod, St. Petersburg (alle Russland) og Høgskolen i Volda og
OsloMet (Norge).

2: The International Human Rights System
Tema er ytringsfrihet, kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati, og
egner seg godt til undervisning på videregående skole. Noen av aktivitetene

3: The European Human Rights System

kan også være aktuelle for ungdomsskole.
4. The Philosophical Foundations of Freedom of Speech
Aktivitetene kan gjennomføres som gruppearbeid via fjernundervisning eller
som individuelle oppgaver.

5. Freedom of Expression as a Human Right

Nettsiden er på engelsk (og russisk) og inkluderer 11 undervisningsøkter
bestående av:
Grunnlag for foredrag
Aktivitetsbaserte deltakende metoder
Tips til ﬁlmer og webressurser

Her finner du forslag til digitale verktøy og energiladere som kan brukes i
fjernundervisning av ressursen.

The International Human Rights System
Aktiviteter:
Gruppearbeidet ”Den nye planeten” Se beskrivelse av hvordan denne
øvelsen kan gjøres hjemme på nyplanet.org
Bakgrunn for to foredrag: FNs Verdenserklæring om
menneskerettigheter (1948) og Det Internasjonale
menneskerettighetssystemet etter 1948
Oppfølgingsspørsmål
Nettbaserte ﬁlmer og dokumenter om de internasjonale
menneskerettighetene
2 artikler:

• ”Human dignity and human rights”
• ” The lowest common denominator - The Universal Declaration of
Human Rights”

Oppgaver som kan løses individuelt eller i grupper

Tips

1.

Elevene leser de to artiklene. Alternativt kan elevene bruke
tekst-til-tale-apper. Oppgaven blir da å lytte og notere. Deretter
gjøres oppfølgingsspørsmålene.

2.

Elevene lager en presentasjon bestående av ﬁlmsnutter, bilder
og en kort tekst med utgangspunkt i foredraget om
Verdenserklæringen om menneskerettighetene og/eller det
internasjonale menneskerettighetssystemet.

The European Human Rights System
Aktiviteter:
Bakgrunn for foredrag: Det europeiske menneskerettighetssystemet
Film: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Gruppearbeid: Analyse av Strasbourg-saker
Oppfølgingsoppgave
Nettressurser: Filmer, nettsider og dokumenter

Oppgaver som kan løses individuelt eller i grupper

Tips

1.

Etter det innledende foredraget skal elevene undersøke
hvilke andre regionale menneskerettighetssystemer som
eksisterer. De skal velge ett system som de skal fordype
seg i.

2.

Etter foredrag og ﬁlm om Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen skal elevene ﬁnne nylige
saker mot Norge. Elevene skal deretter lage en avisartikkel eller podcast som oppsummerer saken, og
artikkelen/artiklene i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen som saken berører. Les
om bruk av podcast i undervisning på Lærerbloggen.

The Philosophical Foundations of Freedom of Speech
Aktiviteter:
Foredrag: Ytringsfrihet
Gruppearbeid: 100 % ytringsfrihet

Alternativ versjon av gruppearbeidet ”100 %

Tips

ytringsfrihet:
Bruk mentimeter eller lignende, og lag en
spørreundersøkelse for hvert ”case”. Spørsmålet er ”Bør
denne typen ytring være forbudt ved lov?”.

Begrepslæring: Etter foredraget om ytringsfrihet skal
elevene gå sammen i grupper eller individuelt, og lage
presentasjoner om begrepet ”ytringsfrihet”. De kan bruke
Padlet, Prezi eller lignende.
Spørsmål:

- Hvilke ord forbinder du med ytringsfrihet?
- Er det noen grupper i samfunnet som har større
utfordringer enn andre når det gjelder å si sin mening?
Hva kan vi gjøre med det? Er det mer utfordrende for
unge mennesker å ytre seg? Hvorfor?

Foto: Andrea Piacquadio (Pexels)

Freedom of Expression as a Human Right
Aktiviteter
Innledende gruppearbeid: Argumenter for og imot full
ytringsfrihet
Foredrag: Ytringsfrihet som en menneskerettighet
Gruppearbeid: Analyse av saker om ytringsfrihet som har blitt
behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg
Oppfølgingsoppgave
Ressurser

Forslag til drøftingsoppgaver:

Tips

- Hvordan påvirker sosiale medier ytringsfriheten slik den
er deﬁnert i Verdenserklæringen om
menneskerettighetene (1948)

- Hva menes med hatprat?
- Hvordan har norske myndigheter deﬁnert hatprat?

Foto: Are Carlsen

Ressurs 2:

Connected with
#Citizenchip

Innhold

Utgiver av ”Connected with #Citizenship” er den portugisiske organisasjonen Assosiação Mais Cidadania.
Manualen er et resultat av et toårig prosjektsamarbeid mellom ulike organisasjoner, blant annet

PEDAGOGISKE TEMAER:

Menneskerettighetsakademiet. Prosjektet er finansiert gjennom EØS midlene.
Manualen inneholder en rekke gode øvelser og aktiviteter som er egnet til å formidle aktuell kunnskap og styrke
demokratisk medborgerskap. Med visse tilpassinger (se her for generelle tips) kan mange av aktivitetene brukes av

1. Demokratisk medborgerskap
2. Menneskerettigheter

lærere og foresatte i undervisning hjemme.
3. Miljø og bærekraftig utvikling
4. Kulturelt mangfold

Last ned manualen her

5. Frivillig arbeid

Forslag til aktiviteter for undervisning hjemme
Hver av de fem temaene i manualen innledes med en beskrivelse av emnet. Disse introduksjonene kan brukes som utgangspunkt for foredrag. Deretter følger relaterte
aktiviteter.
Under følger øvelser og oppgaver som egner seg til undervisning hjemme:

Demokratisk medborgerskap (s. 9)
Now we will! Now we wonʼt (s.15)

Menneskerettigheter (s. 28)
The new Planet (s 34)

Analyse av sanger eller ﬁlmer som verktøy for å fremme debatt rundt

Se beskrivelse av hvordan aktiviteten kan gjøres i undervisning hjemme på

samfunnsaktuelle tema. Se tips til engelske sanger og ﬁlmer til sist i

nyplanet.org (på norsk).

oppgaven.
What can we do (s.38)
Where do you stand? (s.16)

Bruk mentimeter eller lignende til idémyldringer rundt hvem som har

Elevene kan skrive ”enig”, ”uenig” og ”usikker” på tre A4-ark. Lærer legger

hovedansvaret for å implementere menneskerettighetene i et land. Etter en

frem utsagnene fra manualen (s109), og ber elevene holde opp det arket som

reﬂeksjon konkluderer læreren at det er statenes ansvar. Vis deretter bilder

illustrer deres mening foran web-kameraet. Om man ønsker å utdype kan

som illustrerer ulike menneskerettigheter, og spør: 1) Hva må staten gjøre

man skrive begrunnelse i chat eller rekke opp hånden.

for å virkeliggjøre denne rettigheten. 2) Hva kan du eller vi gjøre? Elevene
kan skrive sine svar i chatten, eller på ark som de holder opp.

On the citizenship stage (s. 22)
Fordel klassen inn i ﬁre grupper: Staten, sivilsamfunnet, media og vanlige

What́s on the news (s. 40):

borgere. Be elevene bruke et digitalt samarbeidsverktøy hvor de skriver ned

Istedenfor å klippe i aviser ﬁnner elevene bilder som viser opprettholdelse

hvilke funksjoner disse gruppene har i et demokrati. Etter dette er gjort lager

og brudd på artikler i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i

læreren et felles dokument der alle funksjonene er inkludert, og ber klassen

nettaviser o.l.

komme med innspill om de mener noe mangler. Deretter skal elevene gå
tilbake i de samme gruppene og ﬁnne ut hva som kreves av de andre for at
deres egne funksjoner skal realiseres.

The exam on human rights (s 44):
Denne oppgaven kan også gjøres individuelt. Elevene kan gjerne
presentere funnene ved hjelp av infograﬁkk eller andre visuelle verktøy.

Forslag til aktiviteter for undervisning hjemme
Miljø og bærekraftig utvikling (s. 46)

What is the size of your footprint (s.51):
Istedenfor post-it kan man bruke Mentimeter eller lignende, og stemme på
antall planeter.

Diverging interest (s. 55)
Forbered caser på forhånd som belyser norske saker om miljøforurensing.

Who wants to be an environmentalist? (s 59)
Lag en kahoot eller lignende som omhandler norske forhold.

Make your voice heard (s. 61):
Elevene kan lage en digital kampanje som belyser miljøproblemer lokalt
eller nasjonalt. De må ﬁnne slagord og illustrasjoner som skaper
oppmerksomhet. De ulike kampanjene kan samles på en blogg eller
lignende. En oppfølgingsoppgave kan være å skrive en kronikk om temaet
som kan sendes inn til for eksempel lokalavisen eller SiD i Aftenposten.

Foto: Daria Shevtsova (Pexels)

Forslag til aktiviteter for undervisning hjemme
Kulturelt mangfold (s. 64)
The discrimination chain (s. 75)
Tegneserien er et godt utgangspunkt for diskusjon og reﬂeksjon
rundt diskriminering. Punkt 5 (kort debatt) kan også gjøres i
grupper, og presenteres på en felles padlet eller lignende.

Frivillig arbeid (s 82)
Looking for a concept (s. 87)
Denne øvelsen er egnet for å etablere betegnelsen ”frivillig
arbeid”. Aktiviteten kan knyttes til hvilke påvirkning man har
som enkeltindivid i et samfunn, men også hvilke rolle
organisasjoner og sivilsamfunnet har i å skape positiv
endring.

Shifting culture (s. 78)
Gjør punkt 1 og 2 i aktiviteten, Deretter kan elevene for
eksempel ta for seg debatten rundt hvalfangst eller en annen
omdiskutert praksis.

Toward.. (s. 80)
Padlet er et godt verktøy til denne oppgaven. Del 2 (tegne kart)
kan gjøres individuelt.

Inequality before our eyes (s 89)
Denne aktiviteten er vanskelig å få til via fjernundervisning,
men elevene kan studere nettsidene som anbefales
avslutningsvis. En annen god nettside er http://hdr.undp.org/
en. Her kan elevene studere oversikten over land på listen
som viser ”Human Development Index”. Be dem om å
undersøke hva listen viser. Elevene kan velge seg et land de
fordyper seg i.

Volunteering, and what else? (s.91)
Aktiviteten kan gjøres i grupper eller individuelt. Formålet er
å ta stilling til punktene på listen (s.138), og vurdere hvorvidt
dette er frivillig arbeid eller ikke.

Tips:
Digitale verktøy og
energiladere

DIGITALE VERKTØY
Gruppearbeid, øvelser, diskusjoner og reﬂeksjon står sentralt i
undervisning om menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.
Aktiv deltagelse er imidlertid en utfordring å få til via nett. Bruk derfor
digitale verktøy som legger til rette for samarbeid og diskusjon. Ta
samtidig hensyn til datatilsynets råd for bruk av digitale hjelpemidler,
samt skolens retningslinjer i valg av verktøy.
Forslag:
Videobasert kommunikasjon: Bruk den kommunikasjonskanalen
du kjenner best, og som skolen tillater. Microsoft-Teams er mye
brukt i skolen. Andre eksempler: Zoom, Whereby, Skype og Google
Hangouts.
Gruppearbeid: Funksjonen "breakout rooms" i Teams gjør at du kan
fordele elevene i grupper. Se hvordan man deler inn i grupper her
Samarbeidsverktøy og presentasjoner: Explain Everything, Sway
(Microsoft Oﬃ ce), Padlet, Google Docs, Book Creator, Prezi, Podcast
og Infograﬁkk.
Quiz, etablering av begreper, utsjekk mm: Kahoot, Padlet,
Socrative, Polls (Zoom), Mentimenter, Quizlet (for de yngste
elevene).

ENERGILADERE
Lange økter foran en skjerm bør brytes med energiladere. Slike korte og morsomme avbrekk i undervisningen kickstarter konsentrasjon og engasjement hos
eleven. Forslag til energiladere som kan brukes av både lærere og foreldre/foresatte:
Identitetsøvelsen

Alfabetjakt

Se beskrivelse av øvelsen her. Istedenfor å stå i en ring reiser man seg seg
fra stolen når man identiﬁserer seg med en egenskap. Tips: Elevene kan også

I løpet av ett minutt skal man ﬁnne en ting i rommet/huset på A, så B, C,
osv. Om man ikke klarer å ﬁnne en gjenstand må man ta to spensthopp.

rekke opp hånden. I Teams og på Zoom kan man velge funksjonen ”raise
hands”.

Stopp når det virker som elevene kjeder seg.

OL på skjermen
60 sekunder= et minutt?
Ofte sies det at tid er et relativt begrep, men hva innebærer egentlig det?
Lederen av energiladeren gir instruksjoner:
1)

Lærer/foresatt roper ut ulike typer idretter. Eleven skal fryse i ulike stillinger
som forestiller utøvelsen av idretten. Forslag: Høydehopp, stuping, discos,
fotball, turn.

Elevene skal unngå å se på klokken, sitt gjerne med ryggen til skjermen.
Pantomime i grupper

2) Alle skal reise seg opp å lukke øyene. Oppgaven er å stå oppreist fra
lederen sier klar, ferdig, gå! Deretter skal alle deltagerne telle til 60 sekunder
inni seg, helt til de tror det har gått ett minutt. Da skal de sette seg ned igjen.

3) Når de har satt seg kan de åpne øyene igjen. Når alle har satt seg sier
lederen hvor lang tid det har gått.
Denne energiladeren kan brukes til å gjøre eleven oppmerksom på at vi alle
opplever tid forskjellig (som mye annet i livet).

Elevene får i oppgave å velge en artikkel (eller ﬂere) i FNs verdenserklæring
om menneskerettighetene som de skal mime. Del inn i grupper. Elevene
mimer valgt artikkel, og de andre i gruppen skal gjette hvilke det er. De må
vente til den som mimer er helt ferdig før de sier noe.

Menneskerettighetsbingo
Elevene får et ark med forenklet versjon av FNs Verdenserklæring om
menneskerettigheter. Les deretter opp innholdet i en fersk nyhetssak. Be
elevene sette ring rundt artikler i Verdenserklæringen som artikler berører.
Når man har registrert fem artikler skriver man BINGO i chatten

Everyone has the right to know, seek and receive information about human
rights and fundamental freedoms and should have access to human rights
education and training.
United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, Article 1.1 (2011)

Veilederen er utviklet av Menneskerettighetsakademiet med støtte fra Utdanningsdirektoratet

