
Øvelsen er basert på «Menneskerettighets-
temperaturen på din skole» fra Enver Djuliman og 
Lillian Hjorth, Bygg broer, ikke murer. 97 øvelser 
i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering. (2007, s. 201). Humanist Forlag. 

  LÆRINGSMÅL

• Gjøre rede for, analysere og forklare
hvordan menneskerettighetene til
 forskjellige individer og grupper
 respekteres på skolen, ungdomsrådet,
organisasjonen eller fritidsklubben din.

• Øke bevissthet rundt egne holdninger
og handlinger i hverdagen.

• Utforske hva hver enkelt kan gjøre for
å styrke menneskerettighetene ved
 skolen og i ditt nærmiljø.

• Reflektere over viktigheten av å
 respektere menneskerettighetene til
alle rundt deg.

• Fremme empati med andre og trene på
å ta andres perspektiv

TIDSBRUK: 90 minutter
ANTALL DELTAKERE: 15–30 stk
NØDVENDIG UTSTYR: 
• Spørreskjemaet «Ta tempen på

menneskerettighetene»
• Penner
• Flip-over til å gjennomgå svarene fra

spørreskjemaet og lage en handlingsplan

  FREMGANGSMÅTE

1. Begynn med å snakke om hva menneske-
rettighetene er. Kjenner deltakerne noen
 menneskerettigheter? Hvilke menneske-
rettigheter er viktige for dem i hverdagen sin?

2. Forklar deltakerne at dere sammen skal
kartlegge hvordan menneskerettighetene
faktisk respekteres på skolen, og lage en
handlingsplan for å styrke disse. Forklar
deltakerne at alle som er en del av skole-
samfunnet må føle at menneskerettighetene
deres blir respektert. Når deltakerne svarer
på spørsmålene, så skal de både tenke på
hvordan de selv har det, og hvordan de tror at
andre som er tilknyttet skolen har det.

3. Be deltakerne fylle ut spørreskjemaet som
«tar tempen» på menneskerettighetene på
skolen deres. I utgangspunktet tar dette
ca. 10–15 minutter. Les gjerne opp spørsmålene
i skjemaet først slik at alle er klar over hva de
skal svare på.

4. Når spørreskjemaene er ferdig utfylt, for-
bereder dere en diskusjon. Det beste er å lage
en firefelts tabell på flippovertavla, for å holde
oversikten. Tabellen kan inneholde spørre-
skjemaets numre 1–13 på venstre side, mens
de fire kolonnene viser kategoriene 1–4
(1= dårlig. 4 = best). Deltakerne kommer med
sine svar muntlig mens dere går fra nr. 1 til
nr. 25 i spørreskjemaet.
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3.  Demokrati og menneskeretigheter

TIPS! 
Før denne øvelsen kan dere for eksempel 
gjøre «Ballongferden». Da blir deltakerne 
kjent med noen rettigheter.

TIPS! 
Denne øvelsen egner seg godt for elevråd på 
skolen, ungdomsråd i kommunen eller med-
lemmer i en organisasjon eller på fritidsklubb. 
Tilpass oppgaven utifra hvem du utfører den 
med. 



5. Diskuter resultatene fra spørreskjemaene
sammen. Bruk gjerne kartleggingsspørsmålene
under som en hjelp i arbeidet. Understrek at
det er viktig at alle stemmer blir hørt for at
man skal få et eierskap til handlingsplanen.

• På hvilke områder på skolen ser det ut som
om menneskerettighetene står sterkt? Eksem-
pler kan være elevrådet, klassens time, under-
visningsinnhold, friminutt og lekser.

• På hvilke områder ser det ut til å være prob-
lemer med menneskerettighetene på skolen?
Av disse igjen, hva er det som bekymrer deg
mest?

• Er det andre rettigheter som burde ha vært
med i spørreskjemaet?

• Hva er årsakene til problemene med
 menneskerettighetene på skolen?
o Har det å gjøre med etnisitet, kjønn,

klasse, funksjonsnedsettelse, alder eller
seksuell orientering?

o Har det å gjøre med hvem som er med å
bestemme?

o Er det noen som har fordeler av at det er
sånn? Er det noen som taper på det?

• Har du eller andre bidratt til å skape dårlig-
ere «temperatur»? For eksempel gjennom å
handle/ikke handle på bestemte måter? Ved å
ikke si i fra om problemer?

• Se på dem som har sendt inn spørreskjemaet.
Ville du fått andre resultater dersom du hadde
spurt andre på skolen? Hvordan ville det muli-
gens ha endret seg, og hvorfor?

• Hva kan dere gjøre for å skape et mer
 rettferdig skolemiljø som tar vare på
 menneskerettighetene?

6. Lag en handlingsplan for hva dere kan gjøre for
å styrke menneskerettighetene som dere mener
står svakest ved skolen. Handlingsplanen må ha
en oversikt over mål, strategier og
ansvarsfordeling.

PASS PÅ! 
Det er ikke sikkert alle deltakere har lyst til å 
si meningene sine høyt. Derfor kan det være 
lurt å samle inn spørreskjemaene og fordele 
dem ut anonymt før du går gjennom svarene 
i fellesskap.

AVSLUTTENDE REFLEKSJON 

Still noen spørsmål om hvordan deltakerne opplevde 
prosessen:
• Hvordan var det å forsøke å sette seg inn i

lærere, ledere og ansatte sine perspektiver?
• Hva er viktig for å ha en god og trygg skole- 

hverdag?
• Hva har vi lært av denne øvelsen som vi kan

bruke i hverdagen vår?



Skjemaet er basert på Den europeiske mennesker-
ettighetskonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. 
Hvert punkt i skjemaet referer til en eller flere rele-
vante artikler (Art.) i konvensjonen.  

RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SKJEMAET
• Les hver påstand nøye, og husk at flere av dem

skal uttrykke hvordan alle deltakerne på skolen
har det (deg selv som elev, andre elever, lærere,
ledelse og andre ansatte).

• Gi en vurdering hvor 1 er dårligste vurder-
ing og 4 er beste vurdering. Dersom du synes
påstanden overhodet ikke stemmer med din
skole, så skriver du 1. Dersom du synes at på-
standen er helt korrekt, skriver du 4. Er du ikke
sikker, kan du velge 2: litt uenig eller 3: ganske
enig.

_____1. Skolen min er et trygt og sikkert sted for alle 
som er en del av den (art. 2 og 3)

_____2. Ingen på skolen blir utsatt for diskriminer-
ing når det gjelder livsstil, for eksempel hvilke klær 
de har på seg, hvem de er sammen med, og hva de 
gjør på fritiden. (art. 14; protokoll 12)

_____3. Alle på skolen har frihet til å uttrykke 
ideene og tankene sine uten å være redd for å bli 
utsatt for diskriminering (art. 10).

_____4. Skolen min sørger for at alle har like 
muligheter, tilgang til ressurser og aktiviteter. (art. 
14; protokoll 12)

_____5. Personer på skolen vil protestere mot 
diskriminerende eller krenkende handlinger, ned-
settende bemerkninger eller krenkende materiell 
av ulike typer. (art. 2 og 9, art. 14; protokoll 12) 

_____6. Når det oppstår konflikter, forsøker vi å løse 
dem på fredelige måter (art. 2 og 3)

_____7. Lærebøkene, undervisningen og biblioteket 
på skolen har rom for ulike perspektiver og rep-
resenterer mangfoldet i samfunnet (for eksempel 
kjønn, etnisitet og ideologier) (art. 2, protokoll 2).

_____8. Du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, 
og du får rettferdig behandling om du har gjort noe 
galt (art. 6).

_____9. Mine personlige grenser og mine eiendeler 
respekteres (art. 8; art. 1, protokoll 1)

_____10. Skolemiljøet ønsker velkommen til elever, 
lærere, ledelse og andre ansatte med ulike bak-
grunner og kulturer. (art. 1,9,10 og 15; protokoll 12)

_____ 11. Personer på skolen har mulighet til å delta 
(individuelt eller gjennom grupper) i demokratiske 
beslutningsprosesser for å utvikle skolepolitikk og 
skoleregler (art. 3 og 11; protokoll 1)

_____12. Personer på skolen har mulighet til å ta til-
strekkelig med pauser i løpet av skoledagen, og de 
har gode arbeidsforhold. (art. 4).

_____13. Ansatte ved skolen min mottar lønn som 
gjør dem i stand til å ha en god levestandard. En 
god levestandard inkluderer god helse for dem selv 
og familiene deres. (art. 22 & 25).

Mulig toppscore: 52 menneskerettighetsgrader 

Din skoles temperaturmåling:_________
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