
 
LEKTION/SEKVENS (LÄROPLANEN) Förakta dig! 
Finns mänskliga rättigheter? Tvärvetenskapligt 
 
MÅL:  Eleverna uppmuntras att söka samband 
mellan centrala begrepp och perspektiv inom olika 
vetenskapsområden och konstarter samt skapa 
helheter utifrån dem & dra nytta av kunskaper och 
färdigheter som man erhållit inom olika områden 
 

METOD (LÄRAREN) LÄRANDET (ELEVEN) 
MATERIAL LÄRKONTEXT PERSPEKTIV KUNSKAP FÄRDIGHETER RESPONS 

MOMENT (DELMÅL) Måndag 
Interkulturella relationer/Mänskliga rättigheter: 
 
Toni: Historisk överblick över mänskliga rättigheter, 
folkgruppers rörelse historiskt och slaveri 
Galal:  Samhälleliga strukturer, kulturella 
dimensioner  
Fredric: Språkmångfald genom tiderna 
Marina: Folkgrupper och religion 
 
Eleverna indelas i partier enligt den politiska 
kompassen (fyra grupper). Ett dramakontrakt 
utarbetas som stöd för fredagens “riksdag”. 
Eleverna förstår att det är frågan om ett “rollspel”. 
 
Läxa: Eleverna skall läsa in sig på sitt eget parti.  
 

Mycket varierande, 
videosnuttar, 
powerpoint, bilder 
mm. 
 
 
 

Framställande 
undervisning, 
frågande 
undervisning, 
arbete i grupp, 
dramaövningar 

Historisk syn på 
mänskliga 
rättigheter: 
Slaveri och 
folkgrupper som 
inkörsport på 
temat förakt.  

Förstå vad 
mänskliga 
rättigheter 
är och dess 
anknytning 
till våra 
undervisnin
gsämnen 

Få en grund 
att under de 
kommande 
dagarna 
diskutera 
mänskliga 
rättigheter på 
djupet 

Frågor och 
svar, 
läraren 
handleder. 

MOMENT (DELMÅL) Tisdag 
Mellanmänskliga relationer /individen 
 
Toni: Vad är mänskliga rättigheter? 
Galal: Människovärde (fri vilja?) Är vi slavar till vårt 
samhälle? 
Marina: Retorik, språkfilosofi, språkets 
begränsningar, människovärde. 
Fredric: Yttrandefrihet, retorik, argumentation. 
 

Powerpoint-present
ationer, 
diskussionsunderlag 
 
 
 

Framställande 
undervisning, 
gruppövningar, 
frågande 
undervisning. 

Argumentation, 
människorättsliga 
frågor som 
människovärde 

Fokus på 
eleven och 
hens 
förhållande 
till världen 
och 
historien. 

Känna till 
grunderna i 
god 
kommunikati
on och 
argumentatio
n, kunna 
diskutera 
mänskliga 
rättigheter. 

Frågor och 
svar, 
läraren 
handleder. 



MOMENT (DELMÅL) Onsdag 
Ideologier 
 
Toni: Nationalism, partiernas olika inriktningar 
(liberalism, konservatism…). Olika folkgrupper. 
Galal: Rasism, islamofobi. 
Marina: Religionen och flyktingfrågan, olika etiska 
teorier. 
Fredric: Nationalism, “termanvändning” 
 
 
 

Powerpointpresenta
tioner, 
diskussionsunderlag. 
 
 
 

Framställande 
undervisning, 
diskussioner, 
dramapedagogiska 
övningar 

Olika inriktningar. 
Språkbruk, olika 
folkgrupper och 
dess samband 
med varandra 
och alla runtom. 

Få kunskap i 
ideologiska 
inriktningar 
genom 
tiderna. 

Kunna 
redogöra för 
folkgruppers 
och 
ideologiers 
förhållanden 
samt hur 
språkliga 
aspekter kan 
påverka 
synen på 
sakfrågor. 

Frågor och 
svar, 
läraren 
handleder. 

MOMENT (DELMÅL) Torsdag 
Aktualiteter 
 
Toni: Fokus på “praktisk politikföring” 
Galal:  Makroperspektiv på dagens tema  
Marina: Analys av de unga sannfinländarnas 
(Tynkkynens) film. Religiösa anspelningar i 
samhället. 
Fredric:  Språkdebatten och “tvångssvenskan” 
 
 

Powerpoint, bilder, 
film, 
diskussionsunderlag 
 
 
 
 

Debatter, 
framställande 
undervisning 

Aktuell politik i 
fokus. Läget och 
debattklimatet i 
Finland i och med 
Tynkkynens 
video... 

Förstå hur 
riksdagen 
fungerar, få 
inblick i 
aktuella 
ämnen som 
debatteras 

Färdigheter 
att delta i 
”riksdagen” 
imorgon. 

Lärarna 
handleder 

MOMENT (DELMÅL) Fredag 
“Riksdag!” 
 
“Partierna” tar diskuterar och tar beslut i 
högaktuella ärenden. Lärarna delaktiga som 
handledare och i roll. Lärarna turas om att vara 
ordförande, däremellan handleder de sitt “parti”. 
 
Partierna kommunicerar via Todaysmeet.com, de 
handledande lärarna följer med kommunikationen 
där och kan komma in med idéer eller stoppa vid 
behov.  
 
 
 

Förenklad version av 
ett plenum i 
riksdagen, ett 
rollspel där fyra 
politiska grupper på 
förmiddagen 
förbereder sig för 
att behandla de tre 
ämnena. Sedan 
diskuterar eleverna 
och röstar i 
ärendena. 

Lärarna sätter 
ramar, styr och 
handleder under 
“riksdagen”. 
Sammanfattande 
slutdiskussion. 

Koppling till “den 
riktiga världen” 
idag och 
autentiska 
diskussionsfrågor 
som riksdagen 
som bäst tar upp. 

”Learning by 
doing” 
kunskap i 
hur 
riksdagen 
fungerar 
och vilka 
krav som 
ställs på 
våra 
ledamöter. 

Kunskap i hur 
riksdagen 
fungerar i 
praktiken och 
praktiska 
färdigheter 
att 
argumentera 
och debattera 
om aktuella 
politiska 
frågor. 

Lärarna 
handleder 



Teman för diskussion och röstning:  
- Medborgarinitiativ för eutanasi 
- Tvångssvenskan  
- Flyktingfrågan  

 
Sammanfattande slutdiskussion 
 
 
 

 


