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Kapittel 1	Generell informasjon

1.1	Innledning



Tanken om universelle menneskerettigheter fikk et gjennombrudd den 10. desember 1948 da FNs generalforsamling vedtok og kunngjorde Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Ingen land stemte imot. Umiddelbart etter dette henstilte FNs generalforsamling til alle medlemsstatene å bekjentgjøre erklæringens tekst og å ”sørge for at den blir distribuert, framvist, lest og forklart spesielt i skoler og andre læreinstitusjoner, uten hensyn til de forskjellige lands eller områders politiske status”.

Menneskerettighetene bygger på prinsippet om menneskers likeverd og egenverdi. Selv om vi er forskjellige når det gjelder kjønn, rase, hudfarge, etnisk og religiøs bakgrunn, har vi alle de samme grunnleggende behov og de samme krav på grunnleggende beskyttelse.
Menneskerettighetene regulerer forholdet mellom individ og stat og definerer hvilke forpliktelser myndighetene har overfor borgerne.

Opplæringen i valgfaget gir blant annet innblikk i de juridiske dokumentene som ligger til grunn for de internasjonale menneskerettighetene, og som stater forplikter seg til å følge. 
Den retter oppmerksomheten mot menneskerettighetssituasjonen nasjonalt og globalt og gir kunnskaper om hvilke metoder og instanser vi har til rådighet for å fremme og verne om menneskerettighetene.

Menneskerettighetene favner vidt, noe vi stadig blir minnet om gjennom mediene og arbeid som gjøres av ulike organisasjoner. Læreplanen består av en obligatorisk del og en del valgfrie emner som har til hensikt å engasjere, skape bevisste holdninger og oppfordre elevene til å ta del i samfunnsdebatten om aktuelle spørsmål.

 
1.2	Innhold

Valgfaget Menneskerettigheter er tildelt 75 årstimer. Avsnittene 2.2.1–2.2.3 er obligatoriske og omfatter ca. 75 % av opplæringen. Avsnitt 2.2.4 består av valgfrie emner og omfatter ca. 25 % av opplæringen. Opplæringen kan gjennomføres som tverrfaglig prosjektarbeid og ved å bruke ulike metoder som drama, rollespill og lignende.



1.3	Muligheter for videreutdanning på området

I Norge finnes flere institusjoner som gir opplæring om fredsforskning og menneskerettighetsarbeid. 



Kapittel 2	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget

Elevene skal

	kjenne til hva som ligger i begrepet menneskeverd


	forstå hva som ligger i  menneskerettighetsbegrepet og se framveksten av menneskerettstanken i historisk og kulturelt perspektiv


	ha kunnskap om ulike organer som fremmer og håndhever menneskerettighetene


	kunne drøfte hvordan Norge oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser nasjonalt og internasjonalt 


	kunne vurdere aktuelle hendelser i menneskerettighetsperspektiv


	kunne se betydningen av egen deltakelse i samfunnet for å fremme menneskerettigheter, toleranse og likeverd


	utvikle evne til kritisk tenkning og toleranse


	kunne skaffe seg informasjon om menneskerettighetene fra ulike kilder


	kunne se faget i tverrfaglig perspektiv


 


















2.2	Mål og hovedmomenter


2.2.1	Hva er menneskerettigheter?


Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om menneskerettighetene. 


Hovedmomenter

Elevene skal

1a	kjenne til menneskerettighetenes verdigrunnlag og den historiske utviklingen av dem

1b	ha kunnskap om de viktigste menneskerettighetsdokumentene

1c	ha kunnskap om sivile og politiske rettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og kunne se sammenhenger mellom dem
 
1d	ha kjennskap til menneskerettigheter som juridiske normer som regulerer statens ansvar 	overfor enkeltmennesker	

1e	kjenne til menneskerettighetene som etiske normer 

1f	ha kunnskap om ulike organer som fremmer og håndhever menneskerettigheter, og ha 
kjennskap til arbeidsmetodene deres


2.2.2 	Norge og menneskerettighetene


Mål 1
Elevene skal drøfte hvordan Norge oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser, nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmomenter

Elevene skal

1a	 ha kunnskap om Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

1b	 ha kjennskap til Norges ulike roller internasjonalt

1c	ha kjennskap til organisasjoner som arbeider for å fremme
 menneskerettigheter 

1d	kunne drøfte kritikk av menneskerettighetssituasjonen i Norge

	 
2.2.3 	Menneskerettighetene og den enkelte


Mål 1
Elevene skal på ulike måter kunne drøfte hvordan menneskerettighetene angår den enkelte.
 

Hovedmomenter

Elevene skal

1a	kunne gjøre rede for hvordan menneskerettighetene angår deres eget skolemiljø

1b	kunne diskutere menneskerettighetene i forhold til arbeidslivet og egne framtidige 
yrkesvalg

1c	kunne diskutere medienes ulike roller i forhold til menneskerettighetsspørsmål

1d	vurdere egne muligheter for å fremme menneskerettigheter, toleranse og likeverd 


2.2.4   Valgfrie emner

Mål 1
Elevene skal velge ett eller flere emner innenfor faget. Arbeidet med emnene kan gjennomføres som tverrfaglige prosjekter. Emnene kan for eksempel være: 

emne 1: FN og FNs arbeid for menneskerettighetene

	emne 2: Kvinner og menneskerettigheter


	emne 3: Barn og menneskerettigheter


	emne 4: Urbefolkning, minoriteter og menneskerettigheter


	emne 5: Menneskerettigheter og religion og kultur


	emne 6: Handel og menneskerettigheter


	emne 7: Utvikling og menneskerettigheter


	emne 8: Menneskerettighetene og politikk, styresett, religion


	emne 9: Menneskerettighetene i konflikt og krig


	emne 10: Diskriminering og rasisme sett i forhold til menneskerettighetene


Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurderingen er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurderingen innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i forhold til de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen har ulike formål, bl.a.
·	å informere eleven, de foresatte, læreren og opplæringsstedet om hvor langt eleven er kommet i utviklingen mot kompetanse, i arbeidet fram mot et læringsmål 
·	å veilede, motivere og utvikle eleven
·	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin egen undervisningspraksis
·	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken
kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

·	Målene for opplæringen, slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles målene for studieretningsfagene og i målene for enkeltfag som dette, danner utgangspunktet for vurderingen.

·	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i målene for opplæringen.

·	Vurderingen skal også ta hensyn til elevenes innsats- og aktivitetsnivå.

·	Vurderingen av elevenes kompetanse skal vise i hvilken grad de har nådd målene for opplæringen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:
·	vurdering underveis
·	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være individuell vurdering som avsluttes med karakter, eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakter. Uformell vurdering kan bestå i samtaler mellom elev(er) og lærer(e), eller i samtaler mellom elever. Elevene må gjerne føre dagbok over undervisningsoppleggene og gjennomføringen av faget. Slik vil den uformelle (og muligens den formelle) vurderingen lettere gå begge veier. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer, basert på elevaktivitet og arbeider og prosjektarbeider.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.


3.4 Spesielle forhold

 Elevene skal velge ett eller flere emner innenfor fagets rammer. Emnet/emnene kan gjerne gjennomføres som tverrfaglig(e) prosjektarbeid(er). 




Vedlegg 1

Innhold

Fag				Innhold			Årstimer
Menneskerettigheter		Kap. 2.2.2–2.2.4		75
 



Vurdering i valgfaget Menneskerettigheter


Standpunktkarakter

Det skal gis standpunktkarakter i faget. Resultater av eventuelle prosjektarbeider skal inngå i standpunktkarakteren. 


Eksamen

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i faget.
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.


Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.







