
 

 1 

FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Skriv for liv 

Uddannelsessted: Sønderborg Undervisningstimer i klokketimer: 10 
Uddannelse: IB Verdensmål: 5,6,10,12,13,16,17 

Fag: Dansk Forløbsnummer: eucs_IB_Da_A/BpreIB/i3_011 
Niveau: A/B, preIB/i3 Underviser: Svenja Hansen 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
Forløbet bygger på Amnesty International’s ”Skriv for liv” kampagne, hvor eleverne lærer om 
menneskerettigheder, menneskerettighedsforkæmpere og hvordan menneskerettigheder bliver 
krænket forskellige steder i verden. Under forløbet skriver eleverne breve til 
menneskerettighedsforkæmpere samt regeringer og organisationer, der tolerer eller aktivt er 
skyld i at menneskers rettigheder bliver krænket. Sagerne, som eleverne arbejder med, handler 
om ligestilling (mål 5 og 10), ytringsfrihed, flugt og retssikkerhed (mål 16) og miljø/klima (mål 6,12 
og 13). 
Eleverne får igennem forløbet en bedre forståelse for menneskers rettigheder og tanken om, at vi 
har et fælles ansvar for at beskytte svage, udsatte og truede mennesker i vores samfund og på et 
globalt plan.  
Forløbet skifter mellem lærerstyret undervisning, gruppediskussioner, og individuelt arbejde.  
 

INDHOLD  

1. Forkortet version af den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1948 
(https://amnesty.dk/emner/hvad-er-menneskerettigheder)  

2. Sagerne fra Amnesty International’s Skriv for Liv kampagne 
(https://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv#aarets-sager) 

 

FAGLIGE MÅL  

IB Dansk B mål:  
• Experiences – Life stories 

• Social organization – Social engagement 
• Sharing the planet – Human rights, Peace and conflict, Equality, Ethics 

• Skriftlighed – Brev 
 
HTX Dansk A mål: 

• Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt 

• Anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og 
reflektere 
 

 

https://amnesty.dk/emner/hvad-er-menneskerettigheder
https://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv#aarets-sager
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ANDET 

”Skriv for liv” er en årlig kampagne, som hvert år arbejder med nye sager. Amnesty International 
udvælger sagerne og stiller undervisningsmateriale om menneskerettigheder og sagerne til 
rådighed på deres hjemmeside. 
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