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2 6 .  S E P T E M BE R 2 0 1 4  

 

 
SKOLETJENESTEN - UDSKOLING 

LÆRINGSFORLØB OM HANDICAPKONVENTIONEN 

 

Indhold:  
En lille film af ét minuts varighed, samt opgaver til danskfaglige 

aktiviteter til elever i udskolingen (7.-10.klassetrin). Filmen fortæller om 

FN-konventionens rettigheder for personer med handicap. Der bruges 

tegnsprogstolk og danske undertekster i filmen. TV-Glad har produceret 

filmen. 

Kilde:  
Handicapteamet, Institut for Menneskerettigheder. 

Læringsmål:  
- At give eleverne et kendskab til Handicapkonventionen og at 

give dem information om, hvilke rettigheder personer med 

funktionsnedsættelse har.  

- Og at give eleverne kendskab til de danskfaglige begreber: 

Komposition og handlingslinje. 

Fag: Dansk 

 
Tidsforbrug: 2-3 timer  
 
Materialer:  
Link til kortfilm: https://www.youtube.com/watch?v=TpgV2P_e3GM, 

elevark med opgaver til forståelse af konventionen, samt til filmen. 

Beskrivelse:  
Fælles i klassen skal eleverne starte med at se filmen to-tre gange. Tag 
en kort snak med eleverne om, hvad det er, de har set, så det sikres, at 
alle har samme forståelse af det filmmateriale, som de efterfølgende 
skal arbejde med. 
  
Lad eleverne arbejde videre parvis eller i mindre grupper. 

Danskfagligt skal eleverne arbejde med filmens komposition og 

handlingslinje. Det er vigtigt, at eleverne har disse faglige begreber på 

plads, inden de skal arbejde med elevopgaverne i grupper.  

https://www.youtube.com/watch?v=TpgV2P_e3GM
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For at udvide elevernes viden om konventionen kan de læse om den på 

dette link (konventionen i letlæselig udgave):  

http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-formater/rettigheder    

I denne udgave er konventionen inddelt i emner med hver sit billede. Alle 

grupper bør læse om ”Grundlag” og om ”Rettigheder”. Der efter skal de læse 

om mindst tre andre billeder, som de selv udvælger, og skrive ned, hvad der 

står i konventionen om disse emner. De skal også skrive, hvad Institut for 

Menneskerettigheder og de selv mener om emnet.  

Opgaveark ti l  eleverne:  
I de følgende opgaver kommer I til at arbejde med 

Handicapkonventionen. I skal kigge på enkelte rettigheder i 

konventionen og arbejde med filmen og dens opbygning (Komposition). 

Start med at se filmen med jeres klassekammerater og tal om, hvad den 

handler om: https://www.youtube.com/watch?v=TpgV2P_e3GM   

I grupper skal I nu arbejde med disse opgaver: 

1. Komposition:  

a. Inddel først filmen i tre dele - en begyndelse, en midte og en 

afslutning. Se filmen igen og diskuter i gruppen, hvor I 

mener, at de forskellige dele ligger. Hvorfor er det lige 

præcis dér, at indledningen slutter og midten begynder? Og 

hvorfor er det lige præcis dér, at midten slutter og 

afslutningen begynder? Begrund jeres svar. 

b. Nu skal I arbejde med midten af filmen, der kan inddeles i 

mange små sekvenser. Tegn en handlingslinje over filmens 

midte.  En handlings-linje er en slags tidslinje, men uden 

årstal eller datoer på. Den giver jer overblik over 

handlingsforløbet. På en handlings-linje laver man et mærke 

for hver gang, der er sket noget vigtigt i en historie. Skriv 

nøgleord på, når I sætter et mærke på handlingslinjen. 

 

2. Handicapkonventionen: Læs mere om Handicapkonventionen 

på dette link: http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-

formater/rettigheder  

a. Læs om billederne: ”Grundlag” og ”Rettigheder”. Hvad står 

der i konventionen om dette, hvad mener Institut for 

http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-formater/rettigheder
https://www.youtube.com/watch?v=TpgV2P_e3GM
http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-formater/rettigheder
http://menneskeret.dk/emner/handicap/alternative-formater/rettigheder
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Menneskerettigheder og hvad mener I selv? Begrund jeres 

svar. 

b. I gruppen vælger I selv tre andre billeder og besvarer som i 

punkt a: Hvad står der i konventionen om dette, hvad mener 

Institut for Menneskerettigheder og hvad mener I selv? 

Begrund jeres svar. 

 

Fremlæg for klassen. 

 

 

 

mailto:dowe@humanrights.dk

