
 
 
 
 

Idékatalog 
 

Børnekonventionens  
24-års fødselsdag 

 



Til lærerne: 
 
 

• Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som 
ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. 
november 2013.  

• Materialet skal bruges sammen med folderen ”Børnerettigheder – 
hvad er nu det?” Folderen indeholder en gennemgang af 
Børnekonventionens artikler - forklaret på et let tilgængeligt sprog 

Materialet er udarbejdet af Steen Honoré, som er lærer på 
Petersmindeskolen i Vejle.  



Undervisningsaktiviteter  
Undervisningsaktiviteterne i denne præsentation er målrettet elever 
fra 6.-9. klassetrin. Aktiviteterne har forskellig varighed og kan 
bruges i sammenhæng eller spredt over flere undervisningsdage. 
 
Målet med aktiviteterne er at give eleverne et grundigt kendskab til 
Børnekonventionens artikler og at få eleverne til at reflektere over, 
hvordan artiklerne relaterer til deres eget liv. En vigtig del af 
aktiviteterne er at styrke elevernes evne til at argumentere for 
synspunkter.   
 
 



Børnekonventionens artikler  
kan opdeles i fire grupper   

Eleverne opdeler Børnekonventionens første 40 artikler i 
Grundlæggende Rettigheder, Udviklingsrettigheder, 
Beskyttelsesrettigheder og Medbestemmelsesrettigheder. 
(Kopier de enkelte artikler og del dem ud som små sedler til 
grupperne). 
 

• Grupperne, som består af fire elever, udformer herefter en 
planche. Hver gruppe vælger en af de fire ovenstående 
rettighedstyper og beskriver de tilhørende artikler. Eksempelvis 
med et ”spillekort” med artikelteksten og en tegnet illustration. 

 

Eks:  

Grundlæggende rettigheder: 

Artikel 7: Barnet skal have et 
navn og et fædreland, lige fra 
det bliver født  

Aktiviteten har bl.a. til 
formål at give eleverne 
overblik over og 
kendskab til 
Børnekonventionens 
indhold  og opbygning.  



Stille debat  
Klassen deles i par, som hver får et stykke A3 papir. 
Den ene elev udpeges til at forsvare det synspunkt, 
som parret får udleveret, den anden elev får til opgave 
at argumentere imod det. Det er ikke tilladt at sige 
noget undervejs. Eleven som er FOR synspunktet 
begynder øvelsen med at skrive et forsvar for 
synspunktet på en til to linjer på papiret.  
 
Disse to linjer omkranses af en ”tankeboble” (kendt fra 
tegneserier). Derefter kommenterer den anden elev 
skriftligt på den første elevs argument og skriver sit 
eget synspunktet. Papiret skubbes tilbage til den første 
elev, som genkommenterer og fremfører yderligere 
argumenter. Tankeboblerne forbindes undervejs med 
streger, så man kan følge argumentationen.  
 
Det kan være en god idé at følge en ”Ja….men…” 
struktur i besvarelserne.  

Jeg 
mener

, at 

Ja, 
men
… 

A3 

osv. 



Stille debat  - eksempler 
• I fattige lande er det vigtigere at bruge penge på rent drikkevand end 
på at bygge skoler. 
• Børnekonventionen burde indeholde en ”ret til at være lykkelig”. 
• Børnearbejde skal være tilladt i udviklingslandene for ellers ville mange 
produkter (tøj, sko, mobiltelefoner) blive alt for dyre for os.  
• Det er vigtigere, at piger kommer i skole, fordi de er flittigere end 
drenge. 
• Børn har aldrig haft det så godt som nu. 
• Der må ikke være forskellige religioner i samme land. 
• Børn under 16 år har ikke brug for et privatliv. 
• Krigen i Syrien er ligegyldig for os. 
• Børnekonventionen er ikke så vigtig, fordi børn i Danmark ikke har ret 
meget tilfælles med f.eks. børn i Brasilien, Canada eller Thailand.  
• Børn burde få stemmeret, når de er 14 år gamle. 
• Forældre må ikke blive skilt. 
• Alle børn skal lære mindst fire sprog, før de fylder 12 år. 
• Det skal være forbudt at flygte fra sit eget land. 
 

Aktiviteten har til 
formål at træne 
eleverne i at formulere 
egne argumenter og i 
at forholde sig til en 
modparts argumenter. 



Visuel præsentation  
 
Eleverne inddeles i tremandsgrupper. Hver gruppe kreerer 1-3 
visuelle illustrationer af selvvalgte artikler fra Børnekonventionen.   
 
Den visuelle illustration kan være i form af en planche med 
artikelteksten og en tegning/collage, en PowerPoint med 
digitalfoto/mobilfoto taget af eleverne eller en kort video – 
eksempelvis optaget med Imovie på Ipad. Online programmet Prezi 
kan også være en mulighed. Eleverne præsenterer deres produkt og 
begrunder, hvorfor de har valgt netop disse artikler. 
 
 

Aktiviteten har til formål at 
øve elevernes evne til at 
kommunikere et fagligt 
indhold kreativt til andre og 
efterfølgende at kunne 
begrunde deres valg.  



Den globale borger 
Klassen inddeles i grupper af 3-4 elever. Hver gruppe skriver på et A3 
ark en A-Å stikordsliste over de færdigheder, holdninger, den viden og 
de handlinger, der skal til, for at man kan leve som og være en global 
bevidst borger i det 21. århundrede. 

Eksempler 
 
A = ansvarlighed (overfor miljøet) 
B = bæredygtig (produktion af varer) 
C = computere (forbinder mennesker) 
D = demokrati (sikrer rettigheder) 
E = empati (leve sig ind i andre menneskers liv) 
. 
. 
. 
Å = Åbenhed (overfor andre mennesker, 
holdninger og kulturer) 

Aktiviteten har til formål at 
få eleverne til at reflektere 
over de vilkår, der kommer 
til at gælde i en verden, 
hvor alle menneskers 
eksistens bliver knyttet 
stadigt tættere sammen.  



UNICEF Ambassadører 
I de forskellige lande har UNICEF goodwill ambassadører, som lokalt og 

globalt hjælper med at skabe opmærksomhed om børns vilkår.  

A) Forbered en præsentation af de danske UNICEF ambassadører og find 
eksempler på de aktiviteter, de har deltaget i.  

B) Lav en kort præsentation af de norske/svenske UNICEF ambassadører – 
hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i?  

C) Lav en kort præsentation af UNICEF ambassadørerne fra UK/USA – 
hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i?  

D) UNICEF har også internationale Goodwill Ambassadører. Hvem er de? 
Hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i? 

Kilder: Wikipedia, de nationale UNICEF websites: unicef.dk, unicef.org.uk, unicefusa.org etc. 

 

Aktivitetens formål er at 
give eleverne viden om 
UNICEFs arbejde, og 
hvordan ambassadørerne 
hjælper med at skabe 
fokus på børns vilkår. 



UNICEF hjælpearbejde 
I fællesskab undersøger klassen, hvor i verden UNICEF har haft 
hjælpearbejder i gang indenfor de seneste tre år. Hvorfor er UNICEF i 
dette land? Hvordan hjælper UNICEF børn i landet?  

Brug unicef.dk som udgangspunkt 

http://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY
68  Aktiviteten har til formål 

at give eleverne indsigt i 
UNICEFs arbejde for 
børn og unge i verdens 
brændpunkter 

http://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68
http://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68


Læreren udvælger på forhånd 12-15 artikler fra Børnekonventionen. 
Inkluder gerne nogle mindre vigtige rettigheder i de udvalgte artikler. 
Disse 12-15 artikler samles i et katalog, som kopieres og hænges op på en 
plakat/et opslag, som sættes op i klassen. Eleverne i klassen deles ind i 
landegrupper med 3-4 elever i hver gruppe. Hver gruppe modtager 
kataloget og får 1000 CoC Dollar (fiktive penge, som kopieres og uddeles i 
10, 50 og 100 CoC Dollar sedler).  

Hver gruppe prioriterer, hvilke artikler de vil byde på til deres land, og 
hvor meget de maksimalt vil betale.  

Inden auktion går i gang, må hver gruppe udpege en artikel, som de kan 
sætte til salg på auktionen. Hvis to eller flere grupper viser sig at pege på 
den samme artikel, må grupperne deles om indtægten, når den kommer 
på auktion. Bestem om I vil byde med 10, 50 eller  
100 CoC Dollar sedler.  

 

Artikel Auktion 1 



Auktionen sættes i gang. Først sælges, betales og udleveres de 
rettigheder som grupperne har udpeget. Herefter er pengebalancen 
mellem grupperne ændret og de resterende rettigheder auktioneres nu.  

Evt. kan landene tildeles forskellige beløb fra begyndelsen alt efter, om 
de er et udviklingsland eller et industrialiseret land. Landene fordeles til 
grupperne ved lodtrækning.  

Opfølgning: Fik I de artikler/rettigheder, I ønskede at købe? Hvorfor var 
nogle rettigheder mere populære end andre? Kunne børn i jeres land 
nøjes med de indkøbte rettigheder. Hvordan ville deres liv så være? 
Kunne de vokse op og få et godt børneliv alligevel?  

 

Artikel Auktion 2 
 

Aktiviteten har til formål at få eleverne 
til at tage stilling til og debattere de 
enkelte rettigheders vigtighed. 
Herunder også om der er forskelle 
mellem rettighedernes relative værdi i 
forskellige lande. 



Inddel klassen i tremandsgrupper og giv grupperne dette oplæg:  

Forestil jer, at vores planet Jorden om 25 år er blevet ødelagt af os 
mennesker. Et rumskib forlader derfor jorden med 1000 børn og unge 
(10-18 år) fra hele verden. Bliv på vejen enige om ti regler, som skal 
sikre, at dette ikke sker igen på den nye beboelige planet, I lander på. 
Derefter beskriver I reglerne som et sæt rettigheder.   

Præsenter gruppens sæt rettigheder for klassen. 

Nedenstående link kan måske give inspiration til rejsen (”Lego Space 
Shuttle” ….findes på YouTube) 

På flugt fra Jorden 

http://www.youtube.com/watch?v=bluQ4eOeBwo  

Aktiviteten har til formål at få 
eleverne til at forholde sig til 
begrebet rettigheder, og hvordan 
rettigheder kan give beskyttelse. I 
diskussionerne internt vil det blive 
nødvendigt at kunne argumentere 
for forskellige prioriteringer. 

http://www.youtube.com/watch?v=bluQ4eOeBwo


One Minute Video - UNICEF  
Klasseaktivitet. På YouTube søges på ”one minute video, Unicef”. Her findes 
en række videoer, som børn og unge rundt om i verden har optaget for at 
illustrere rettigheder, som de finder vigtige.  

Se videoerne sammen i klassen og lad eleverne diskutere gruppevis, 
hvilke rettigheder der illustreres i den enkelte video. Svarene noteres på 
svar-ark med videobeskrivelse og plads til at skrive den/de tilhørende 
artikler på. Nogle videoer er på sprog, eleverne ikke har færdigheder i. Det 
gør opgaven mere udfordrende. Efter at have set videoerne præsenterer 
og argumenterer grupperne for deres kategorisering af videoerne. Begynd 
evt. med denne video som introduktion: 

http://www.youtube.com/watch?v=8dna_BBTJ0k  

Aktiviteten har til formål 
at give danske elever 
indsigt i, hvilke 
rettigheder børn og unge 
i andre lande synes er 
vigtige. 

http://www.youtube.com/watch?v=8dna_BBTJ0k


http://www.youtube.com/watch?v=WUCoGT2hTFo&list=PLCE84B4FABA4722
99 (artikel 28, Sydafrika) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yRzYrnjiqaw (Argentina, artikel 12, 13) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LnL82o9pePc (Georgien, artikel 9, 19, 26) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DRVM-oMptec&list=PL7864451969B4F5F0 
(Indien, artikel 36, 32, 31, 29, 28) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DHprzlLv1H0&list=PL795DB65BD0F45B0D 
(Rumænien, artikel 28/29) 
 

Eks: One Minute Videos 1 

http://www.youtube.com/watch?v=WUCoGT2hTFo&list=PLCE84B4FABA472299
http://www.youtube.com/watch?v=WUCoGT2hTFo&list=PLCE84B4FABA472299
http://www.youtube.com/watch?v=yRzYrnjiqaw
http://www.youtube.com/watch?v=LnL82o9pePc
http://www.youtube.com/watch?v=LnL82o9pePc
http://www.youtube.com/watch?v=DRVM-oMptec&list=PL7864451969B4F5F0
http://www.youtube.com/watch?v=DRVM-oMptec&list=PL7864451969B4F5F0
http://www.youtube.com/watch?v=DRVM-oMptec&list=PL7864451969B4F5F0
http://www.youtube.com/watch?v=DRVM-oMptec&list=PL7864451969B4F5F0
http://www.youtube.com/watch?v=DHprzlLv1H0&list=PL795DB65BD0F45B0D
http://www.youtube.com/watch?v=DHprzlLv1H0&list=PL795DB65BD0F45B0D
http://www.youtube.com/watch?v=lYHo0kDXiig&feature=player_detailpage


http://www.youtube.com/watch?v=lYHo0kDXiig&feature=player_detailpag
e (Tyrkiet, artiklel 23) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KsxdANEw940&list=PLF40A69318B28A
C9A (Jordan artikel 5/6) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oDkFn38bt4c&list=PLCE84B4FABA4722
99 (Burundi artikel 19, 28) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=a5HuLqXVyQk (Tadjiikistan, Artikel 37) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R_IOv0E4gCQ&feature=c4-overview-
vl&list=PLKj2-569erunzD_Ysfps3B05Ycl7qKRlI  (Mexico, artikel 2, 26, 31) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mV_2rohG9u0 (Canada, artikel 2, 23) 

 

Eks: One Minute Videos 2 

http://www.youtube.com/watch?v=lYHo0kDXiig&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=lYHo0kDXiig&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=KsxdANEw940&list=PLF40A69318B28AC9A
http://www.youtube.com/watch?v=KsxdANEw940&list=PLF40A69318B28AC9A
http://www.youtube.com/watch?v=KsxdANEw940&list=PLF40A69318B28AC9A
http://www.youtube.com/watch?v=oDkFn38bt4c&list=PLCE84B4FABA472299
http://www.youtube.com/watch?v=oDkFn38bt4c&list=PLCE84B4FABA472299
http://www.youtube.com/watch?v=oDkFn38bt4c&list=PLCE84B4FABA472299
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http://www.youtube.com/watch?v=R_IOv0E4gCQ&feature=c4-overview-vl&list=PLKj2-569erunzD_Ysfps3B05Ycl7qKRlI
http://www.youtube.com/watch?v=R_IOv0E4gCQ&feature=c4-overview-vl&list=PLKj2-569erunzD_Ysfps3B05Ycl7qKRlI
http://www.youtube.com/watch?v=R_IOv0E4gCQ&feature=c4-overview-vl&list=PLKj2-569erunzD_Ysfps3B05Ycl7qKRlI
http://www.youtube.com/watch?v=mV_2rohG9u0
http://www.youtube.com/watch?v=mV_2rohG9u0


Lav en ”One Minute Video” 
Lav i tremandsgrupper en One Minute Video, som illustrerer en artikel 
fra Børnekonventionen. Det skal være den, I synes er den vigtigste 
bliver opfyldt for børn og unge under 18 år i alle lande. Brug Imovie 
(Ipad) eller lignende til at præsentere jeres artikel.  

”Bad water kills more 
children than war” (artikel 
24) 

Aktiviteten har til formål at få eleverne 
til at forholde sig til, hvilken artikel som 
universelt er den vigtigste. Dette 
prioriterede valg skal eleverne herefter 
kommunikere i et kreativt produkt  - One 
Minute Video    
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