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Dette undervisningsopplegget fra Redd Barna, er  
tilknyttet dokumentarserien Et hav av muligheter,  
produsert av NRK Super i forbindelse med NRK Supers 
temadager om funksjonsnedsettelser 23.–25. januar 
2023. Episodene og undervisningsopplegget kan fint 
benyttes også utenom temadagene.

I dokumentarserien møter vi 13 barn med ulik funksjons-
variasjon som mønstrer på Christian Radich og skal være 
mannskap på skuta i fem dager. Serien og undervisnings- 
opplegget tar opp viktige temaer som fordommer,  
utenforskap og inkludering, og er svært relevant å bruke  
i skolefagene samfunnsfag og KRLE. 

Om begrepsbruk
Det er mange begreper i omløp som går på funksjons- 
nedsettelser og kronisk sykdom: Nedsatt funksjonsevne, 
funksjonsnedsettelse, funksjonsvariasjon, funksjons- 
hemmet osv.

For noen spiller det ikke en stor rolle hvilke betegnelser 
som brukes når man snakker om en funksjonsnedsettelse. 
Dersom noen har preferanser for hvilke begrep som skal 
brukes om dem selv bør dette respekteres. Det kan være 
et godt utgangspunkt å spørre hva hen foretrekker eller å 
bruke de samme betegnelsene som den enkelte gjør.

NRKs ordliste for funksjonsmangfold kan være nyttig å 
ha sett på: info.nrk.no/sprak/funksjonsmangfold

Om undervisningsopplegget FNS KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER

Både FNs konvensjon om barnets rettigheter 
(barnekonvensjonen) og FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med nedsatt  
funksjonsevne (CRPD) forplikter Norge til å sikre 
at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne 
nyte godt av de samme rettighetene og frihetene 
som alle andre barn. Barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn ved alle handlinger som 
berører barnet, og det har rett til å bli hørt på lik 
linje med andre barn. De som trenger støtte eller 
hjelp for å kunne gi utrykk for sin mening, har  
rett til dette.

Artikkel 2: Ingen diskriminering
Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet 
på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hud-
farge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjon-
snedsettelse eller mening. Staten skal sørge for at 
ingen diskrimineres.

Artikkel 12: Å si sin mening og bli hørt 
Alle barn har rett til å si sine meninger og ha 
innfytelse i saker som angår dem.

Artikkel 23: Barn med funksjonshemminger 
Alle barn med psykiske og fysiske funksjonsned-
settelser har rett til tilrettelegging, slik at de kan 
delta, utvikle seg og ha opplæring på lik linje som 
alle barn.

Artikkel 3: Til barnets beste
Voksne skal gjøre det som er best for barna.

Om du har elever i klassen med synlige eller 
usynlige funksjonsnedsettelser, anbefaler vi at 
du snakker med dem i forkant av gjennomføring 
av undervisningen.
 
Elevene det gjelder kan ha viktige innspill til 
hvordan temaet blir behandlet på en god måte i 
klasserommet.

§

https://info.nrk.no/sprak/funksjonsmangfold/
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Undervisningsopplegget er hovedsakelig tilpasset til bruk på 5.–7. trinn, men vi oppfordrer også til at klasser på  
3. og 4. trinn bruker dette. Relevant tverrfaglig tema er «folkehelse og livsmestring».  Serien og opplegget kan  
også være relevant for elever på ungdomstrinnet. 

Forankring i Kunnskapsløftet

KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN 

KRLE
• samtale om hva menneskeverd,  

respekt og toleranse betyr og hva 
det innebærer for hvordan vi lever 
sammen

Samfunnsfag
• samtale om identitet, mangfald og 

fellesskap og reflektere over korleis 
det kan opplevast ikkje å vere ein del 
av fellesskapet

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

KRLE
• utforske og beskrive egne og andres perspektiver i 

etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og  
samfunnsutfordringer

Samfunnsfag
• drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit 

demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan  
motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

• samtale om menneske- og likeverd og samanlikne 
korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i 
ulike land

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne 
påvirke faktorer som har betydning for mestring av 
eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å  
håndtere medgang og motgang, og personlige og  
praktiske utfordringer på en best mulig måte.

MENNESKEVERDET

Likeverd og likestilling er verdier som er 
kjempet fram gjennom historien, og som 
fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen 
skal formidle kunnskap og fremme  
holdninger som sikrer disse verdiene.
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Her finner du forslag til hvordan du som lærer kan bruke 
dokumentarserien Et hav av muligheter i undervisningen 
din. Opplegget er hovedsakelig basert på muntlig dialog 
til de ulike episodene. Du tilpasser selv om dere skal se 
flere episoder i samme økt, eller om dere sprer det utover 
flere økter. Spørsmålene etter episode 6 er ment som en 
reflekterende sammenfatning av temaet.

Oppstartsaktivitet:
Fortell elevene at dere skal se dokumentarserien  
Et hav av muligheter, en serie om 13 barn med ulik  
funksjonsvariasjon som skal være mannskap på  
seilskuta Christian Radich i fem dager. 

Elevene snakker sammen to og to om tittelen på serien: 
Hva betyr «et hav av muligheter»? Hva tror dere serien 
handler om? 

Her finner du alle episodene til Et hav av muligheter på 
NRK  tv.nrk.no/serie/tema-funksjonsnedsettelser

Undervisningsopplegg

http://tv.nrk.no/serie/tema-funksjonsnedsettelser
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ETTER EPISODE 1:
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Elevene kan 
deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en 
klassesamtale eller i små grupper:

• Hva gleder barna seg til når de skal ut på tur?
• Har barna noen bekymringer?
• Hvordan gjør de ulike barna seg kjent på skuta?
• Så du noen barn som hjalp hverandre om bord på 

skuta? 
• Hva fortalte kapteinen at barna skal gjøre mens de er 

om bord? Hva tror du kan bli utfordrende for barna om 
bord på skuta? 

• Hva hadde du gledet deg til hvis du skulle være med på 
denne turen? Hva tror du at du hadde være litt ekstra 
spent på eller nervøs for?

• Etter å ha sett første episode av serien – hvorfor tror 
du serien heter Et hav av muligheter?

• Var det noe som var annerledes i denne serien enn  
du trodde på forhånd? Har du lært noe du ikke visste 
fra før?

ETTER EPISODE 2:
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Elevene kan 
deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en 
klassesamtale eller i små grupper:

• Hvilke oppgaver gjør barna på skuta? La dere merke til 
noen måter det ble lagt til rette, slik at alle barna kan 
bidra i å løse oppgavene?

• Hvordan synes barna det er å gjøre oppgavene på 
skuta? (De får vondt i hendene, men de opplever også 
samhold, og å høre til et crew). Hvorfor er det viktig å 
«høre til et crew»?

• Lukas går ofte med et headset på skuta. Hvorfor gjør 
han det? 

• Theodor forteller at han noen ganger opplever at 
mennesker han møter for eksempel på kjøpesenter, 
kan peke, le eller ta bilde av han. Hvordan tror du det 
oppleves for Theodor? Hva forteller Theodor at han 
ønsker å bli kalt? 

• «Jeg er jo som deg, bare at jeg er kortere – hva er det 
som er så gærent med det?» sier Theodor. Hva kan 
man gjøre dersom man ser eller hører at noen  
oppfører seg dårlig eller er stygge mot noen med 
funksjonsnedsettelser?

ETTER EPISODE 3
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Elevene kan 
deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en 
klassesamtale eller i små grupper.

• Kapteinen forteller at det er viktig å samarbeide på 
skuta, for å klare å styre båten. Hvorfor er det viktig, 
tror du? Kan dere nevne noen andre situasjoner der 
det er viktig å samarbeide?

• Mahmoud forteller at han må gå av båten, fordi han 
skal opereres. Hva synes han selv om at han skal reise? 
Hva synes de andre barna om at Mahmoud skal reise? 

• Har du gått glipp av morsomme ting noen gang, fordi 
du måtte gjøre noe annet som ikke er så gøy? Hvordan 
synes du det var? 
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ETTER EPISODE 5
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Elevene kan 
deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en 
klassesamtale eller i små grupper.

• Hva fortalte Vilma om det å være hørselshemmet?  
Hva sier hun om lydene på båten og fra havet? Hva kan 
være utfordrende hvis man er hørselshemmet på 
skolen?

• Hvordan synes barna det var å klatre? Hvor høyt tror 
du det er til toppen av masta? Hvordan tror du du 
hadde syntes det var å klatre til toppen av masta? 

• Syver forteller at det er utfordrende å klatre i masta, 
fordi han ikke ser hvor han skal gå. Hva skulle til for at 
han kom seg til toppen likevel? 

• Noen barn trenger tilrettelegging for å gjøre oppgaver, 
som Syver da han skulle klatre i masten. Hvorfor er det 
viktig at han får mer veiledning enn de andre barna? 
Hvordan ville det vært for Syver om han ikke fikk 
veiledning for å gjøre den samme oppgaven?

• Hvordan beskriver Oscar opplevelsen av å klatre  
med bind for øynene? 

• Hvilke triks lærte du av faren til Syver om hvordan man 
best kan ledsage en blind person?

ETTER EPISODE 4
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Elevene kan 
deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en 
klassesamtale eller i små grupper. 

• I dag har Mahmoud sin siste dag med resten av 
gjengen, husker du hvorfor Mahmoud skal reise? 
Hvordan har Mahmoud det i dag?

• Har du gått glipp av morsomme ting noen gang, fordi 
du måtte gjøre noe annet som ikke er så gøy? Hvordan 
synes du det var? 

• Edvard Munch malte malerier som folk syns var rare og 
annerledes, men han stod på og fortsatte uansett, og 
ble en veldig kjent kunstner. Hvorfor kan vi møte på 
motgang? Hva kan vi lære av hvordan Munch aldri  
ga seg? 

• La du merke til noen barn som hjalp hverandre i denne 
episoden? 

• Aurora forteller at hun ofte får litt for mange «stirr» 
fra andre. Hva sier hun at hun skulle ønske at folk 
gjorde i stedet for å stirre?

• Aurora og Matheo forteller om at de har opplevd at 
andre ser på dem som annerledes. Hva tenker du må til 
for at alle opplever å bli respektert og inkludert for 
den de er?

AKTIVITET:
Mal eller tegn 

et bilde av en gang du
følte deg inkludert

 eller sett. 
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ETTER EPISODE 6
Repeter sammen kort hva dere så i episoden. Hva sitter 
elevene igjen med etter å ha sett hele dokumentarserien? 
Deretter kan elevene reflektere rundt spørsmålene 
under, enten i en klassesamtale, eller i mindre grupper. 
Oppgavene er ment som en reflekterende sammen- 
fatning av temaet.

• Hva tenker du når du ser noen med en funksjons- 
nedsettelse? Ser man alltid at noen har en funksjons- 
nedsettelse?

• Er du redd for å si eller gjøre noe feil når du møter 
noen med funksjonsnedsettelse? Hvorfor? Hvorfor 
ikke? Forklar. 

• Fikk du noen tips fra barna i Et hav av muligheter om 
hva man kan si eller gjøre i møte med personer med 
funksjonsnedsettelser? Hva var det?

• En av FNs menneskerettigheter sier at «alle  
mennesker er født frie og med samme menneskeverd 
og menneskerettigheter». Hva tror du ligger i dette?

• Gi to eksempler på funksjonsnedsettelser man kan  
se, og to eksempler på funksjonsnedsettelser man ikke 
kan se.

• Tenk på eksemplene dine i forrige oppgave.  
Hvordan kan man tilrettelegge for at barn med disse 
funksjonsnedsettelsene kan delta på skolen og i 
fritidsaktiviteter på lik linje med andre?

• Er skolen deres tilrettelagt for alle elever og lærere?
• Hva kan du gjøre i klassen din/på skolen/ i  

lokalsamfunnet for å inkludere alle?
• Hvorfor er det viktig å ha leker og aktiviteter man kan 

gjøre sammen på skolen og fritiden der alle kan delta?
Noen av spørsmålene på denne siden er hentet med tillatelse fra 

opplegg utarbeidet av FN-sambandet, ved Madeleine Solstad.
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Tips til andre ressurser
Fritid for alle, uten fordommer (Redd Barna)
Film med tilknyttet undervisningsopplegg om hvordan 
fordommer stenger barn ute fra aktiviteter på fritiden. 
 Undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å refl-
ektere rundt og samtale om diskriminering som barn og 
ungdommer med nedsatt funksjonsevne utsettes for.  
reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettel-
ser/#h-fritid-uten-fordommer

Det magiske klasserommet – ikke-diskriminering  
(Redd Barna) viser hvordan diskriminering og likestilling 
tar form i verden, på skolen, på fritida, på nett og i  
hjernen. Elevene får møte elever fra ulike steder i Norge 
og fra ulike land i verden som forteller sine historier. 

Materiellet gir elevene kunnskap om FNs barnekonvensjon 
og FNs bærekraftsmål, og verktøy i hvordan barn også 
kan bekjempe diskriminering. Nettstedet er universelt 
utformet, tilgjengelig for syns- og hørselshemmete og 
noe av innholdet er på samiske språk.  
reddbarna.no/skole/klasserom-laerer 

Likeverd, inkludering og menneskerettigheter 

(FN-sambandet)
Målet med opplegget er å gi elevene kunnskap i hva 
nedsatt funksjonsevne innebærer, og utfordre elevene 
på å reflektere rundt problemstillinger innenfor temaet. 
Det skal også gi en forståelse for at funksjonshemmede 
først og fremst er mennesker, som blir funksjonshemmet i 
møte med et samfunn fullt av begrensninger og barrierer 
som trapper, smale dører, blikk og holdninger.  
fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/
likeverd-inkludering-og-menneskerettigheter 

Øvelser til undervisning (Unge funksjonshemmede)
Øvelser om fordommer, barrierer, årsaker og  
virkninger av fordommene, og hatprat mot mennesker 
med funksjonsnedsettelser.  
ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/kro-
nisk-inkludering/materiell/refleksjonsoppgaver

Skolebesøk av Funksjonshemmedes  
Fellesorganisasjon (FFO)
Kontakt fylkeslagene til FFO, for å invitere funksjons- 
hemmedes organisasjoner til å komme og snakke i  
klassen.  
ffo.no/fylkeslag Sjekk også ut Barrierefri fritid – en Sertifiserings- 

ordningen for organisasjoner som ønsker å bli litt 
bedre på å tilrettelegge. Du finner blant annet en 
inkluderingsveileder som er svært nyttig når du 
skal planlegge turer, leir og møter som inkluderer  
alle barn og unge:  
barrierefrifritid.com/inkluderingsveileder

TIPS!

http://reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettelser/#h-fritid-uten-fordommer
http://reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettelser/#h-fritid-uten-fordommer
http://reddbarna.no/skole/klasserom-laerer
http://fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/likeverd-inkludering-og-menneskerettigheter
http://fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/likeverd-inkludering-og-menneskerettigheter
http://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/kronisk-inkludering/materiell/refleksjonsoppgaver
http://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/kronisk-inkludering/materiell/refleksjonsoppgaver
http://ffo.no/fylkeslag
https://www.barrierefrifritid.com
http://barrierefrifritid.com/inkluderingsveileder
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Skolen har et 
ansvar
Barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser  
forteller Redd Barna at de møter mange voksne som 
undervurderer dem. Barna forteller blant annet at de blir 
snakket babyspråk til og at de blir tatt ut av fellesskapet 
og får egne opplegg, særlig på aktivitetsdager, i kropps- 
øvingsfag, når det er leirskole eller når de vil delta på 
fritidsaktiviteter. Mange voksne tar avgjørelser uten å 
snakke med barna eller ungdommene selv. 

Fordommene fra oss voksne gjør at barn med funksjons- 
nedsettelser ikke får være en del av fellesskapet og det 
fører til at barna føler at de er i veien og at de ikke  
passer inn. Fordommene våre forsterker utenforskapet 
som mange barn opplever, og bidrar til at barns  
rettigheter brytes.  

1. STYRK KUNNSKAPEN OM BARNS  
RETTIGHETER
Hvordan er kunnskapen om barns rettigheter 
blant lærere, ansatte og elever på din skole? Har 
alle god kunnskap om barnekonvensjonen og hva 
den sier om barns rettigheter? Når både voksne 
og barn har god kunnskap om rettigheter er det 
også lettere å se når de brytes, og å si fra slik at 
man får en endring.  Kunnskap er nøkkelen til 
gode holdninger. Barnekonvensjonen artikkel 
2 sier at ingen barn skal diskrimineres, uansett 
hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvilken 
funksjonsevne de har. Manglende kunnskap kan 
føre til forskjellsbehandling og diskriminering.  
Barnekonvensjonen artikkel 23 sier at alle barn 
med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser har 
rett til tilrettelegging, slik at de kan delta, utvikle 
seg og ha opplæring på lik linje som alle barn.

2. LYTT TIL ELEVENE
Lytt til elevene på skolen og gi dem mulighet til 
innflytelse. Når barn og unge får være med og 
identifisere utfordringer og løsninger, kan vi 
sammen utvikle treffsikre og bærekraftige tiltak. 
Legg til rette for medvirkning fra ulike barn og 
unge, og samarbeid gjerne med elevrådet og det 
kommunale barne- og ungdomsrådet. Artikkel 12 
i barnekonvensjonen gir alle barn rett til å gi  
uttrykk for sine synspunkter og bli hørt i alle 
saker som angår dem. 

3. JOBB MED HOLDNINGER OG FORDOMMER I  
PERSONALET PÅ SKOLEN
Hvordan jobber skolen din for å inkludere alle elever i 
aktivitetene i og rundt skolen? Sett av tid på allmøter 
med personalet på skolen, eller oppfordre ledelsen på 
skolen din til å gjøre det. Se filmene «Skoleballet» og 
«Skidagen» med personalet, og reflekter sammen om 
det dere har sett. Lag en felles plan for hvordan deres 
skole skal jobbe mot egne fordommer og for hvordan 
dere skal inkludere og legge til rette for alle elevers 
deltakelse. Redd Barna har laget et opplegg for 
voksne som jobber med barn, tilknyttet de to nevnte 
filmene. Opplegget finner du her:  
reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettel-
ser/#h-opplegg-for-personalet-om-inkluder-
ing-av-elever-med-ulik-funksjonsvariasjon

Fra filmen Skoleballet

Fra filmen Skidagen

HVA DU OG SKOLEN DIN KAN GJØRE FOR Å INKLUDERE ALLE BARN:

TIPS!

https://www.youtube.com/watch?v=23EwmHmgcCo
https://www.youtube.com/watch?v=23EwmHmgcCo
http://reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettelser/#h-opplegg-for-personalet-om-inkludering-av-elever-med-ulik-funksjonsvariasjon
http://reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettelser/#h-opplegg-for-personalet-om-inkludering-av-elever-med-ulik-funksjonsvariasjon
http://reddbarna.no/skole-funksjonsnedsettelser/#h-opplegg-for-personalet-om-inkludering-av-elever-med-ulik-funksjonsvariasjon


En undervisningsressurs utviklet i samarbeid mellom Redd Barna og NRK Super.


