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Nyt undervisningsmateriale fra Røde Kors 

 

 
Årets materiale fra Røde Kors act RESPEKT handler om fordomme, forskelle og respekt i Danmark og 

ude i verden. Eleverne kommer til at arbejde med, hvad det vil sige at respektere andre og hvad det 

betyder at blive respekteret af andre. Men også, hvad der sker, hvis man ikke respekterer hinanden - 

manglende respekt kan føre til mobning, undertrykkelse og krig. 

Materialet kan bruges i uge 38, der er Røde Kors emneuge, men det kan naturligvis også bruges på 

andre tidspunkter, i andre sammenhænge og i uddrag. 

Bestil materialet og tilmeld dine elever på www.rødekors.dk/børngørenforskel  

(Materialet er gratis, men der skal betales for porto og ekspedition).  
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Hvorfor er emnet respekt? 

Formålet med undervisningsmaterialet act Respekt er:  

 at bidrage til, at eleverne både reflekterer over betydningen af begrebet ”respekt” i forhold til deres 

eget liv og i forhold til konflikter og udviklinger i verden omkring dem.  

 at eleverne på den ene side udvikler deres forståelse og empati for andre og på den anden side ud-

vikler deres ordforråd om emner som dialog, demokrati, ret og pligt og menneskerettigheder,  

 at eleverne opnår viden om Røde Kors’ arbejde med at fremme respekten mellem mennesker rundt 

omkring i verden. 

 

Hvad handler ”act RESPEKT” om? 

I materialet møder vi børn, som alle på hver sin måde gør sig tanker om respekt, hvad enten det er 

Mads, hvis far er i fængsel; Amir, der møder fordomme på grund af sit udseende eller Biljana, som 

bliver mobbet, fordi hun er roma.  

 

Hvilke klasser henvender materialet sig til?  

Materialet henvender sig til mellemtrinnet, altså 4.-6. klasse. Men ældre klassetrin kan også være 

med. 

 

Hvordan kan I arbejde med materialet?  
Man kan arbejde med ”act RESPEKT” i enkelte fag eller tværfagligt, fx i Røde Kors’ emneuge i uge 38 

2013. Men kan naturligvis holde emneugen på andre tidspunkter i løbet af skoleåret 2013/14.   

Emner og arbejdsmetoder i materialet passer til trinmål efter 6. klasse i følgende fag: 

 Dansk  

 Kristendomskundskab 

 Historie 

 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 

 Natur/teknik (geografi) 

Hvad består materialet af?  
 Ugeplan og aktivitetsforslag - som du selv skal hente på www.rødekors.dk/børngørenforskel 

 act RESPEKT magasin til eleverne - som du får tilsendt, når du har tilmeldt dine klasser. act 

RESPEKT indgår i emneugens ugeplan i nogle af timerne.  

 Lærervejledning til materialet – som du selv skal hente på www.rødekors.dk/børngørenforskel 

 Et temasite til eleverne, www.rødekors.dk/skole/respekt, hvor de kan teste sig selv, se korte 

film, skrive på blog og meget mere. 

 Mulighed for at få besøg af en Røde Kors-foredragsholder. Kontakt os, så kan vi måske finde 

en foredragsholder i dit område. 

Hvor meget og hvor lidt kan klassen deltage i emneugen? 

 Det er selvfølgelig op til jer selv at bestemme, hvor meget tid I vil bruge, og hvor mange aktivi-

teter I vil lave.  

 

Hvornår er tilmeldingsfristen til emneugen?  

Senest d. 1. juli 2012  

Kontaktperson: Kommunikationskonsulent Morten Schwarz Lausten på: 3525 9320  / 

molau@rodekors.dk 
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