
Helt almindelig anderledes 
 
 
Opgave- og aktivitetsforslag 
 
Opgaveforslagene bygger på principperne for faglig læsning, mens aktivitetsforslagene er mere 
brede og tværgående. 
 
Før læsning 
Kig på bogens forside og bagside. Skriv de tanker ned, der falder dig ind, når du kigger på billeder 
og tekst. Og hvad med bogens titel … Helt almindelig anderledes … hvilke tanker sætter den i 
gang? 
 
Læs og forstå bogen 
 

1. Beskriv Sofies handicap. Hvordan påvirker det hende? 
2. Hvad vil det sige at have et fysisk handicap? Hvilke andre fysiske handicap kender du? 
3. Beskriv Sofies hverdag? Hvad kan hun godt lide at lave? 
4. Hvad er Sofie god til, og hvad har hun svært ved? 
5. Hvordan påvirker Sofies handicap hendes familie? 
6. Beskriv Alexanders handicap. Hvordan giver det problemer for ham?  
7. Forklar, hvad et usynligt handicap er. 
8. Hvilke andre usynlige handicap kender du? 
9. Beskriv Alexanders hverdag? Hvad kan han godt lide at lave? 
10. Hvad er Alexander god til, og hvad har han svært ved? 
11. Kig bogens faktabokse om FN’s handicapkonvention igennem. Forklar indholdet af FN’s 

handicapkonvention, og hvordan den kan hjælpe børn med handicap. 
 
 
Arbejd videre med bogen 
 
Børn med handicap 
Hvor mange handicap kender I? Skriv dem alle sammen ned. 
Vælg et af handicappene ud og skriv en historie om et barn med det handicap. Inden du skriver 
historien, skal du finde nogle oplysninger om handicappet.  
Historien skal handle om en særlig dag i personens liv. Måske sker der noget, som han eller hun 
bliver meget glad for – eller meget ked af. 
FN’s handicapkonvention 
Undersøg, hvordan FN’s handicapkonvention virker. Start på jeres skole, hvor I kan spørge 
skolelederen, hvad skolen skal gøre og har gjort for elever med handicap. Dernæst kan I spørge 



jeres kommune, hvad den gør for at leve op til FN’s handicapkonvention og for, at børn med 
handicap har det godt i skolen. 
Handicapidræt 
Handicapidræt er sjovt – også selv om man ikke har et handicap. Dansk Handicapidrætsforbund 
har en konsulenttjeneste, hvor der er mulighed for at hyre gæsteundervisere. Se mere på 
www.dhif.dk  
 
 
Links:  
 
Find flere oplysninger om børn med handicap og om FN handicapkonvention. 
 
ADHD-foreningen – adhd.dk 
Aspergerforeningen – aspergerforeningen.dk 
Dansk Handicapidrætsforbund – dhif.dk 
FN’s handicapkonvention – menneskeret.dk/handicapkonvention 
Foreningsfællesskabet Ligeværd – ligevaerd.dk 
GUU-GUA-foreningen – guu-gua.dk 
Landsforeningen LEV – lev.dk 
Muskelsvindfonden – muskelsvindfonden.dk 
Spastikerforeningen – spastikerforeningen.dk 
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