
Undervisningspakken 
LARM for LGBT-

rettigheder
Ungdomsbyen, LGBT+ Danmark, LGBT+Ungdom 
samt Foreningen Sabaah har sammen udviklet en 
film- og mediepædagogisk undervisningspakke til ele-
ver og lærere, som vil prøve kræfter med aktivisme. 
Temaet er køn og normkritik. Pakken er støttet af Bør-
ne- og Undervisningsministeriet og Det Danske Film-
institut.
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Online-undervisningspakken indehol-
der en særlig medieplatform fuld af 

film, billedarkiver og lyde. “LARM” står for 
Ligestilling, Anerkendelse, Rettigheder og 
Medborgerskab. Fire kernebegreber for mate-
rialet, der skal aktivere eleverne til at deltage 
i kampen for lige rettigheder og mangfoldig-
hed både i samfundet generelt, men i lige så 
høj grad i deres hverdag på skolen og i lokal-
området.

Medieplatformen åbner op for elevernes 
æstetiske læreprocesser. Omdrejningspunk-
tet er elevernes remediering af pakkens 3 
personlige filmfortællinger på hver 3 min. til 
deres bud på en skolekampagne, der kan lave 
noget ’ordentligt’ LARM for LGBT-rettighe-
der.
 
LARM medieplatform
Lærere og elever kan gå direkte til medieplat-
formen og give sig i kast med det spændende 
materiale.
Vi vejleder, både elever og lærere, gennem 
små video-tutorials, så alle føler sig godt 
klædt på til at bruge platformen, løse opga-
verne, forholde sig normkritisk til køn, ret-
tigheder og andre LGBT+-spørgsmål i vores 
fælles samfund.

Mediematerialet med film og billedarkiv 
fra filmene er udformet, så undervisningen 
fokuserer på kompetencer inden for remedie-
ring, digital designs, multimodal fremstilling, 
kulturanalyse, kommunikation og refleksion, 
samt understøtter elevens alsidige udvikling 
og demokratiske forståelse af medborgerskab, 
normer og rettigheder.

Den gratis online undervisningspakke be-
står af:
• En 3.min. introfilm om kønsidentitet, ret-

tigheder og religion
• Tre korte animationsfilm om LGBT-unges 

personlige fortællinger om brud med nor-
mer for køn og seksualitet. Hver film er på 

ca. 3 min.)
• Multimodale opgaver med billeder, lyd og 

tekst, som understøtter elevens æstetiske 
læreproces

• Digital platform til remediering af film 
til plakat og graphic novels, der gør det 
enkelt at gå selvstændigt i gang for både 
elever og lærere.

• Introduktion til hvad kampagner og akti-
visme er for en størrelse

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af 
Ungdomsbyen og LGBT+ Danmark i tæt 
samarbejde med Sabaah og LGBT+ Ungdom.
https://ungdomsbyen.dk/vare/larm-for-lg-
bt-rettigheder/

LARM for LGBT-rettighe-
der

Længde: Varierende

Antal deltagere: Hele klassen

Indhold: Online, mediepæda   
gogisk undervisningspakke, 
der fokuserer på kompetencer 
inden for remediering, digital 
designs, multimodel fremstil-
ling, kulturanalyse, kommuni-
kation og refleksion.
 
Pris: Gratis 
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