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BAGGRUND

INTRODUKTION TIL 
‘SKRIV FOR LIV’ 

KÆRE LÆRER
Denne lærervejledning kan bruges i sin helhed, eller du kan udvælge dele. Centralt 
i materialet er en række personer, hvis menneskerettigheder er blevet krænket. Ønsker 
du baggrundsviden om de menneskerettigheder, som er i spil i de seks cases samt 
situationen i Danmark og ude i verden, kan du læse mere i det tilhørende baggrunds-
materiale (se punkt 4 længere nede).  

Personerne i materialet er kun en håndfuld af de mennesker, der verden rundt er udsat 
for grove krænkelser – alene på baggrund af deres seksualitet, politiske holdninger, 
eller fordi de bruger deres ret til at ytre sig. Millioner af mennesker lever i frygt på grund 
af staters overgreb og brud på international ret. 

Brevene i ‘Skriv for Liv’ giver håb i ofte umulige situationer. Vi opfordrer til, at eleverne 
skriver personlige, kreative breve til personerne. Det giver dem håb og styrke i deres 
kamp. Eleverne kan også skrive til de ansvarlige myndigheder og hermed lægge et pres 
i sagen. Presset skaber reelle forandringer.

Når eleverne skriver breve til virkelige mennesker, bliver undervisningen nærværende 
og engagerende. Elevernes ord får betydning, værdi og giver mening. Ikke alene for 
modtageren i den anden ende, men også for dem selv. Eleverne bliver bevidste om 
livets uretfærdigheder, og hvordan de selv kan værne om egne og andres rettigheder.

‘Skriv for liv’ er en global Kampagne. Den begyndte i 2001 og er verdens største 
menneskerettighedsbegivenhed med deltagere fra flere end 170 lande. Sidste år blev 
der sendt over 4,6 millioner aktioner (underskrifter, e-mails, tweets, SMS’er, breve 
og tegninger) afsted. Alene i Danmark deltog knap 6000 elever.
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  OM MATERIALET  

1) BESKRIVELSER AF DE SEKS ‘SKRIV FOR LIV’-SAGER: Du har modtaget 
sagsbeskrivelserne med posten. Alternativt kan du downloade 
sagsbeskrivelserne på amnesty.dk/skriv-for-liv. Sagsbeskrivelserne findes 
både på dansk, engelsk og grønlandsk.

2) POSTKASSE TIL AT SAMLE IND I: Du har også fået en postkasse, hvor I kan 
samle klassens breve.

3) ‘SKRIV FOR LIV’-KLISTERMÆRKER, EN GUIRLANDE OG TO PLAKATER: Det har du 
også modtaget med posten. Vi håber, I har lyst til at hænge plakaterne og 
guirlanden op i klassen.  

4) BAGGRUNDSDOKUMENT: Her kan du læse mere om de enkelte rettigheder. 
Du finder også henvisninger til supplerende litteratur. 

 Se amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/ 

5) LÆRERVEJLEDNING: Den, du sidder med i hånden, er tværfaglig. Den er på 
dansk og har desuden øvelser og kopiark, der er oversat til engelsk, så du 
nemt kan bruge forløbet i engelsk også. Der er desuden en oversat liste 
med nyttige vendinger til brevskrivningen.

  TIDSFORBRUG  

Grundkernen i dette materiale er afsnittet om brevskrivning. Desuden er der mulighed for 
at arbejde mere i dybden med sagerne. Tidsforbruget vil være mellem to lektioner (hvis 
du kun fokuserer på fx solidaritetsbreve) og op til 19 lektioner á 45 minutter, hvis du 
arbejder med hele forløbet. 

I kan evt. også vælge at lave et socialt arrangement i klassen, hvor I inviterer forældre, 
bedsteforældre og søskende, så eleverne og familierne sammen skriver breve. Det kunne 
fx være i forbindelse med julehygge.

  SÅDAN UNDERVISER DU I ‘SKRIV FOR LIV’  

Du kan bruge ‘Skriv for Liv’ til at undervise om menneskerettighederne: Hvad betyder 
ytringsfrihed? Hvad har seksualitet og menneskerettigheder med hinanden at gøre? 
Hvilken rolle spiller retfærdig rettergang? 

I denne lærervejledning har vi skrevet spørgsmål om sagerne og krænkelserne, som du 
kan udlevere til eleverne. Vi har også udviklet en række øvelser, som kan bruges til at 
gøre rettighederne nærværende for eleverne. 
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BAGGRUND

SKRIVE BREVE: Hvis du kun har begrænset tid til ‘Skriv for Liv’, så opfordrer vi dig til kort 
at fortælle eleverne om kampagnen og sagerne og til, at eleverne skriver breve til de 
ansvarlige myndigheder eller breve til de personer, hvis menneskerettigheder krænkes. 

Brevene kan skrives på både dansk, grønlandsk og engelsk. Klassen dækker selv 
portoudgifterne til Amnesty i Danmark. Adressen er: 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Att.: Undervisning, Skriv for Liv
Gammeltorv 8, 5. sal 
1457 København K 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os med på undervisning@amnesty.dk 
eller ringe på 33456565 (oplys, at det drejer sig om ‘Skriv for Liv’, og at du er lærer).

  FAG OG LÆRINGSMÅL  

Materialet retter sig mod undervisningen på 7.-10. klassetrin. ‘Skriv for Liv’ er oplagt at 
bruge tværfagligt primært i følgende fag: 

• Samfundsfag 
• Historie
• Dansk 
• Engelsk 
• Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
• Understøttende undervisning. 

 OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL  

• Eleven opnår viden om menneskerettighederne. 
• Eleven bliver bevidst om sin egen rolle i forhold til menneskerettighederne 

og kan få øje på rettigheder i sit eget liv. 
• Eleven opnår viden om, og kan gøre rede for, begreberne diskrimination, 

tortur, retssikkerhed, retten til liv, ytrings- og forsamlingsfrihed og 
klimaaktivisme. 

• Eleven kan diskutere, hvordan mennesker kan opnå øgede rettigheder og 
indflydelse i samfundet.

• Eleven opnår viden om, og kan diskutere, hvordan alle har ret til 
menneskerettigheder uden forskelsbehandling. 

• Eleven kan med afsæt i materialet diskutere sammenhængen mellem 
klimaproblematikker og menneskerettigheder.  
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  LÆRINGSMÅL FORDELT PÅ DE ENKELTE SAGER  

Sag Land Primære artikler i FN’s Verdenserklæring 
om Menneskerettigheder 

Forslag til læringsmål 

YREN 
ROTELA & 
MARIANA 
SEPÚLVEDA

Paraguay 2. Alle har ret til menneskerettigheder uden 
forskelsbehandling. Uanset hvem du er, hvor du 
er født, hvilket køn du har, og hvordan du ser ud, 
har du de samme rettigheder.

Eleven kan redegøre for og diskutere, 
hvad det vil sige at blive diskrimineret. 

Eleven kan diskutere, hvordan forskelsbe-
handling af LGBTI+personer strider mod 
menneskerettighederne. 

CHOW HANG-
TUNG

Hongkong 20. Alle har ret til at deltage i fredelige protest-
er, møder og foreninger. Og ingen er tvunget til 
at tilhøre en forening.

Eleven opnår viden om retten til ytrings- 
og forsamlingsfrihed.

Eleven opnår viden om, hvordan retten 
til at forsamle sig hænger sammen med 
retten til at ytre sig. 

VAHID 
AFKARI 

Iran 5. Ingen må torturere dig. Og ingen må udsætte 
dig for grusom, umenneskelig behandling eller 
straf.

Eleven opnår viden om og kan diskutere 
begrebet ‘tortur’ og reflektere over, 
hvordan dette strider mod menneske-
rettighederne.

Eleven kan argumentere imod brugen af 
tortur. 

ALEKSANDRA 
SKOCHILENKO 

Rusland 19. Alle har ret til at have sin egen mening og 
ytre den. Du må tænke og sige, hvad du vil – 
og søge og udveksle information og ideer med 
andre.

Eleven opnår viden om retten til ytrings-
frihed.

Eleven kan diskutere konsekvenser ved 
brug af censur og ‘fake news’.

SHAHNEWAZ 
CHOWDHURY

Bangladesh 25. Alle har ret til livsnødvendige forhold. Det 
er for eksempel mad, tøj, lægehjælp og et sted 
at bo.

Eleven opnår viden om et menneskes ret 
til livsnødvendige forhold. 

Viden om retten til ytringsfrihed herunder 
at udtrykke sig kritisk på sociale medier. 

JOANAH 
MAMOMBE, 
CECILLIA 
CHIMBIRI 
& NETSAI 
MAROVA

Zimbabwe 19. Alle har ret til at have sin egen mening og 
ytre den. Du må tænke og sige, hvad du vil – 
og søge og udveksle information og ideer med 
andre.

Eleven kan diskutere begrebet uret-
færdighed.

Eleven kan diskutere menneskets ret til 
at ytre sig og deltage i protester. 
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 I KLASSELOKALET 

 DEL 1
RED LIV MED DIT BREV    

FORMÅL: Den helt centrale del af ‘Skriv for Liv’ er, at eleverne enten skriver et appelbrev 
til myndighederne eller et solidaritetsbrev til personerne i de seks sager. Eleverne skal 
vælge en eller flere sager, som de gerne vil handle på. Du kan starte med at vise eleverne 
denne video (59 sek.) som en kickstart på forløbet (videoen er på engelsk): vimeo.
com/604708263

Du bør introducere eleverne for de forskellige brevtyper og retningslinjer. I kopiark 1 
beskriver vi, hvordan I kan opbygge et appel- og solidaritetsbrev – både sprogligt og 
indholdsmæssigt. Vær desuden opmærksom på de særlige retningslinjer ift. sagerne fra 
Iran, Rusland, Hongkong og Zimbabwe: 

• VAHID AFKARI, IRAN: Brug ikke religiøse tegn, symboler, tekst eller billeder. 
Brug heller ikke billeder af alkohol, og nævn ikke Amnesty.

• ALEKSANDRA SKOCHILENKO, RUSLAND: Tegn ikke flag – hverken det russiske 
eller det ukrainske. Brug heller ikke farverne fra det ukrainske og russiske 
flag for at undgå forvirring. Kald heller ikke Aleksandra for aktivist. Kald 
hende for kunstner.

• CHOW HANG-TUNG, HONGKONG: Skriv kun under med dit fornavn.

• JOANAH MAMOMBE, CECILLIA CHIMBIRI & NETSAI MAROVA, ZIMBABWE: Brug 
hverken farverne rød eller gul, da de bliver forbundet med det parti, de 
tre aktivister har været en del af. Undgå også at tegne en åben hånd eller 
lukket knytnæve, da det er politiske symboler i Zimbabwe.
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 APPELBREVE – BREVE TIL MYNDIGHEDERNE 

TIDSFORBRUG: 60-90 min.
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning.
MATERIALER: Kopiark 1. 

SÅDAN GØR DU: 
Eleverne kan skrive brevene i grupper eller selv udforme et brev og skrive det individuelt. 
I brevet kan eleverne med egne ord beskrive de konkrete krænkelser, som personerne 
bliver udsat for, med udgangspunkt i sagsbeskrivelserne. Eleverne kan lade sig inspirere 
af Amnestys krav og formuleringer, som står i kopiark 1.

 SOLIDARITETSBREVE – BREVE TIL PERSONERNE  

TIDSFORBRUG: 60-90 min.
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning.
MATERIALER: Kopiark 1.

SÅDAN GØR DU: 
Vi opfordrer eleverne til selv at udforme et brev gerne med udsmykninger eller fotos, så 
de bliver personlige. Det betyder meget for de personer, der skal modtage dem.
I brevet kan eleverne skrive, hvad de tænker eller føler, når de hører om den konkrete 
sag. De kan også skrive lidt om sig selv eller nogle oplevelser, de har haft. Generelt er det 
en god ide at opfordre eleverne til at tænke over, hvad den enkelte person kan have brug 
for at høre i den konkrete sag. Du kan vælge at udlevere kopiark 1. 
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 I KLASSELOKALET 
 DEL 2 

-INTRO TIL 
MENNESKERETTIGHEDERNE  

TIDSFORBRUG: Del 1: 15 min. Del 2: 20 min. 
FAG: Dansk, historie, samfundsfag og understøttende undervisning. 
FORMÅL: At eleverne bliver klædt på til temaet og bliver opmærksomme på, hvad 
menneskerettigheder er, inden de introduceres til de seks ‘Skriv for Liv’-sager. 

SÅDAN GØR DU: 

DEL 1 – HVAD ER MENNESKERETTIGHEDER: Bed eleverne om at finde en makker 
ude på gulvet, og lad dem i 1-3 omgange diskutere følgende spørgsmål: 

 A.  Kender du det med, at du er blevet uretfærdigt behandlet? Hvorfor   
 følte du dig uretfærdigt behandlet? Kan du huske, hvilke følelser der   
 opstod inde i dig? 

 B. Tænk over en situation, hvor du eller en anden person har stået op for  
 dine egne eller andres rettigheder: Hvad skete der, hvilke udfordringer var  
 der, og var der tale om ‘mod’? Hvad fik dig til at reagere og hvorfor? 

 C. Hvilke rettigheder burde (alle) mennesker have? 
 D. Hvilke menneskerettigheder kan du få øje på i dit eget liv og hverdag?   

 Hvornår er menneskerettighederne vigtige i din egen hverdag? 

Placer jer i rundkreds, og drøft følgende spørgsmål med hinanden i klassen: 
 
 A.  Hvad er rettigheder for noget? 
 B. Er der forskel på rettigheder og privilegier? 
 C. Kan I komme i tanke om rettigheder, som er eller bør være ukrænkelige? 
 D. Hvornår eller i hvilke situationer har I brugt jeres rettigheder i dag? 
 E. Har I nogensinde oplevet at få jeres rettigheder krænket? 
 F. Hvad er menneskerettighederne for noget? Og hvordan opstod de? 
 G. Vi skal i gang med at arbejde med ‘Skriv for Liv’-kampagnen, som 
  organisationen Amnesty står bag. Kender I Amnesty? Hvordan kan man  

 kæmpe for menneskerettighederne? Hvad gør Amnesty International fx for  
 at kæmpe for andre menneskers rettigheder (hjælp gerne eleverne lidt på  
 vej her, og introducer dem til forløbet)?
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 I KLASSELOKALET 

DEL 2 – SE VIDEO OM MENNESKERETTIGHEDER: Se denne video om menneske-
rettigheder: vimeo.com/629827312 (2.33 min., speak på svensk, men med danske 
tekster), og lad eleverne diskutere videoens indhold med en sidemakker: Hvilke informa-
tioner får vi?
Forklar eleverne, at FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder består af 30 artikler, 
som kan opdeles i forskellige kategorier: 

 • De personlige rettigheder handler om retten til et liv i frihed, sikkerhed og
  værdighed samt religionsfrihed. 
 • De sociale og kulturelle rettigheder handler om retten til undervisning, 
  en vis levestandard samt deltagelse i det kulturelle liv. 
 • De politiske rettigheder handler om retten til ytringsfrihed, forsamlings- 
  frihed, foreningsfrihed og stemmeret samt sikkerhed for en retfærdig   

 rettergang samt forbud mod tortur. 
 • De økonomiske rettigheder handler om retten til en tilstrækkelig levefod  

 for enhver familie, gode arbejdsvilkår og beskyttelse mod arbejdsløshed  
 samt retten til at eje ejendom. 

Se videoen om FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: youtube.com/
watch?v=sS6X0y20fD4 (1.21 min., kilde: Institut for Menneskerettigheder), og saml 
dernæst eleverne i en inside-outside circle, så alle har en makker, de kan tale med. Lad 
makkerparrene diskutere hvert spørgsmål i ca. 30-60 sek., inden ydercirklen træder et 
skridt til højre, så alle nu får en ny makker: 

 A.  Hvad ved vi nu om menneskerettighederne? 
 B. Hvilke menneskerettigheder kan I komme i tanke om? 
 C. Kender I til nogen kendte aktivister, der kæmper for menneskerettighederne? 
 D. Hvis I skulle kæmpe for en sag, hvad skulle den dreje sig om? 
 E. Hvilke generelle trusler tror I, der er for menneskerettighedsforkæmpere  

 rundtomkring i verden? Uddyb svaret, så godt I kan. 

Lav afslutningsvist en kort opsamling på øvelsen. 
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TIDSFORBRUG: Del 1: 15 min. Del 2: 30-45 min. Del 3A: 25 min. Del 3B: 60 min.
FAG: Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
understøttende undervisning og *engelsk.  
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER: Kopiark 2 (worksheet 3.1 + 3.2).

MÅL:
• Eleven kan redegøre for og diskutere, hvad det vil sige at blive 
 diskrimineret. 
• Eleven kan diskutere, hvordan forskelsbehandling af LGBTI+personer 

strider mod menneskerettighederne. 
• Eleven opnår viden om retten til ytrings- og forsamlingsfrihed.

BESKRIVELSE: I Paraguay er der ingen love, der forbyder diskrimination af LGBTI+per-
soner, hvilket forværrer den vold og diskrimination, som LGBTI+personer i forvejen 
risikerer. I visse kommuner er myndighederne gået skridtet videre og har gjort det svært 
for selvsamme personer at samles til fx fredelige demonstrationer. Følgende ‘Skriv for 
Liv’-sag handler dels om den diskrimination, vold og hetz, som LGBTI+medlemmer af 
organisationen Diversxs i Paraguay er blevet udsat for af myndighederne, dels trans-
personernes ret til juridisk anerkendelse. I del 3 skal eleverne arbejde med deres egen 
tolerance og inklusion i forhold til LGBTI+personer. For hvordan ser det egentligt ud med 
tolerancen på skolen, i klassen og hos den enkelte elev? I opgaverne skal eleverne disku-
tere og undersøge sagen med særligt fokus på:

• ARTIKEL 2: Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling. 
Uanset hvem du er, hvor du er født, hvilket køn du har, og hvordan du ser 
ud, har du de samme rettigheder.

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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SÅDAN GØR DU: 

 DEL 1: INTRO – TOLERANCEØVELSE 1  
Som introduktion til ‘Skriv for Liv’-sagen fra Paraguay skal eleverne i følgende opgave 
forholde sig vurderende og reflekterende til spørgsmål om seksualitet, normer og LGBTI+ 
personers sikkerhed. 

1. Line of decision: Eleverne stiller sig op i et spektrum fra helt enig til helt uenig på 
baggrund af nedenstående udsagn. Efter hvert udsagn placerer de sig der, hvor de 
er mest enige eller uenige. Marker eventuelt linjen med fem punkter ved at lægge 
sedler ud med tal fra 1 (‘helt enig’) til 5 (‘helt uenig’). 

2. Du læser ét dilemmafyldt udsagn højt ad gangen. Eleverne vurderer derefter for sig 
selv, om de er enige eller ej. De må gerne stille forståelsesspørgsmål til udsagnene. 
Når de har besluttet sig, stiller de sig i al stilhed hen til det punkt på linjen, der sva-
rer til deres holdning. Under øvelsen er det fint, hvis der stilles opklarende spørgs-
mål. Det er også vigtigt at fortælle eleverne, at man selvfølgelig kan ændre mening 
eller ikke have lyst til at sige sin mening. På den måde holdes de ikke personligt 
ansvarlige for deres valg af ståsted. Du kan spørge ind til elevernes begrundelse 
efter hvert udsagn eller vælge at vente, til der er taget stilling til alle udsagn. Det 

 er vigtigt at spørge ind med åbenhed og respekt – stil derfor altid åbne og 
 undersøgende spørgsmål. 

3. Det er frugtbart at give plads til så mange forskellige forståelser af problematikken 
og bud på løsninger som muligt. Spørg for eksempel “Okay, det var en holdning – 
er der nogen grupper, der har tænkt helt anderledes om det her?” Suppler eventu-
elt med andre forståelser, når klassens opfattelser synes udtømt. Det er tilladt for 
eleverne at skifte plads under argumentationsrunden, hvis andre i klassen kommer 
med gode argumenter, som betyder, at man ændrer holdning til dilemmaet. 

 Udsagnene: 
 • I min klasse er det vigtigt, at man ikke skiller sig for meget ud. 
 • I min klasse er der plads til forskellige typer – man kan være sig selv. 
 • Alle har ret til at være sig selv i vores klasse. 
 • I vores klasse kan alle se ud, som de vil. 
 • Det er nemmere at være heteroseksuel end homo- eller biseksuel eller  

 transperson på vores skole. 
 • Det er nemmere at være homoseksuel end heteroseksuel på vores skole. 
 • På vores skole vil det være mere acceptabelt at være homoseksuel end  

 transperson
 • Ordet ‘homo’ eller ‘bøsse’ bliver ofte brugt som skældsord på vores skole. 
 • Det er svært at bryde ind, når nogen bruger ‘homo’ eller ‘bøsse’ som   

 skældsord. 
 • Hvis jeg oplevede, at nogen blev kaldt for ‘homo’ eller ‘bøsse’, ville jeg  

 bryde ind. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 

 • Homoseksualitet er accepteret på vores skole. 
 • Det er accepteret at være transperson på vores skole. 
 • Ligegyldigt hvilken seksualitet man har, bliver man ikke drillet her i 
  klassen. 
 • Det er nemt at være homoseksuel i Danmark. 
 • Det er nemt at være transperson i Danmark. 
 • Homofobi er et problem i Danmark. 
 • Diskrimination af transpersoner er et problem i Danmark. 
 • Diskrimination af LGBTI+personer er et problem mange steder i verden 
  (fx i Paraguay).
 • Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling. Uanset  
  hvem du er, hvor du er født, hvilket køn du har, og hvordan du ser ud, 
  har du de samme rettigheder (artikel 2). 

4. Saml afslutningsvis op på oplevelsen af at være med i denne øvelse. Tal om even-
tuelle aha-oplevelser og klassekammeraters gode pointer, som er opstået i løbet 
af aktiviteten.

 DEL 2 – UNDERSØG 'SKRIV FOR LIV'-SAGEN  

1. Genlæs i fællesskab sagen fra Paraguay, og genfortæl den for hinanden i klassen 
med egne ord. 

2. Undersøg, hvor Paraguay er placeret på et kort sammenlignet med Danmark. 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre-fire, og udlever kopiark 2, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

4. Eleverne stiller to og to undringsspørgsmål til casen ved at færdiggøre sætningen: 
‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. Sammenlign 
hinandens spørgsmål. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenum-
samtale. 

5. Se dernæst i fællesskab følgende video om normer og rettigheder, og saml op på 
umiddelbare pointer i filmen. Filmen er produceret af LGBT Danmark: larmlgbt.
dk/video/generel.mp4 (3.07 min)
A. Er der noget, der undrer jer? 
B. Er der noget, som skaber en ‘aha-følelse’ hos jer? 

6. Diskuter i fællesskab: 
A. Hvad er en minoritet og en majoritet (eksempler på sidstnævnte i Dan-

mark er mænd i lederstillinger, kristne, heteroseksuelle, cispersoner, 
hvide personer, personer uden handicap)? 

B. Har man som majoritet et ansvar for minoriteter? Hvorfor/hvorfor ikke? 
C. Hvordan passer tanken om, at majoriteten bør tage vare på minoriteter 

sammen med casen fra Paraguay? 
  

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  

http://larmlgbt.dk/video/generel.mp4
http://larmlgbt.dk/video/generel.mp4


NB! 
Vær nysgerrig, åben og ikke-dømmende i samtalen med 
eleverne. En stor del af eleverne vil højst sandsynligt ikke være 
bevidste om deres sprogbrug, samt hvilken effekt det kan 
have på omgivelserne – særligt minoriteterne iblandt dem. 
Mind eleverne om, at langt de fleste af os til tider falder i en 
'sprogfælde', uden at det er vores mening at såre en anden. 
Pointen ved samtalen er at skabe en refleksion, hvor vi ikke 
udskammer den, der gør brug af fx homofobisk sprogbrug. 
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ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (use worksheet 3.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about Diversxs. 

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words what 
this case is about. 

4. Research: Where is Paraguay placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups. 

5. In groups: Hand out worksheet 3.2 and discuss the questions. Ask the students to 
 prepare a short presentation about the points from their groupwork which they are 

going to share with the rest of the class. 

 I KLASSELOKALET 

 DEL 3A – TRIVSEL PÅ JERES SKOLE – TOLERANCEØVELSE 2 

1. Saml eleverne i en rundkreds ude på gulvet – bed dem om at medbringe deres 
stole. Inviter dem ind i en samtale om homofobisk, transfobisk, sexistisk og racistisk 
sprog på skolen og i deres liv ved at tage temperaturen vha. følgende spørgsmål:

 
 A. Hvordan oplever I, at sproget i klassen er? På årgangen? På skolen? 
  Blandt jeres venner osv.?
 B. Hvor og hvornår oplever I, at et ord som ‘homo’ eller ‘bøsse’ bliver brugt som  

 en skældsord? Hvordan kan det mon være? 
 C. Er der nogen af jer, der til tider kommer til at bruge ordet på en negativ ladet  

 måde? Hvilke årsager tror I, der er til det? 

2. Forklar nu klassen, hvordan vores ord skaber en virkelighed. At noget, der for 
nogen blot er “for sjov”, kan skabe en både utryg og ubehagelig stemning for elever 
med en minoritetsbaggrund, hvad enten det handler om etnicitet, kønsidentitet eller 
seksualitet. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 

3. Præsenter klassen for tallene nedenfor om LGBTI+personers vilkår i skolen, 
mens I evt. fortsat er samlet i en rundkreds, hvor I kan fornemme hinanden. 
Sørg for små pauser undervejs, hvor eleverne kan få lov at tjekke ind ved hjælp 
af håndsoprækning, eller når/hvis et tal overrasker dem. Gør evt. brug af hjælpe-
spørgsmål: Vidste I, at ...? Overrasker det jer, at ...? Hvordan kan det være at ...? 
osv. 

 • 41 % af LGBTI+elever tror, at deres liv vil blive mere besværligt, hvis de
  talte åbent om deres LGBTI+identitet. 
 • 37 % af LGBTI+elever føler sig meget ensomme i skolen. For alle elever er  

 det tal 6 %. 
 • 24 % af LGBTI+elever kan ikke lide at gå i skole. For alle elever er det 
  tal 6 %. 
 • 22 % af LGBTI+elever tror, at de andre elever vil mobbe dem, hvis de
  er åbne om deres identitet. 
 • 64 % af LGBTI+elever har/har haft selvmordstanker. For heteroseksuelle  

 er det 23 %.
 Kilde: LGBT Danmark: lgbt.dk/wp-content/uploads/2021/06/Stop-diskrimination-i-sko-

len-2021.pdf

4. Saml op på samtalen:

 A. Hvorfor tror I, at en stor gruppe af LGBTI+elever trives så dårligt 
  sammenlignet med majoritetsgruppen? 
 B. Hvordan kan majoritetsgruppen skabe mere plads for LGBTI+elever?   

 Hvad kan der gøres? 
 C. Hvorfor har man som majoritet (flertal) et ansvar for minoriteter 
  (mindretallet)? 
 D. Hvilke alternativer til dette sprogbrug findes der? 
 E. Hvorfor og hvordan kan fx homofobisk sprogbrug skabe utryghed blandt 
  mennesker? 
 F. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at skabe bevidsthed om dette? 
 G. Hvis ansvar er det at stoppe krænkende sprogbrug? 

 DEL 3B – KAMPAGNEOPGAVE 

1. Del eleverne ud i mindre grupper, hvor de nu får mulighed for at samle op på 
fællessamtalen og de pointer, der dukkede op. Lad dernæst grupperne formulere 
sætninger og aftaler til at skabe et anti-homo/transfobisk og rummeligt klasse-
miljø. 

2.  Saml op på elevernes sætning til en klassekontrakt, som du evt. renskriver og 
hænger op i klassen, så I kan vende tilbage til samtalen, når behovet opstår. Lad 
derefter grupperne lave kreative kampagneplakater, talebobler eller andet, som I 
kan hænge op i klassen, på gangarealer eller andre steder på skolen. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  

http://lgbt.dk/wp-content/uploads/2021/06/Stop-diskrimination-i-skolen-2021.pdf
http://lgbt.dk/wp-content/uploads/2021/06/Stop-diskrimination-i-skolen-2021.pdf


CHOW HANG-TUNGHongkong

Anholdt for at opfordre til fredelig demonstration på sociale medier.
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 I KLASSELOKALET 

TIDSFORBRUG: Del 1: 15 min. Del 2: 30-45 min. Del 3: 20 min.
FAG: Dansk, samfundsfag, understøttende undervisning og *engelsk. 
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER: Kopiark 4 (worksheets 5.1 og 5.2).

MÅL:
 • Eleven opnår viden om retten til ytrings- og forsamlingsfrihed 
 • Eleven opnår viden om, hvordan retten til at forsamle sig hænger sammen  

 med retten til at ytre sig.

BESKRIVELSE: Følgende sag og opgaver handler om menneskerettighedsadvokat- og 
aktivist Chow Hang-tung, der har arbejdet for at mindes ofrene for massakren på den 
Himmelske Freds Plads i Kina i 1989. Da myndighederne i både 2020 og 2021 forbød 
folk at samles til mindehøjtideligheder, opfordrede Chow, på sociale medier, folk til at 
samles og tænde et lys og dermed mindes massakren. Dette endte med at koste Chow 
22 måneder i fængsel, som hun netop nu afsoner i Hongkong. I opgaverne skal eleverne 
diskutere og undersøge sagen med særligt fokus på:

 • ARTIKEL 20: Alle har ret til at deltage i fredelige protester, møder og 
  foreninger. Og ingen er tvunget til at tilhøre en forening.

SÅDAN GØR DU: 

 DEL 1 – OPVARMNING 

For at varme op til sagen fra Hongkong kan du vælge at starte mere hjemligt med denne 
fortælling om den 4. maj. Du læser nedenstående fortælling højt og spørger til elevernes 
reaktion og tanker, samt om der er nogle, der kender til traditionen. Sig først bagefter, at 
den er fiktiv. 

Det er den 4. maj. Rasmus er inviteret til at spise hos sine bedsteforældre. Det er en 
fast tradition, at de mødes på denne dato. Der er altid dessert efter maden, for det er en 
særlig dag. Både Rasmus’ forældre og bedsteforældre opfører sig altid lidt mere alvorligt 
end ellers. De krammer lidt mere og trykker hinandens hænder. 

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 VIDEN OM HONGKONG 
Hongkong er en særlig administrativ region i Kina. Der bor knap 7,4 millioner og er et af de tættest befolkede områder 
i verden. Aftalen ‘Ét land – to systemer’ blev indgået mellem Kina og Hongkong, da Hongkong stoppede med at være 
britisk koloni i 1997. Aftalens formål skulle beskytte de politiske friheder, der gælder i Hongkong, men ikke i Kina. 
Men aftalen bliver ikke overholdt. Kina har fx, på ubestemt tid, udskudt det frie, direkte og demokratiske valg, som 
skulle have været afholdt senest i 2017. Især siden juni 2019 har Hongkong været præget af omfattende protester. 
Konflikten er spidset yderligere til, efter at Kina i 2020 og 2021 har indført en kontroversiel sikkerhedslov og desuden 
reformeret valgloven i Hongkong.

Kilde og læs mere her: faktalink.dk/Hong Kong

 I KLASSELOKALET 
For to år siden fandt Rasmus ud af, hvorfor de opførte sig lidt særligt. Hans bedstemor 
fortalte, at hendes far, dvs. Rasmus’ oldefar, var modstandsmand under krigen mod de 
tyske nazister … Anden Verdenskrig. Rasmus havde godt hørt om den før, men det vir-
kede som noget, der foregik for virkelig lang tid siden og for mennesker, som ikke havde 
noget med ham at gøre. Men da hans bedstemor fortalte om, hvordan oldefaren havde 
sprængt jernbanespor i luften for at forhindre nazisterne i at transportere varer, begyndte 
Rasmus pludselig at interessere sig mere for krigen. 

Rasmus’ oldefar overlevede krigen. Nazisterne fangede ham ikke, og efter krigen blev 
han fejret som en helt. Oldefarens brors skæbne var helt anderledes. Han endte i en 
koncentrationslejr i Tyskland, og han kom aldrig hjem. 

Da Rasmus’ bedstemor havde fortalt historien for to år siden, tændte hun to lys i vindue-
skarmen og sagde: 
“Hvert år tænder vi lysene for at mindes, at vi er et frit land. Det har vi gjort lige siden 
1945, hvor vi blev befriet fra fem års besættelse af Nazityskland. Frihed skal man ikke 
tage for givet. Lysene er et vigtigt symbol for mig.”

Efter fortællingen pegede Rasmus' bedstemor ud ad vinduet:

“Se, der er flere af vores naboer, der har gjort det samme. Det er godt at mærke fælles-
skabet.”

 DEL 2 – UNDERSØG SAGEN   

1. Læs i fællesskab sagen fra Hongkong, og genfortæl den for hinanden i klassen 
med egne ord. 

2. Undersøg, hvor Hongkong er placeret på et kort sammenlignet med Danmark. 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre-fire, og udlever kopiark 4, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

4. Eleverne stiller to og to undringsspørgsmål til sagen ved at færdiggøre sætningen: 
‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. Sammenlign 
hinandens spørgsmål. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenum-
samtale. 

 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (use worksheet 5.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about Chow Hang-tung. 

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words what 
this case is about. 

4. Research: Where is Hong Kong placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups.  

5. In groups: Hand out worksheet 5.2 and discuss the questions. Prepare a short presen-
tation about the points from your groupwork which you are going to share with the rest 
of your class. 

6. You can read more about the 1989 Tiananmen Square protests here: amnesty.org.uk/
china-1989-tiananmen-square-protests-demonstration-massacre

 I KLASSELOKALET 

 DEL 3 – SLET HISTORIEN   

1.  Se i fællesskab denne video: youtube.com/watch?v=YeFzeNAHEhU (2.55 min., 
kilde: CNN), og spørg klassen, hvad det er, de tror, de ser, og hvad de tænker om 
det?

2.  Se derefter denne video dr.dk/ligetil/udland/kina-sletter-viden-om-massakre-i-
beijing-30-aar-siden (Kilde DR, 1 min.), og bed eleverne særligt forholde sig til 
denne del af den medfølgende artikel: 

 Phillip Khokhar er DR's korrespondent i Asien. Han siger, at de færreste kinesere 
under 30 år kender til begivenhederne den 4. juni 1989.

 Det er ikke en del af undervisningen i skolen, og der findes hverken billeder eller 
dokumentarfilm om det. Det er en af de ting, som den kinesiske regering meget 
gerne vil ignorere, siger han.

 Og spørg efterfølgende eleverne: 

 1. Kan man slette en uønsket del af sit lands historie – og hvordan gør man  
 ‘bedst’ det?

 2. Hvorfor kan man slette historien i Kina (lagde I mærke til de to politifolk,  
 der pludselig var i kameraet)?

 3. Hvad vil Mette Frederiksen mon helst slette fra sin statsministertid?
 4. Hvorfor kan man ikke slette historien i et land som Danmark?
 5. Hvad gør det ved et lands befolkning, hvis der er dele af deres historie,  

 som bliver forbudt (vend evt. tilbage til introøvelsen)?

 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  

http://amnesty.org.uk/china-1989-tiananmen-square-protests-demonstration-massacre
http://amnesty.org.uk/china-1989-tiananmen-square-protests-demonstration-massacre
http://youtube.com/watch?v=YeFzeNAHEhU
http://dr.dk/ligetil/udland/kina-sletter-viden-om-massakre-i-beijing-30-aar-siden
http://dr.dk/ligetil/udland/kina-sletter-viden-om-massakre-i-beijing-30-aar-siden


VAHID 
AFKARI
Iran

Uskyldigt dømt, tortureret 

og isolationsfængslet for 

at demonstrere.
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 I KLASSELOKALET 

TIDSFORBRUG: Del 1: 20 min. Del 2: 30 min. Del 3: 25 min. 
FAG:  Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
understøttende undervisning og *engelsk.
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER: Kopiark 6 og 8 samt post-its (worksheets 7.1 og 7.2).

MÅL:
 • Eleven opnår viden om og kan diskutere begrebet ‘tortur’ og reflektere over,  

 hvordan dette strider mod menneskerettighederne (artikel 5). 
 • Eleverne kan argumentere imod brugen af tortur. 

BESKRIVELSE: ‘Skriv for Liv’-sagen fra Iran handler om brødrene Vahid, Navid og Habib, 
der efter en demonstration i 2018 blev anholdt af politiet. De iranske myndigheder har 
løbende holdt brødrene isolationsfængslet, udsat dem for tortur og tvunget dem til at til-
stå falske anklager om mord. Navid blev på baggrund af disse falske anklager henrettet, 
Habib er blevet løsladt, men den tredje bror, Vahid, sidder fortsat i isolationsfængsel. 
Introøvelserne har til formål at øge elevernes forståelse af argumenter for og imod brugen 
af tortur. Ved individuel og parvis brainstorm kan der reflekteres over, om tortur i visse 
tilfælde kan berettiges eller ej. I opgaverne skal eleverne diskutere og undersøge sagen 
med særligt fokus på:

 • ARTIKEL 5: Ingen må torturere dig. Og ingen må udsætte dig for grusom,  
 umenneskelig behandling eller straf.

SÅDAN GØR DU: 

 DEL 1 – INTROØVELSER: HVAD ER TORTUR?  

Inden arbejdet med ‘Skriv for Liv’-sagen fra Iran kan I kaste jer over følgende intro-opga-
ver til arbejdet med temaet ‘tortur’. 

1. De fire verdenshjørner: Fortæl klassen, at de nu skal tage stilling til en række små 
fortællinger. De kan vælge et hjørne efter hver fortælling (jeg er enig/jeg er delvist 
enig/jeg er uenig/jeg ved det ikke). Læs dernæst følgende op, og lad eleverne tage 
stilling. Efter hvert statement kan du lade et par elever sætte ord på, hvorfor de 
har placeret sig, som de har: 

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 
• Du har glemt at tømme opvaskeren derhjemme. Dine forældre er virkelig 

sure…. De truer med at tage dine lommepenge fra dig. De overreager 
totalt!

• Du har spændt ben for din lillebror – han kan være sygt irriterende. Du 
lader som ingenting, men dine forældre finder ud af det og ja … de er er 
sure. De giver dig stuearrest. De er virkelig for meget!

• Du skal lave en virkelig svær opgave i fransk. Du hader fransk … Du 
finder en fremragende opgave på nettet. Men din lærer finder ud af det. 
Han hiver fat i din arm og skubber dig ud af klasselokalet, indtil du tilstår. 
Du forstår ham faktisk godt … 

• Du og din klasse vil have mulighed for at forlade skolens matrikel i pau-
serne, og I har derfor koordineret en demonstration for hele årgangen, 
hvor langt de fleste deltager. Men skolelederen bliver rasende og indkal-
der jer til et møde. Han vil straffe jer med længere eftersidning hver dag 
resten af måneden, hvor I skal rengøre skolens toiletter – og han giver jer 
ikke mulighed for at forklare jer. Han overreagerer og går over grænsen. 

• Du og din ven kom til at hapse to energidrikke nede i supermarkedet 
lige om hjørnet. Men en vagt ansat i butikken opdager jer. Han hiver jer 
med ind i et lillebitte baglokale, hvor han holder jer tilbage til langt ud på 
aftenen. I bliver ikke tilbudt noget at drikke eller spise – og der bliver ikke 
ringet efter jeres forældre. Men okay, I var jo selv uden om det? 

• Efter skole gør du og din ven stop i det lokale supermarked lige om hjør-
net. Pludselig hiver en vagt ansat i butikken fat i jer. Han tager jer med 
ind i et lillebitte baglokale, hvor han udsætter jer for falske beskyldninger 
om løbende at have stjålet fra butikken. Han og butikkens chef holder 
jer tilbage til langt ud på aftenen. I bliver ikke tilbudt noget at drikke eller 
spise – og der bliver ikke ringet efter jeres forældre. Er det over stregen?

• To brødre bliver efter at have deltaget i en demonstration anholdt og sendt 
i fængsel. Her bliver de isoleret. Det kan jo være nødvendigt, ik? 

• To brødre bliver efter at have deltaget i en demonstration anholdt og sendt 
i fængsel og tortureret. Det kan jo være eneste udvej, hvis man vil have 
dem til at fortælle det, man har brug for, ik?

Saml op på øvelsen efterfølgende. Hvordan var det? Fortrød nogle eventuelt deres stilling-
tagen undervejs?

2. Fælles brainstorm – tortur: for eller imod? Udlever et par post-it-sedler til hver 
elev.  Sammen med en makker skal der nu skrives tre-fem grunde til at benytte 
tortur og tre-fem grunde til ikke at bruge tortur (det er ok, hvis man ikke kan 
komme på grunde for begge dele).  

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (worksheet 7.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about the case from Iran. 

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words 
what this case is about. 

4. Research: Where is Iran placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups. 

5. In groups: Hand out worksheet 7.2 and discuss the questions. Prepare a short 
presentation about the points from your groupwork which you are going to share 
with the rest of your class. 

 I KLASSELOKALET 
Efterfølgende går eleverne sammen i mindre grupper, hvor de sammenligner 
bud på både fordele og ulemper. 

Afslutningsvis diskuteres svarene i plenum, og hver gruppe præsenterer deres 
svar, som der samles op på. Tal sammen ind i, hvad tortur er, og hvorfor det er 
forbudt i alle sammenhænge. 

A. Hvad er tortur? 
B. Hvad er forskellen på fysisk og psykisk tortur? 
C. Hvad er følgerne af tortur? 
D. Hvorfor bruges tortur? 

Se evt. følgende video sammen i klassen som en del af en afsluttende introduktionssam-
tale om, hvad tortur er: youtube.com/watch?v=acd7FZgX7_Q  (1.16 min., kilde: Amnesty 
International). 

 DEL 2 – UNDERSØG SAGEN   

1. Læs om sagen fra Iran, og genfortæl den for hinanden i klassen med egne ord. 

2. Undersøg, hvor Iran er placeret på et kort sammenlignet med Danmark. Hvad ved 
I umiddelbart om landet? 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre-fire, og udlever kopiark 6, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

4. Eleverne stiller to og to undringsspørgsmål til casen ved at færdiggøre sætningen: 
‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. Sammenlign 
hinandens spørgsmål. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenumsam-
tale eller i makkerpar. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  

http://youtube.com/watch?v=acd7FZgX7_Q
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 I KLASSELOKALET 

 DEL 3: DILEMMAØVELSE OM TORTUR  

FORMÅL: Eleverne skal tage stilling til, hvorvidt forskellige forhørsteknikker burde være 
tilladt i særlige tilfælde. De bliver præsenteret for udsagn, der oprindeligt er citater fra 
nyhedshistorier, hvori forskellige personer – militært personel såvel som almindelige 
danskere – har udtalt sig om, hvad der bør være tilladt, og hvornår det bør være det, for at 
opnå vigtige oplysninger. Opgaven lægger op til en løbende og efterfølgende diskussion. 

SÅDAN GØR DU: 

• Udlever kopiark 8 til klassen. Lad eleverne individuelt læse udsagnene på 
kopiarket. Eleverne skal nu tage stilling til udsagnene og erklære sig enig eller uenig 
i dem inden for en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyder “meget enig”.

 
• Eleverne sættes derefter sammen i mindre grupper og sammenligner deres svar. 

Det er i orden at ændre holdning undervejs i gruppediskussionen. 

• Afslutningsvis fremlægger hver gruppe kort deres stillingtagen, som de skal kunne 
argumentere for.

• Afsluttende klassesamtale: Rund af med at fortælle, at det internationale 
samfund har vedtaget, at tortur altid er forbudt. Alle mennesker er beskyttet af 
torturforbuddet, også formodede terrorister og krigsforbrydere. Forbuddet gælder 
altid, også i krigssituationer. Staten er altid ansvarlig for krænkelser begået af 
militæret eller politiet

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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Anklaget og tilbageholdt for 

at dele information om 

krigen i Ukraine.
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 I KLASSELOKALET 

TIDSFORBRUG: Del 1: 5 min. Del 2: 30 min. Del 3: ca. 60-90 min.
FAG: Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, un-
derstøttende undervisning og *engelsk.
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER: Kopiark 9 (worksheet 10.1 + 10.2).

MÅL:
 • Eleven opnår viden om retten til ytringsfrihed.
 • Eleven kan diskutere konsekvenser ved brug af censur og ‘fake news’.  

BESKRIVELSE: Følgende sag handler om russiske Aleksandra Skochilenko, der efter 
Ruslands invasion af Ukraine følte trang til at reagere. Den 31. marts 2022 erstattede 
hun derfor prisskiltene i et lokalt supermarked i St. Petersborg med små papirlapper. 
På papirlapperne var information om Ruslands bombninger af teaterskolen i Mariupol i 
Ukraine, hvor hundredvis af mennesker havde søgt tilflugt. 

D. 11. april 2022 anholder det russiske politi Aleksandra. Hun er anklaget for ”offentlig 
formidling af kendt falsk information om den Russiske Føderations bevæbnede styrker”. 
Formuleringen af anklagen kom fra en ny artikel i den russiske straffelov, som var blevet 
haste-introduceret af den russiske regering i marts 2022. Med artiklen ville regeringen 
stoppe russere i at kritisere invasionen af Ukraine. Mange mennesker er allerede blevet 
tilbageholdt på baggrund af den nye artikel. 

Aleksandra er fortsat tilbageholdt og risikerer ti års fængsel under kummerlige forhold for 
at have gjort brug af sin ret til at ytre sig. I opgaverne til sagen om Aleksandra skal elever-
ne dykke ned i begrebet ‘ytringsfrihed’, som kan være en uhyre kompleks størrelse, da 
retten til ytringsfrihed kan være omdiskuteret – bør den være absolut eller relativ? Findes 
der grænser for, hvad vi borgere kan, må og bør udtale os om? Og er der forskel på, om 
vi bruger vores ytringsfrihed mod magthavere eller mod andre grupper i befolkningen? 
Og hvad betyder det for almindelige borgere, når magthavere giver os mundkurv på? 
I opgaverne skal eleverne diskutere og undersøge sagen med særligt fokus:

• ARTIKEL 19: Alle har ret til at have sin egen mening og ytre den. Du må tænke og 
sige, hvad du vil – og søge og udveksle information og ideer med andre.

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 VIDEN OM YTRINGSFRIHED 
I Danmark er det strafbart at ytre sig racistisk, injurierende og ærekrænkende om andre på 
grund af blandt andet deres hudfarve og seksualitet. Det er også strafbart at beskylde nogen 
for noget, som ikke er bevist. Med indførslen af antiterrorloven er det også ulovligt at ytre sig 
på en måde, der kan opildne til terror. Offentligt ansatte er også underlagt tavshedspligt og må 
ikke udlevere personoplysninger, som de kommer i besiddelse af via deres job. De må dog 
gerne ytre sig i den offentlige debat, når de udtaler sig personligt og ikke som repræsentant for 
deres arbejdsplads. 
Blasfemiparagraffen: “Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet 
lovligt bestående religions- samfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder.” I 2017 fjernede et politisk flertal blasfemiparagraffen. Begrundelsen 
for dette var blandt andet at skabe plads til en mere fri og fordomsfri debat om religioner. 
Racismeparagraffen: 1§ 266 b: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre 
kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, 
forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, 
tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens 
udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har 
karakter af propagandavirksomhed.” 

 I KLASSELOKALET 

DEL 1 – OPVARMNING 

Fortæl klassen, at du har fået besked fra rektor om, at der er en række ord, som er for-
budte at bruge af fra nu af. Hvis man siger dem, kommer man på en ‘sort liste’. Eleverne 
ved ikke, hvilke ord det er, så læreren kan tage tilfældige ord og slå ned på undervejs. 
Konsekvensen af at sige ordet kan være, at man bliver sat i et hjørne med ryggen til, 
og at man dermed bliver tvunget ud af fællesskabet (ganske kort), fordi man brugte sin 
ytringsfrihed. Eller man får registreret en anmærkning og får at vide, at man bliver sendt 
hjem/på skolelederens kontor eller lignende efter tre anmærkninger. Eleverne skal ikke 
vide, at dette er en del af øvelsen, før der samles op på øvelsen i slutningen af timen. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 

ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (worksheet 10.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about the case about 
 Aleksandra Skochilenko. 

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words 
what this case is about. 

4. Research: Where is Russia placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups. 

5. In groups: Hand out worksheet 10.2 and discuss the questions. Prepare a short 
presentation about the points from your groupwork which you are going to share 
with the rest of your class. 

DEL 2 – UNDERSØG 'SKRIV FOR LIV'-SAGEN 

1. Læs i fællesskab sagen om Aleksandra Skochilenko, og genfortæl den for   
hinanden i klassen med egne ord. 

2. Undersøg, hvor Rusland er placeret på et kort, og sammenlign med 
 Danmark. 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre til fire, og udlever kopiark 9, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

4. Lad eleverne to og to stille undringsspørgsmål til sagen ved at færdiggøre sæt-
 ningen: ‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. 
 Sammenlign hinandens spørgsmål. 

5. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenumsamtale. 

6. Husk undervejs at slå ned på ‘forbudte ord’, så eleverne oplever konsekvenser 
ved fx at bruge ordet “uretfærdigt”. Saml efter plenumsamtalen op på, hvad det 
gør ved os mennesker, at vi ikke kender til spillereglerne – at vi bliver vilkårligt 
straffet uden at vide hvorfor. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 
 DEL 3 – DET ER JO LØGN! #FAKENEWS   

1. Saml klassen i plenum, og lad eleverne tale ind i, hvad de kender til Rusland 
og krigen i Ukraine. Lad først eleverne brainstorme parvis, og saml derefter op 
på deres viden i fællesskab. Mange af eleverne har sandsynligvis et relativt godt 
kendskab til situationen.

2. Du skal nu bevidst censurere den faktiske sandhed ved at slå ned på samtlige af 
deres svar ved ikke at acceptere dem som en sandhed. Eleverne må gerne føle 
sig forurettede og provokerede. Bliv ved med at ignorere deres argumenter og 
faktiske viden, indtil du spørger dem: 

 
A. Hvad gjorde jeg netop mod jer? 
B. Hvordan føles det ikke at blive lyttet til? 
C. Hvad vil det sige at censurere en sandhed og/eller virkelighed? 
D. Hvordan tror I, det føles at leve i et samfund, hvor man bliver udsat   

for censur og ‘fake news’? 

3. Fortæl nu klassen, at de skal lave en solid research ved at finde kilder på nettet, 
som kan understøtte deres argumenter. Det er naturligvis vigtigt, at eleverne er 
kildekritiske og overvejer, hvor og hvordan de finder deres kilder (der kan gøres 
brug af interviews, artikler, DR’s explainer-videoer osv.). 

4. Del klassen ud i grupper a to-tre og lad dem finde gode kilder, der grundigt kan 
informere dem om situationen i Rusland og Ukraine. Giv dem ca. 20 min. til 
opgaven.

5. Klassen samles igen. Lad grupperne mødes med andre grupper, hvor de kort 
argumenter for deres sag.

 
6.  Lav en afsluttende opsamling i klassen om kildekritik, propaganda og ‘fake news’. 

Lad eleverne i fællesskab diskutere, hvad det betyder, hvis intet af det, vi hører i 
medierne, giver os det fulde billede/at vi ikke kender sandheden. Tal gerne ind i 
sagen fra Hongkong, hvor kerneproblematikken også er mangel på ytringsfrihed. 
Hvilke fællestræk er der imellem de to sager? 

7. Se evt. følgende video i fællesskab: dr.dk/drtv/se/explainer_-hvilke-loegne-for-
taeller-russiske-statsmedier_308660 (8.07 min., kilde: DR Tid.) 

8. Diskuter evt., om DR (dansk statsmedie) er en pålidelig kilde, når russiske 
statsmedier ikke altid fortæller sandheden.

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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Uretfærdigt anklaget og anholdt for at dele sin mening på sociale medier.
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 I KLASSELOKALET 

TIDSFORBRUG: Del 1: 60-90 min. Del 2: 45 min. 
FAG:  Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
understøttende undervisning og *engelsk.
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER:  Kopiark 11, 12 og 13 (worksheets 14.1 + 14.2).

MÅL:
 • Eleven opnår viden om et menneskes ret til livsnødvendige forhold.
 • Viden om retten til ytringsfrihed herunder at udtrykke sig kritisk på 
  sociale medier. 

BESKRIVELSE: Følgende sag handler om ingeniøren og aktivisten Shahnewaz Chowd-
hury fra Bangladesh. Shahnewaz risikerer op til ti års fængsel for på Facebook at have 
udtrykt sig kritisk om et lokalt kulkraftværk og dets klimapåvirkning. Efter det kritiske 
opslag lagde kraftværket sag an mod Shahnewaz og anklagede ham for at lægge falske 
informationer op. Den 28. maj 2021 blev han anholdt af politiet på grund af sin Face-
book-opdatering. Han blev tilbageholdt i 80 dage under umenneskelige forhold og uden 
en rettergang. Shahnewaz blev løsladt mod kaution den 16. august 2021, men hvis han 
bliver dømt, står han over for mange års fængsel. 
Eleverne skal i de følgende opgaver forholde sig til spørgsmålet om kulkraftværker. På 
den ene side har vi mennesker behov for energi, på den anden side har fossile brænd-
stoffer en uhensigtsmæssig påvirkning på klimaet. Desuden er oprindelige folk og ver-
dens allerfattigste de mest udsatte grupper, når det kommer til den globale opvarmning. 

I opgaverne skal eleverne diskutere og undersøge sagen med særligt fokus på:

 • ARTIKEL 25: Alle har ret til livsnødvendige forhold. Det er for eksempel   
 mad, tøj, lægehjælp og et sted at bo.

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 
SÅDAN GØR DU: 

 DEL 1 – DEBAT: KUL: HOT ELLER NOT? 

1. Som en introduktion til ‘Skriv for Liv’-sagen fra Bangladesh skal eleverne nu genop-
friske eller forny deres viden om brugen af kul- og kulkraftværker. Lav en lynbrain-
storm i klassen. Hvad ved eleverne umiddelbart om afbrænding af kul og kulkraft-
værker? Hjælp dem gerne lidt på vej. 

2. Præsenter eleverne for, at der skal bygges flere kulkraftværker i Danmark. En af 
kraftværkerne skal bygges her i området. Årsagen er blandt andet krigen i Ukraine, 
som presser vores forsyning her i Danmark. Altså kul er jo ikke så godt, men vi har 
brug for energi og varme huse ik? Eleverne skal nu indsamle viden om emnet, før de 
danner sig en endelig mening om et komplekst emne.

3. Se følgende video i fællesskab: youtube.com/watch?v=j9WRFqkhgus (2.44 min., 
kilde: Energimuseet), og lad dem læse op på temaet her fx: faktalink.dk/titelliste/kul 

4. Udlever kopiark 11 til hver elev. De får nu mulighed for at indsamle viden og forbe-
rede argumenter for og imod. Lad eleverne arbejde sammen med en makker. 

5. Lad dernæst eleverne dele deres viden med hinanden i mindre grupper. 

6. Individuelt eller i makkerpar får eleverne nu mulighed for at tilkendegive og debat-
tere deres holdning til emnet: Flere kulkraftværker i Danmark eller ej? Genopfrisk 
gerne elevernes viden om den argumenterende genre. 

7. Udlever kopiark 12, som eleverne evt. kan læne sig op ad. Giv nu dem mulighed for 
at skrive et kortere debatindlæg, som de afslutningsvist læser grundigt igennem.   

8. Lad klassen dele deres debatindlæg og holdninger med hinanden. Hæng dem gerne 
op i klassen, og læs dem højt for hinanden i mindre grupper. Lav afslutningsvist en 
undersøgelse: 

 A. Hvor mange er for/imod eller i tvivl – og hvorfor?  
 B. Ville I også tale fx imod kulkraftværker, hvis I selv boede i fx Bangladesh?
 C. Er kulkraftværker et nødvendigt onde – hvad mener I?  

DEL 2 – UNDERSØG 'SKRIV FOR LIV'-SAGEN 

1. Læs om sagen fra Bangladesh, og genfortæl den for hinanden i klassen med egne 
ord. 

2. Undersøg, hvor Bangladesh er placeret på et kort sammenlignet med Danmark. 
Hvad ved I umiddelbart om landet? 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre-fire, og udlever kopiark 13, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  

http://youtube.com/watch?v=j9WRFqkhgus
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 I KLASSELOKALET 

ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (worksheet 14.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about the case about Shahnewaz 
Chowdhury.

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words what 
this case is about. 

4. Research: Where is Bangladesh placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups. 

5. In groups: Hand out worksheet 14.2 and discuss the questions. Prepare a short pre-
sentation about the points from your groupwork which you are going to share with the 
rest of your class. 

4. Eleverne stiller to og to undringsspørgsmål til casen ved at færdiggøre sætningen: 
‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. Sammenlign 
hinandens spørgsmål. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenum-
samtale eller i makkerpar i form af en inside-outside circle. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
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 I KLASSELOKALET 

TIDSFORBRUG: Del 1: 10-15 min. Del 2: 30 min. Del 3A: 15-20 min. Del 3B: 20 min. 
FAG: Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
understøttende undervisning og *engelsk.
*Du kan vælge at læse og arbejde med casen på engelsk. 

MATERIALER: Kopiark 15 og 17 (worksheets 16.1 + 16.2).

MÅL:
 • At eleven kan diskutere begrebet uretfærdighed.
 • At eleven kan diskutere menneskets ret til at ytre sig og deltage i protester. 

BESKRIVELSE: Den 13. maj 2020 blev Cecellia, Joanah og Netsai fra Zimbabwe vilkårligt 
anholdt i hovedstaden Harare, efter at de havde stået i spidsen for en demonstration 
mod regeringen. De blev ført til politistationen og senere tvunget ind i en bil. Med hætter 
trukket over deres hoveder blev de kørt ud af byen. De blev kastet i et hul, slået, udsat 
for seksuelle overgreb og tvunget til at spise menneskelig afføring. De blev fundet to dage 
senere. Det var flere kilometer væk fra hovedstaden Harare. Deres tøj var revet itu, de var 
dækket af mærker og skæremærker og blev kørt til hospitalet. 

Mens de stadig var indlagt på hospitalet, blev Cecellia, Joanah og Netsai anklaget for 
kriminalitet i forbindelse med demonstrationen. Fængselsvagter og politibetjente var på 
hospitalet for at forhindre dem i at tale med journalister. Efter at have udtalt, at de kunne 
genkende nogle af deres angrebsmænd, blev kvinderne igen anholdt den 10. juni 2020 
og anklaget for at opdigte, hvad der var sket. De blev tilbageholdt indtil den 16. juni 
2020, hvor de blev løsladt mod kaution. De skulle altså ikke sidde i fængsel indtil deres 
retssag. Cecellia, Joanah og Netsais retssag begyndte i januar 2022 og fortsætter. Til dato 
er ingen blevet holdt ansvarlig for de frygtelige overgreb, de blev udsat for. 
Opgaverne har til formål at sætte sig ind i følelsen af uretfærdighed, når ens grundlæg-
gende rettigheder krænkes. Derudover har opgaven ‘privilegie-bingo’ til formål at gøre 
eleverne opmærksomme på egne rettigheder og privilegier i det daglige og som borger i 
Danmark. I opgaverne skal eleverne diskutere og undersøge sagen med særligt fokus på: 

• ARTIKEL 19: Alle har ret til at have sin egen mening og ytre den. Du 
 må tænke og sige, hvad du vil – og søge og udveksle information og ideer 

med andre.

 DEL 3

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  



NB! 
Det anbefales 
naturligvis at overveje, 
om denne øvelse 
passer til lige præcis 
din klasse. Vælg evt. 
på forhånd en gruppe 
elever, som – ud fra 
din vurdering – kan 
tåle den kortvarige 
ekskludering. 
Vælg også gerne 
toneangivende og 
snakkesalige elever.
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 I KLASSELOKALET 
SÅDAN GØR DU: 

 DEL 1 – OPVARMNINGSØVELSE  

Hvad forbinder eleverne med ordet uretfærdighed? Har de nogensinde oplevet uretfær-
dighed hos sig selv eller andre og handlet på det/ønsker de havde handlet på det? Hvorfor 
kan det være svært?

I denne indledende aktivitet udvælger du en håndfuld tilfældige elever, som ikke skal være 
en del af den kommende snak. Du fortæller dem ikke, at de er ekskluderet, men ignore-
rer dem fuldstændigt. Formålet med denne øvelse er, at den udvalgte gruppe elever skal 
mærke, at de bliver udelukket og ekskluderet på uretfærdig vis. Start en samtale med 
klassen, der kan handle om: 

A. Hvordan var jeres weekend? 
B. Hvis I skulle holde den bedste klassefest nogensinde, hvordan ville 
 den så se ud? 
C. Hvis I skulle bestemme en aktivitet til næste ‘klassens tid-time’, hvad vil 
 I så gerne lave? 
D. Eller andre samtaleemner, der giver mening i din klasse. 

I samtalen holder du bevidst den udvalgte gruppe ude af samtalen – markerer de ved 
håndsoprækning, ignorerer du dem. Det samme gør du, hvis de siger noget uden hånds-
oprækning. Efter fem-syv minutter stopper du samtalen og spørger ind til, hvad klassen 
lagde mærke til i snakken: 

A. Hvem var ikke inviteret ind i fællesskabet? 
B. Hvordan føltes det, at nogen fik mundkurv på og var udelukket fra 
 samtalen? 
C. Var der nogen, der blev ramt af en følelse af uretfærdighed? 
D. Hvis denne situation skulle overføres til et samfundsplan, kender I så til 
 grupper, der oplever diskrimination, eksklusion osv.? 
E. Hvad gør det ved mennesker, at de ikke er “velkomne”? 
F. Hvordan var det ikke at måtte sige disse ting? 
G. Hvordan mon det er at leve i et land, hvor man ikke må sige alt, hvad 
 man tænker og mener? 
H. Hvorfor føles det SÅ uretfærdigt, når man ikke kan få lov at udtrykke 
 sig eller blive hørt? 

Forklar klassen, at I nu skal undersøge en ‘Skriv for Liv’-sag, som netop handler om 
diskrimination og det at holde en gruppe ‘udenfor’. Hiv fat i de udelukkede elever, og vær 
sikker på, at de forstår, at det var en øvelse, og at det er helt naturligt, hvis de synes, det var 
ubehageligt. 
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ENGLISH CLASS

COURSE OF ACTION: 

1. Let the students go through the focus words in pairs (worksheet 16.1). 

2. Let them continue working with a buddy and read about the case about Cecellia, Joan-
ah and Netsai. 

3. Ask them to write down a few facts about the case and discuss in their own words what 
this case is about. 

4. Research: Where is Zimbabwe placed on a map compared to Denmark? What do you 
know about this country? Discuss in groups

5. In groups: Hand out worksheet 16.2 and discuss the questions. Prepare a short pres-
entation about the points from your groupwork which you are going to share with the 
rest of your class. 

DEL 2 – UNDERSØG 'SKRIV FOR LIV'-SAGEN 

1. Læs om sagen fra Zimbabwe, og genfortæl den for hinanden i klassen med egne 
ord. Lav sammen en tidslinje over Cecellia, Joanah and Netsais forløb. 

2. Undersøg, hvor Zimbabwe er placeret på et kort, sammenlignet med Danmark. 
Hvad ved I umiddelbart om landet? Lav evt. en lyn-research sammen. 

3. Del dernæst eleverne ud i grupper a tre-fire, og udlever kopiark 15, som de skal 
diskutere og finde mulige forklaringer til. 

4. Eleverne stiller to og to undringsspørgsmål til casen ved at færdiggøre sætningen: 
‘Det undrer mig, at ...’ Lad dem stille to-tre umiddelbare spørgsmål. Sammenlign 
hinandens spørgsmål. Saml op på elevernes svar og refleksioner i en plenumsam-
tale eller i makkerpar i form af en inside-outside circle.

 DEL 3A – PRIVILEGIE-BINGO   

Vi har alle blinde vinkler og privilegier, som vi ikke altid selv kan få øje på. Dog kan privile-
gier bruges til at udfolde sin nysgerrighed, medmenneskelighed og positionering i aktivt at 
kæmpe for en sikring af menneskerettigheder for alle. Derfor skal vi, med denne leg, begyn-
de at forstå vores egen ramme af privilegier, hvad angår retten til at ytre sig. 
Ved at forstå sine egne privilegier ift. det samfund, man er en del af, kan det være et kon-
struktivt udgangspunkt for at se muligheder for forbedring i samfundet og i sig selv, så alle 
kan have bedre forudsætninger. 
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1. Print kopiark 17, så alle elever har en bingoplade hver.

2. “Spil” bingo = læs et ‘flet’ op ad gangen, indtil alle er gennemgået.

3. Noter undervejs, hvilke felter der giver særlige reaktioner i lokalet (for bedre at kunne 
samle op).

4. Efter “spillet”: Lad eleverne diskutere i grupper, af max fem, om deres bingoplader.

5. Opsamling i plenum: 

A. Hvad lægger I mærke til, når I ser jeres bingoplade?
B. Er der nogen overraskelser?
C. Er der generelle gengangere af privilegier mellem jer?
D. Hvilke privilegier er I særligt taknemmelige for?
E. Hvordan påvirker privilegierne eller manglen på dem jeres dagligdag?

6. Er der nogle af felterne, hvor I er i tvivl om, hvorvidt I skal udfylde det eller ej? Snak 
om denne gråzone, og hvorfor det kan være, den findes?

 DEL 3B – ROLLESKRIVNING  

Eleverne skal nu forestille sig, at de er en af de tre kvinder, og forsøge at sætte sig i deres sted. 
Giv dem et spørgsmål ad gangen, som de skal overveje og skrive et svar ned til ud fra teksten, 
men også ud fra egen forestilling om, hvordan det mon er at være i en af de tre kvinders situa-
tion. Giv dem ca. 1 minut pr. spørgsmål (og vælg de spørgsmål, som du finder mest relevante). 
Mind eleverne om, at der er tale om tænkeskrivning, så det må gerne være i stikordsform: 

A. Hvordan var dit liv før anholdelsen?
B. Hvad kunne du rigtigt godt lide at lave?
C. Hvad interesserede du dig for? Hvad drømte og drømmer du fortsat om?
D. Hvad fik dig til at gå i front til demonstrationen den 13. maj 2020?
E. Du blev udsat for nogle virkelig grusomme ting. Hvordan føltes det, da du 

fandt ud af, at der stod politibetjente ude foran din hospitalsdør, så du ikke 
ville  ‘sladre’? Hvad tror du, at betjentene var bange for?

F. Hvad fik dig til at fortsætte din kamp efter denne voldsomme behandling?  
Hvordan bevarer du håbet?

G. Hvis du vidste, at folk ude i verden fulgte med i din sag, hvad ville du så sige 
til dem?

H. Hvordan føler du, at folk ude i verden kan hjælpe dig?
I. Hvis du vidste, at folk var i gang med at skrive breve vedrørende din sag, hvad 

ville du så sige? 

1. Fortsæt gerne øvelsen med dine og elevernes egne spørgsmål, og hjælp dem  
 gerne undervejs. 
2. Vælg et par frivillige elever, der deler deres svar med resten af klassen,   
 og saml løbende op på dem. 
3. Diskuter afslutningsvis, hvad det mon betyder for et menneske og/eller de 
 pårørende i en vanskelig situation at modtage personlige breve og/eller vide, at der 
 er nogen, der kæmper for ens sag? 
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 JOANAH MAMOMBE, CECILLIA CHIMBIRI & NETSAI MAROVA, 
 ZIMABAWE & CHOW HANG-TUNG, HONG KONG 

TIDSFORBRUG: 120-180 min. 
FAG: Engelsk. 
MATERIALER: Skoletube og kopiark 18.
 
BESKRIVELSE: Focus on the two cases from the English speaking countries Zimbabwe 
and Hong Kong. After having worked with the questions for discussion, let the students 
create a final evaluation product – for instance a podcast or a video (mini-documentary) 
about one or both cases. Hand out worksheet 18.

 DEL 4 
EVALUERING 
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TIDSFORBRUG:135-225 min. (3-5 lektioner).
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning. 
 
BESKRIVELSE: Eleverne laver et indslag om ‘Skriv for Liv’-kampagnen og de seks sager 
til aftenens nyheder. Formålet med opgaven er at evaluere på sagerne samt udbrede 
kendskabet til menneskerettighederne og ‘Skriv for Liv’-kampagnen. 

SÅDAN GØR DU: 

Se et indslag fra gårsdagens DR-nyheder (evt. DR Ultra), så eleverne har et eksempel 
at læne sig op ad. Tal om genretræk, og hvordan indslaget er bygget op (nyhedsvært, 
journalister, ekspertinterviews, interview med borgere, undersøgelser, voxpops, voice-over 
osv.). 
Brainstorm over, hvordan klassen kan sammensætte et indslag til dagens nyheder om de 
seks sager fra ‘Skriv for Liv’. 

Del klassen ud i syv grupper: De seks grupper laver hvert sit indslag om en sag (på ca. 
1 min.), hvor de informerer seerne om sagens problemstillinger så neutralt som muligt. 
Under hver sag kan eleverne evt. lade, som om de er en af personerne fra de seks sager, 
der bliver interviewet til nyhederne. 
Den sidste gruppe tager sig af rollen som nyhedsvært(er), som kan arbejde med et eller 
flere af følgende forslag:  

• Interview med en ekspert i menneskerettigheder.
• Interview med en elev fra klassen, der agerer repræsentant fra Amnesty, 

som forklarer målet med ‘Skriv for Liv’-kampagnen. 
• Laver en voxpop med ‘almindelige borgere’ fx: Hvad ved du om menne-

skerettighederne? Er menneskerettighederne vigtige i dag? Osv. 

Saml alle indslagene, og lav evt. en styregruppe (en ansvarlig for hver gruppe),
der klipper de fem-seks indslag sammen til ét indslag. Nyhedsproduktionen består af 
følgende faser: 

• Forproduktion og planlægning i grupper: Lav et storyboard, hvor I plan-
lægger, hvad der skal med i jeres indslag, location osv. 

• Bliv klar til optagelse: Tjek af udstyr inden optagelser + gruppens aftaler: 
Hvem medbringer hvad (storyboards, kamera, rekvisitter osv.)?

• Fordel rollerne som journalist, fotograf og skuespillere mellem jer: Hvor og 
hvornår mødes I? 

• Produktion af indslaget (optag jeres indslag): klipning (fx vha. smartpho-
nes, iPads eller WeVideo på Skoletube). 

• Præsentation af jeres nyhedshistorie: feedback. 

 LAV ET 
NYHEDSINDSLAG   
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TIDSFORBRUG: 25 min. 
MATERIALER: Kopiark 19.
 
BESKRIVELSE: Som en kort opsamlingsøvelse skal hver elev nu reflektere over hele ‘Skriv 
for Liv’-forløbet, og hvad eleven tager med sig. 

SÅDAN GØR DU:

1. Udlever kopiark 19. Giv Eleverne syv-ti min. til at svare på spørgsmålene. 

2. Lad eleverne tale om nedenstående udsagn. Skriv dem eventuelt på tavlen, og 
lad eleverne diskutere dem i mindre grupper: 

A. Det, der overraskede mig mest, var ... 
B. Det mest interessante var ... 
C. Det sværeste var ... 
D. Min præstation var ... 
E. Jeg forstår ikke ... 

3. Saml afslutningsvist op på klassens refleksioner i plenum. 

OPSAMLING PÅ FORLØBET: 
 TÆNKESKRIVNING
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NB! 
Skriv kun under 
med dit fornavn. Du 
kan tegne katte eller 
alpakaer sammen med 
din hilsen. Chow er stor 
fan af både katte og 
alpakaer. 
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 GUIDE TIL BREVSKRIVNING  

  NYTTIGE UDTRYK  

• Nægtet retten til at protestere grundet deres køns-
 identitet: Denied the right to protest because of 

their gender identity.
• Verbalt og fysisk overfaldet for at deltage i en fre-

delig march: Verbally and physically assaulted for 
participating in a peaceful march.

• Chikaneret for at være transkvinder: Harassed for 
being trans women.

 HJÆLP YREN ROTELA & MARIANA SEPÚLVEDA  

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL YREN OG MARIANA, 
 SÅ DE VED, AT DE IKKE ER GLEMT, OG AT VI ER MANGE, 
 DER KÆMPER FOR DERES SAG SAMMEN MED DEM. 

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er person-
ligt. Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Yren og 
Marianas sag. Du kan også skrive lidt om dig selv eller nogle 
oplevelser, du har haft. Hvad tror du, Yren og Mariana kan have 
brug for at høre?

Skriv et appelbrev til Højesteretspræsidenten i Paraguay. 
Indled dit brev med ‘Dear Mr. President’. 

Skriv dernæst, at du er bekymret for Yren Rotela & Mariana 
Sepúlveda, og at du gerne vil have ham til at kigge på deres 
sag. Du kan beskrive de krænkelser, de har været udsat for:

•  Nægtet retten til at protestere grundet deres 
 kønsidentitet.
• Verbalt og fysisk overfaldet for at deltage i en fredelig 

march.
• Chikaneret for at være transkvinder. 

 HEREFTER KAN DU SKRIVE AMNESTYS KRAV: 

• Staten skal anerkende transpersoner juridisk. 

Som afslutning kan du skrive, at du sætter pris på hans 
opmærksomhed og stoler på, at han vil se nærmere på sagen. 
Afslut dit brev med ‘Yours sincerely’ efterfulgt af dit navn.

  NYTTIGE UDTRYK  

• Arresteret og fængslet for at mindes ofre på 
 fredelig vis: Arrested and imprisoned for peacefully 

remembering victims.
• Anklaget for at have sat den nationale sikkerhed i 

fare: Accused of endangering national security.

 HJÆLP CHOW HANG-TUNG  

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL CHOW, SÅ HUN  
 VED, AT HUN IKKE ER GLEMT, OG AT VI ER MANGE, DER  
 KÆMPER FOR HENDES LØSLADELSE.

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er personligt. 
Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Chows sag. Du 
kan også skrive lidt om dig selv eller nogle oplevelser, du har haft. 
Hvad tror du, Chow kan have brug for at høre?

Skriv et appelbrev til afdelingschefen i justitsministeriet i Hongkong. 
Indled dit brev med ‘Dear Secretary for Justice’. 

Skriv dernæst, at du er bekymret for Chow Hang-tung, og at du 
gerne vil have afdelingschefen til at kigge på hendes sag. Du 
kan beskrive de krænkelser, hun har været udsat for: 

•  Arresteret og fængslet for at mindes ofre på fredelig vis.
• Anklaget for at have sat den nationale sikkerhed i fare.

 HEREFTER KAN DU SKRIVE AMNESTYS KRAV:

• Chow skal løslades øjeblikkeligt 
 og uden betingelser.

Som afslutning kan du skrive, at du 
sætter pris på hans opmærksomhed 
og stoler på, at han vil se nærmere 
på sagen. Afslut dit brev med 
‘Yours sincerely’ efterfulgt af dit navn.
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NB! 
Tegn ikke flag – hverken 

det russiske eller det 
ukrainske  – og brug 

heller ikke farverne fra 
det ukrainske og russiske 

flag. Kald heller ikke 
Aleksandra for aktivist – 

kald hende kunstner. Du 
kan tegne billeder af katte 
sammen med din hilsen. 

Aleksandra er vild med 
katte og har selv to. 

NB! 
Brug ikke religiøse 
tegn, symboler, tekst 
eller billeder. Brug 
heller ikke billeder af 
alkohol, og nævn ikke 
Amnesty.
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  NYTTIGE UDTRYK  

• Fængslet udelukkende for at deltage i fredelige 
demonstrationer: Imprisoned solely for participating 
in peaceful demonstrations.

• Falsk anklaget for mord: Falsely accused of murder.
• Udsat for tortur og isolationsfængsling: Subjected to 

torture and solitary confinement.

 HJÆLP VAHID AFKARI  

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL VAHID AFKARI, SÅ  
 HAN VED, AT HAN IKKE ER GLEMT, OG AT VI ER MANGE, 
 DER KÆMPER FOR HANS LØSLADELSE. 

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er personligt. 
Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Vahids sag. Du 
kan også skrive lidt om dig selv eller nogle oplevelser, du har 
haft. Hvad tror du, Vahid kan have brug for at høre?

Skriv et appelbrev til de iranske myndigheder på den iranske 
ambassade i Bruxelles.

Indled dit brev med ‘Dear Sir’. 
Skriv dernæst, at du er bekymret for Vahid Afkari, og at du 
gerne vil have dem til at kigge på hans sag. Du kan beskrive de 
krænkelser, han har været udsat for: 

•  Fængslet udelukkende for at deltage i fredelige 
 demonstrationer.
• Falsk anklaget for mord.
• Han har været udsat for tortur og isolationsfængsling.

 HEREFTER KAN DU SKRIVE AMNESTYS KRAV: 

• Vahid Afkari skal løslades øjeblikkeligt og 
uden betingelser. 

• Vahid Afkari skal modtage den nødvendi-
ge lægehjælp, som han har brug for. 

Som afslutning kan du skrive, at du 
sætter pris på myndighedernes opmærk-
somhed og stoler på, at de vil se nærme-
re på sagen. Afslut dit brev med ‘Yours 
sincerely’ efterfulgt af dit navn. 

  NYTTIGE UDTRYK  

• Fængslet blot for at udtrykke sin modstand mod 
krigen: Detained solely for expressing her oppositi-
on to the war.

• Chikaneret af fængselspersonalet: Harassed by 
prison staff.

• Nægtet den kost, hun har brug for. She has been 
denied the diet she needs.

 HJÆLP ALEKSANDRA SKOCHILENKO  

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL ALEKSANDRA, SÅ  
 HUN VED, AT HUN IKKE ER GLEMT, OG AT VI ER MANGE, 
 DER KÆMPER FOR HENDES SAG. 

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er personligt. 
Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Aleksandras 
sag. Du kan også skrive lidt om dig selv eller nogle oplevelser, du 
har haft. Hvad tror du, Aleksandra kan have brug for at høre?

Skriv et appelbrev til anklageren i St. Petersborg. 
Indled dit brev med ‘Dear Prosecutor’. 
Skriv dernæst, at du er bekymret for Aleksandra Skochilenko, 
og at du gerne vil have ham til at kigge på hendes sag. Du kan 
beskrive de krænkelser, hun har været udsat for: 

• Fængslet for at informere om invasionen af Ukraine.
• Chikaneret af fængselspersonale.
• Hun er blevet nægtet den kost, hun har brug for.

 HEREFTER KAN DU SKRIVE AMNESTYS KRAV: 

• Myndighederne skal løslade   
 Aleksandra øjeblikkeligt og 
 droppe alle anklager 
 mod hende. 

Som afslutning kan du skrive, at du 
sætter pris på anklagerens 
opmærksomhed og stoler på, 
at han vil se nærmere på sagen. 
Afslut dit brev med ‘Yours sincerely’ 
efterfulgt af dit navn. 

 SKRIV FOR LIV   LÆRERVEJLEDNING 7.-10. KLASSE
  



NB!: 
Brug hverken farverne 

rød eller gul, da den 
bliver forbundet med 

det parti, de tre aktivister 
har været en del af. 

Undgå også at tegne 
en åben hånd eller 

lukket knytnæve, da det 
er politiske symboler I 

Zimbabwe. Du kan tegne 
blomster og sommerfugle 
sammen med din hilsen.
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  NYTTIGE UDTRYK  

• Anholdt for at dele sin mening på Facebook: 
 Arrested for sharing his opinion on Facebook.
• Tilbageholdt under umenneskelige forhold i 80 

dage uden rettergang: Detained in inhumane 
 conditions for 80 days without trial.

 HJÆLP SHAHNEWAZ CHOWDHURY 

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL SHAHNEWAZ, SÅ HAN      
 VED, AT HAN IKKE ER GLEMT, OG AT VI ER MANGE, DER  
 KÆMPER FOR HANS SAG. 

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er personligt. 
Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Shahnewaz’ sag. 
Du kan også skrive lidt om dig selv eller nogle oplevelser, du har 
haft. Hvad tror du, Shahnewaz kan have brug for at høre?

Skriv et appelbrev til justitsministeriet i Bangladesh. 
Indled dit brev med ‘Honourable Minister’. 

Skriv dernæst, at du er bekymret for Shahnewaz Chowdhury, 
og at du gerne vil have ham til at kigge på hans sag. Du kan 
beskrive de krænkelser, han har været udsat for: 

•  Anholdt for at dele sin mening på Facebook.
• Tilbageholdt under umenneskelige forhold i 80 dage 
 uden rettergang.

 HEREFTER KAN DU SKRIVE AMNESTYS KRAV: 

• Alle anklager mod Shahnewaz skal droppes øjeblikkeligt 
og uden forbehold. 

Som afslutning kan du skrive, at du sætter pris på ministerens 
opmærksomhed og stoler på, at han vil se nærmere på sagen. 
Afslut dit brev med ‘Yours sincerely’ efterfulgt af dit navn. 

  NYTTIGE UDTRYK  

• Vilkårligt anholdt efter en demonstration: Arbitrarily 
arrested after a demonstration.

• Udsat for fysisk vold og seksuelle overgreb: 
 Exposed to physical violence and sexual assault.
• Forhindret i at udtale sig: Prevented from speaking out.

 HJÆLP JOANAH MAMOMBE, CECELLIA CHIMBIRI 
 & NETSAI MAROVA  

 SKRIV EN SOLIDARITETSHILSEN TIL JOANAH, CECELLIA 
 OG NETSAI, SÅ DE VED, AT DE IKKE ER GLEMT, OG AT VI 
 ER MANGE, DER KÆMPER FOR DERES SAG. 

Lav dit brev med udsmykninger eller fotos, så det er personligt. 
Du kan fx skrive, hvad du tænker eller føler om Joanah, Cecel-
lia og Netsais sag. Du kan også skrive lidt om dig selv eller 
nogle oplevelser, du har haft. Hvad tror du, Joanah, Cecellia og 
Netsai kan have brug for at høre?

Skriv et appelbrev til Zimbabwes præsident. 
Indled dit brev med ‘Your Excellency’. 
Skriv, at du mener, at staten skal droppe alle anklager mod 
Joanah Mamombe, Cecellia Chimbiri & Netsai Marovai. Skriv 
dernæst, at du er bekymret for Joanah, Cecellia & Netsai, og at 
du gerne vil have ham til at kigge på deres sag. Du kan beskri-
ve de krænkelser, som de har været udsat for:

•  Vilkårligt anholdt efter en demonstration.
• Udsat for fysisk vold og seksuelle overgreb.
• Forhindret i at udtale sig.

 HEREFTER KAN DU SKRIVE 
 AMNESTYS KRAV: 

• Staten skal øjeblikkeligt og 
 ubetinget frafalde alle anklager 
 mod Joanah, Netsai og Cecillia.

Som afslutning kan du skrive, at du 
sætter pris på hans opmærksomhed 
og stoler på, at han vil se nærmere 
på sagen. Afslut dit brev med 
‘Yours sincerely’ efterfulgt af dit navn. 
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 YREN ROTELA & MARIANA SEPÚLVEDA, PARAGUAY: 
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker. 
Du kan læse og se mere her: amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/paraguay-yren-mariana/

 1.  SELVE SAGEN 
• Beskriv sagen med dine egne ord. 
• Hvad kæmper organisationen Diversxs for? 
• Hvilke problematikker og behandling bliver LGBTI+  
 personer i Paraguay udsat for?
• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen? 

 2. RETTEN TIL AT VÆRE DEN, DU ER 
• I artikel 2 i Menneskerettighedserklæringen står der   
 “Alle har ret til menneskerettigheder uden forskelsbe- 
 handling. Uanset hvem du er, hvor du er født, hvilket 
 køn du har, og hvordan du ser ud, har du de samme  
 rettigheder.” Hvad betyder denne menneskerettighed, 
 og hvordan hænger den sammen med sagen fra 
 Paraguay?

 • Diskuter forskellige ting, som folk kan blive diskrimineret  
 på baggrund af. 

• Kender du nogen, der har været udsat for diskrimination  
 og negativ forskelsbehandling? 

• Kender du til andre lande, hvor samme gruppe menne- 
 sker er under et stort pres? 

• Tror du, at LGBTI+personer bliver udsat for diskrimina-
 tion i Danmark? 

• Hvad tror du, der kan gøres for at bekæmpe diskrimi-
 nation og trans- og homofobi i et samfund? 

 3. RETTEN TIL AT SAMLES I FREDELIG PROTEST  
• Tænk over en situation, hvor du blev behandlet 
 retfærdigt eller uretfærdigt: Hvad skete der, hvad følte  
 du, og hvad gjorde du?

 • Kan man blive straffet i Danmark, hvis man deltager i  
 en demonstration eller udtrykker sig kritisk i avisen/ 
 på sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Har du været med i en demonstration eller aktion?  
 Uddyb. 

• Har du nogensinde selv kæmpet for en sag sammen  
 med andre – fx i skolen? Uddyb dit svar. 

• Hvad betød det for dig, at I stod sammen? 

• Hvilken effekt har det, når mennesker går sammen i  
 fællesskaber og kæmper for demokratiske rettigheder,  
 herunder menneskerettigheder?

 • Hvorfor tror du, at LGBTI+personer demonstrerer i et  
 land som Paraguay, når nu de kender til den fare, der  
 er forbundet med det?

 4. TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 

• Hvad har du lært af denne sag? 
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YREN ROTELA & MARIANA SEPÚLVEDA, PARAGUAY:
 VOCABULARY – WORDS AND TERMS TO KNOW 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Conservative

To prohibit 

Rights of 
assembly

To overturn

Resolution

Transgender

Legal 
recognition 

Gender
identity

Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate 
the words to get an understanding of the meaning of the word. 
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YREN ROTELA & MARIANA SEPÚLVEDA, PARAGUAY: 
 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

Research and discuss the following questions in groups or with a partner: 

 1.  THE CASE 
• Describe the case in your own words – what is the 
 case about? 

• What does the organization ’Diversxs’ fight for? 

• Which problems and treatment are LGBTI+ people in 
 Paraguay being exposed to? 

• Which human rights are being violated in the case and  
 why? 

• Why do you think that Amnesty International has chosen
 to focus on this specific case? 

 2.  THE RIGHT TO BE WHO YOU ARE  
• Discuss the following article of The Universal Declara-
 tion of Human Rights: “Everyone is entitled to all the  
 rights and freedoms set forth in this Declaration, without 
 distinction of any kind, such as race, color, sex, language, 
 religion, political or other opinion, national or social 
 origin, property, birth or other status.” What does it 
 mean?

• What is human rights and how do they relate to the case  
 from Paraguay? 

• Discuss different examples of discrimination. 

• Do you know any victims of discrimination? What 
 happened? 

• Do you know any other countries where the same group 
 of people face discrimination? 

• What do you think: Is a LGBTI+person exposed to dis-
 crimination in Denmark? 

• What do you believe can be done to fight discrimination 
 and trans- and homophobia in a society or community?

 3.  THE RIGHT TO ASSEMBLY AND PEACEFULL PROTEST 
• Think about a situation where you were being treated un-

 fairly. What happened, how did you feel and how did  
 you react? 

 • Do you risk punishment in Denmark if you participate in  
 a demonstration or share content on social media 
 critical of society? Why, why not? 

• Have you ever participated in a demonstration or some 
 sort of a protest? 

• Have you ever fought for a cause with others in a larger  
 group – for example at school? What did it mean to you  
 that you stood up for something together as a group?

 • Why can it be quite powerful when people gather and  
 fight for their democratic- and human rights? 

• Why do you think that LGBTI+people protest and  
 demonstrate in a country like Paraguay, when they are  
 fully aware of the danger associated with this? 

 4.  REFLECT UPON THIS … 
• What did this case make you wonder about? 

• What did you learn from this case? 
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 CHOW HANG-TUNG, HONGKONG: 
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker. 
Du kan læse og se mere her: amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/hongkong-chow-hang-tung/

 1.  SELVE SAGEN  
• Beskriv sagen med dine egne ord. 
• Hvad er Chows baggrund, og hvorfor har myndighederne i Hongkong fængslet hende? 
• Hvad fortæller denne dom dig om forholdene i Kina/Hongkong? 
• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen og hvorfor?

 2.  INTERNETTETS BETYDNING?  
• Hvad betyder det, at mennesker kan bruge internettet og sociale medier i deres kamp for menneskerettighederne 
 (fx #Blacklivesmatter)? 
• Kan du komme i tanke om andre menneskerettighedsaktivister og/eller grupper, der gør aktivt brug af sociale medier i deres  
 kamp for forandring (på godt og på ondt?). Lav gerne en hurtig internetsøgning. 
• Hvorfor kan det være ganske effektivt at gøre brug af SoMe og ‘clicktivisme’? 
• Find på to-tre gode og effektive #, der passer til Chows sag. 

 3. RETTEN TIL AT FORSAMLE SIG  
• Diskuter artikel 20 i Menneskerettighedserklæringen: “Alle har ret til at deltage i fredelige protester, møder og foreninger. 
 Og ingen er tvunget til at tilhøre en forening.” Hvad betyder denne menneskerettighed, og hvordan hænger den sammen med  
 sagen fra Hongkong?
• Kan man blive straffet i Danmark, hvis man deltager i en demonstration eller udtrykker sig kritisk i avisen/på sociale medier?  
 Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad betyder denne rettighed for dig som almindelig borger i Danmark? 
• Hvorfor tror du, at Chow valgte at trodse myndighederne? Hvad tror du, sagen fra 1989 betyder for hende og andre 
 medborgere? 

 3.  TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 
• Hvad har du lært af denne sag? 
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CHOW HANG-TUNG, HONG KONG:   
 VOCABULARY –  WORDS AND TERMS TO KNOW 
Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate the words to get an understanding of 
the meaning of the word. 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Human 
Rights lawyer

Vice-chair-
person  

Candlelight 
vigil

Economic and 
social reforms 

Crackdown 

Publicizing 
unauthorized 
assembly 

Endangering 
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ENGLISH CLASS

CHOW HANG-TUNG, HONG KONG: 
 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

Research and discuss the following questions in groups or with a partner: 

 1.  THE CASE 
• Describe the case in your own words – what is the case about? 
• What is Chow’s background and why has the Hong Kong authorities imprisoned her?
• What does this verdict tell you about the situation in China/Hong Kong?
• Which human rights are being violated in the case and why? 
• Why do you think that Amnesty International has chosen to focus on this specific case? 

 2. THE IMPACT OF THE INTERNET? 
• What does it mean that people can make use of the internet and social media in their fight for human rights 
 (for example, #Blacklivesmatter)? 
• Can you think of other human rights activists and/or groups that actively use social media in their fight for change 
 (for better and worse)? Do a quick internet search. 
• Why can it be quite efficient to make use of SoMe and ‘clicktivism’? 
• Come up with 2-3 great # for Chow’s case. 

 3. THE RIGHT TO ASSEMBLY AND PEACEFULL PROTEST 
• Discuss Article 20 from The Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly  
 and association. No one may be compelled to belong to an association.” What does it mean and how is it related to the case 
 from Hong Kong? 
• Do you risk punishment in Denmark if you participate in a demonstration or share content on social media which was critical of 
 society? Why, why not? 
• What does this right mean to you as an ordinary citizen of Denmark? 
• Why do you think that Chow chose to defy the authorities? What do you think the case from 1989 means to her and other 
 Hong Kong citizens? 

 4. RECLECT UPON THIS … 
 • What did this case make you wonder about? 
 • What did you learn from this case? 
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 VAHID AFKARI, IRAN:
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker.
Du kan læse og se mere her: //amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/iran-vahid-afkari/  

 1. SELVE SAGEN 
• Beskriv sagen med dine egne ord. 

• Hvad er Vahid Afkaris baggrund, og hvorfor har 
 myndighederne i Iran fængslet ham? 

• Hvad fortæller denne dom dig om forholdene i Iran?

• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen 
 – og hvorfor? 

 2. POLITIETS ROLLE 
• Hvilken rolle spiller politiet i sagen fra Iran?

• Hvad er meningen med et politi? Hvilken rolle spiller  
 politiet i et samfund? 

• Diskuter politiets rolle, og om der er situationer, hvor
 politiet gerne må tilbageholde, anholde og skyde andre. 

• Stoler du på politiet? 

• Hvad ville det betyde for dig, hvis du ikke kunne stole 
 på politiet? 

• Kan du komme i tanke om nogle eksempler på, hvor
 menneskerettighederne har været udfordret i Danmark? 

 3. TORTUR, MISHANDLING, GRUSOM, UMENNESKELIG 
 ELLER VANÆRENDE BEHANDLING 
• Hvordan tror du, at Vahid klarer sig i fængslet?

• Hvad siger menneskerettighederne om brugen af tortur, 
 mishandling, grusom, umenneskelig eller vanærende 
 behandling?

• Hvilke konsekvenser tror du, at det kan få for et 
 menneske at blive udsat for tortur, mishandling, 
 grusom, umenneskelig eller vanærende behandling? 

• Er brugen af tortur nogle gange acceptabelt? 
 Hvorfor/ hvorfor ikke? 

• Undersøg, hvad Amnesty mener om tortur: Findes der 
 situationer, hvor personer godt må udsættes for tortur? 
 Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Diskuter, hvad følgende menneskerettigheder betyder: 
 ‘Retten til liv, frihed og personlig sikkerhed’ og ‘Ingen 
 må torturere dig. Og ingen må udsætte dig for grusom, 
 umenneskelig behandling eller straf’.

 4. TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 

• Hvad har du lært af denne sag? 
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VAHID AFKARI, IRAN:   
 VOCABULARY –  WORDS AND TERMS TO KNOW 
Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate the words to get an 
understanding of the meaning of the word. 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Inequality

Political 
repression  

Solitary 
confinement

Repeatedly

Baseless 
accusation

Decades

Execution

Justice
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ENGLISH CLASS

Research and discuss the following questions in groups or with a partner. 

VAHID AFKARI, IRAN: 
 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

 1.  THE CASE  
• Describe the case in your own words – what is the case  
 about? 

• What is Vahid Afkaris background and why has the  
 authorities in Iran imprisoned him?

• What does this verdict tell you about the situation in Iran?

• Which human rights are being violated in the case and 
 why? 

• Why do you think that Amnesty International has chosen
 to focus on this specific case? 

 2. THE ROLE OF THE POLICE 
• Which role does the police play in the case from Iran?

• What is the point of the police? Why are the police an 
 important factor in a society? 

• Discuss the role of the police, and if there are situations 
 where the police are allowed to detain, arrest or shoot? 

• Do you trust the police?

• What would it mean to you if you were not able to trust
 the police? 

• Can you think of any examples where human rights 
 have been challenged in Denmark? 

 3. TORTURE,  CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING 
 TREATMENT 
• How do you think Vahid is being treated in prison?

• What do the human rights say about the use of torture,
 cruel, inhuman, or degrading treatment? 

• What are the consequences when a person is being 
 exposed to torture, cruel, inhuman, or degrading 
 treatment? What do you think? 

• Can the use of torture ever be justified? Why/ why not? 

• Research: What does Amnesty International think about 
 torture? Can the use of torture in some cases be justified?

• Discuss the meaning of article 3 and 5 from The 
 Universal Declaration of Human Rights: ‘Everyone has 
 the right to life, liberty and security of person’ (article 3) 
 and ‘No one shall be subjected to torture or to cruel, 
 inhuman or degrading treatment or punishment’ (article 5)?

 RECLECT UPON THIS …
• What did this case make you wonder about? 

• What did you learn from this case? 
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 DILEMMAØVELSE OM TORTUR 
Du skal nu tage stilling til fem udsagn om tortur. Vurder, hvor enig du er i disse udsagn på en skala fra 1 til 5, 
hvor 5 er ‘meget enig’. 

Du skal huske at skrive en begrundelse for dit valg. 

• Brugen af fysisk kraft, der kan forårsage alvorlige 
smerter, er tilladt, når det gælder om at få oplysninger, 
der kan forhindre et angreb, der kan dræbe mange 
mennesker. 

• Selvmordsbombere og terrorister er ikke beskyttet af 
internationale love mod tortur. 

• En stat, hvis militær begår tortur, skal ikke holdes 
ansvarlig, så længe staten ikke udtrykkeligt har givet 
ordrer til militært personel om at begå torturhandlinger.  

• Hvis en krigsfange er fra et land eller en organisation, 
som ikke anerkender de love og sædvaner, der eksi-
sterer om krig, så er denne fange ikke beskyttet mod 
tortur eller anden misbrug. 

• For at få oplysninger fra en krigsfange er det tilladt 
at bruge en taktik, der indgyder frygt eller trussel om 
skade.
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ALEKSANDRA SKOCHILENKO, RUSLAND:   
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker.
Du kan læse og se mere her: amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/rusland-aleksandra-skochilenko/

 1.  SELVE SAGEN  
• Beskriv sagen med dine egne ord. 

• Hvad er Aleksandra Skochilenkos baggrund, og hvorfor  
 har myndighederne i Rusland fængslet hende? 

• Hvad fortæller denne dom dig om forholdene i Rusland?

• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen 
 – og hvorfor? 

• Hvorfor tror du, at Amnesty International har valgt at  
 sætte fokus på denne sag? 

 2. RETTEN TIL AT YTRE SIG  
• Hvordan fik Aleksandra sine budskaber ud til den 
 russiske befolkning? 

• Hvorfor tror du, at hun var villig til at løbe så høj en
 risiko for at informere andre? 

• Undersøg, hvilken form for ytringsfrihed vi har i Danmark. 

• Findes der også grænser for, hvad en borger i Danmark
  må sige? Uddyb dit svar. 

• Mener du, at der bør være en grænse for, hvad vi må
  udtale os om og sige om hinanden? Uddyb dit svar. 

• Kender du til mennesker, der er blevet dømt eller 
 tilbageholdt på baggrund af udtalelser? Diskuter jer frem 
 til et par eksempler. 

• Hvordan hænger demokrati og retten til ytringsfrihed 
 sammen? 
 

 3. NÅR VIRKELIGHEDEN BLIVER CENSURERET  
I Rusland indførte man i 2022 en ny artikel i den russiske straffe-
lov, som betyder, at en person i Rusland kan blive anholdt for at 
kritisere invasionen af Ukraine. 

 • Hvilke konsekvenser tror du, at dette har for borgere i 
 Rusland?

• Hvilke konsekvenser tror du, at det har for en befolkning, 
 at de ikke har adgang til frie medier? 

• Kan I komme i tanker om andre lande, der også har fuld
  statskontrol over medierne? 

• Hvordan hænger adgangen til medier sammen med 
 ytringsfrihed og et demokratisk samfund? 

 4. TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 

• Hvad har du lært af denne sag? 
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ALEKSANDRA SKOCHILENKO, RUSSIA:   
 VOCABULARY –  WORDS AND TERMS TO KNOW 
Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate the words to get an 
understanding of the meaning of the word. 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Invasion

Replaced

Price tags

Taking shelter

Public
dissemination

Criminal code

Detained

Coeliac 
disease

Harassed
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ENGLISH CLASS

Research and discuss the following questions in groups or with a partner:

ALEKSANDRA SKOCHILENKO, RUSSIA: 
 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

 1.  THE CASE  
• Describe the case in your own words – what is the case 
 about? 

• What is Aleksandra Skochilenkos background and why  
 has the authorities in Russia imprisoned her?

• What does this verdict tell you about the situation in  
 Russia?

• Which human rights are being violated in the case and why? 

• Why do you think that Amnesty International has chosen 
 to focus on this specific case?

 

 2. THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH  
• How did Aleksandra share her messages with the 
 Russian population? Why do you think that she was 
 willing to run such a high risk to inform others? 

• Research: Which kind of freedom of speech do we have
 in Denmark? 

• Are there any limits for what a person in Denmark is 
 allowed to say? 

• Do you think that there should be limits for what we are
  allowed to say to and about each other? Why/why not? 

• Do you know any examples of people who have been 
 convicted because of their utterances? 

• How is democracy and freedom of speech connected? 

 3. WHEN REALITY IS CENSORED  
In Russia, in 2022, a new article was introduced into the Russian 
Criminal Law, which means that a person in Russia can be arrest-
ed for criticizing the invasion of Ukraine.  

 • Which consequences do you think this has had for the
  citizens of Russia? 

• Which consequences do you think it has for a population 
 when they do not have access to free media? 

• Can you think of other countries that also has full 
 government control of the media?

• How is access to free media and freedom of expression
  and a democratic society connected?

 4. RECLECT UPON THIS … 
• What did this case make you wonder about? 

• What did you learn from this case? 
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DEBAT   
 KUL: HOT ELLER NOT?  

1. Du skal nu sammen med en makker indsamle viden om brugen af kul og kulkraftværker. Gå på nettet,   
 spørg evt. din lærer om hjælp, eller se videoer som denne: youtube.com/watch?v=j9WRFqkhgus
 
2. Indsaml fakta fra gode pålidelige kilder – så mange som muligt.
 
3. For eller imod? Det kan være svært at finde ud af, hvad man i grunden mener om emnet, men prøv at   
 opstille argumenter både for og imod brugen af kulkraftværker: 

Argumenter for Argumenter imod
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DEBATINDLÆG: 
 HVAD MENER DU? KUL – HOT ELLER NOT 

Skriv et kort debatindlæg eller indlæg på et socialt medie, hvor du giver din mening til kende. 
Bør vi have flere kulkraftværker i Danmark, eller bør vi skrue ned for brugen af kul og fossile brændstoffer? 

HUSK, at man bruger argumenterende tekster, når man gerne vil udtrykke sine holdninger og synspunkter 
om en problemstilling og overbevise sin læser. 

Skriv 250-500 ord om, hvad du mener, men husk at gøre brug af viden og argumenter undervejs. 

Hjælp til, hvordan du kan bygge din tekst op: 

Overskrift Hjælpesætninger 

Hvad er problemet? Hvad vil du have fokus på og 
diskutere i din tekst? Hvorfor er emnet vigtigt? 
Fortæl gerne kort om andres meninger, og skriv 
derefter din egen. 

Skriv i jeg/vi-form.

1. Emnet for denne debat er …
2. Mange argumenterer for, at …
3. Jeg mener dog, at…

Argumenter: Gør brug af kloge og gennemtænkte 
argumenter – hvorfor mener du, som du gør? 

1. Der er mange gode grunde til, at sagen 
 forholder sig således …
2. For det første … / På den ene side … 
3. For det andet … / På den anden side …
4. Derudover / Dertil kommer …
5. Til sidst … / Endelig …

Modargumenter: Hvad mener dine ‘modstandere’? 1. På den anden side argumenterer fortalere  
 for kulkraftværker/eksperter for, at …
2. På trods af …
3. Alligevel …

Konklusion: Rund din argumenterende tekst af, og 
mind her kort din læser om, hvad DU mener.

1. Imidlertid kan der overordnet 
 argumenteres for, at …
2. Fordi …
3. Trods alt …
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SHAHNEWAZ CHOWDHURY, BANGLADESH:   
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker. 
Du kan læse og se mere her: amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/bangladesh-shahnewaz-chowdhury/

 1.  SELVE SAGEN  
• Beskriv sagen med dine egne ord. 

• Hvad er Shahnewaz’ baggrund, og hvorfor har 
 myndighederne i Bangladesh fængslet ham? 

• Hvad fortæller denne dom dig om forholdene i 
 Bangladesh?

• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen 
 – og hvorfor? 

• Hvorfor tror du, at Amnesty International har valgt at  
 sætte fokus på denne sag? 

 2. YTRINGSFRIHED OG AKTIVISME PÅ SOCIALE MEDIER 
• Hvad betyder ytringsfrihed i grunden? Diskuter og 
 beskriv begrebet med dine egne ord. 

• Hvad betyder ytringsfrihed for dig? 

• Kan du skrive eller sige alt det, du har lyst til? 
 Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Kan man blive straffet i Danmark, hvis man deltager i 
 en demonstration eller udtrykker sig kritisk i avisen eller
  på de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke – og hvornår? 

• Har du nogensinde delt noget samfundskritisk på 
 sociale medier? Uddyb. 

• Hvad kan borgere gøre for at blande sig i debatten om 
 uretfærdigheder? 

• Hvordan kan unge mennesker opnå større indflydelse 
 og rettigheder i et samfund? 

• Hvad betyder det, at mennesker kan bruge internettet 
 og sociale medier i deres kamp for menneskerettighederne 
 (fx #Blacklivesmatter)?

• Find på to-tre gode og effektive #, der passer til 
 Shahnewaz’ sag. 
 

 3. HVAD MED KLIMAFORANDRINGERNE? 
• Overvej følgende: Hvad har klima og menneskerettigheder  
 med hinanden at gøre? 

• I artikel 25 fra FN’s Verdenserklæring om 
 Menneskerettigheder står der: ”Alle har ret til livsnød-
 vendige forhold. Det er for eksempel mad, tøj, 
 lægehjælp og et sted at bo”. Hvad tror du, der menes 
 med denne rettighed – og hvad har den med sagen om 
 Shahnewaz at gøre? 

• Hvordan kan klimaforandringer, ændringer i miljøet og 
 truslen mod naturområder påvirke især fattige og sårbare 
 folk i verden? Hvorfor kan disse grupper være særligt 
 udsatte? 

• Hvilke konsekvenser har det for lokalbefolkningen, at 
 kulvirksomheder rykker ind i området? 

 

 4. TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 

• Hvad har du lært af denne sag? 
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SHAHNEWAZ CHOWDHURY, BANGLADESH:   
 VOCABULARY –  WORDS AND TERMS TO KNOW 
Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate the words to get an 
understanding of the meaning of the word. 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Climate 
change

Coal-fired 
power plant

Turning point

Environmental 
destruction

To raise 
concerns

Encourage

Development

Fearless 
writing

False 
information

Inhumane 
conditions
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GLISH CLASS

Research and discuss the following questions in groups or with a partner. 

SHAHNEWAZ CHOWDHURY, BANGLADESH: 
 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

 1.  THE CASE  
• Describe the case in your own words – what is the 
 case about? 

• What is Shahnewaz’ background and why has the 
 authorities in Bangladesh imprisoned him?

• What does this verdict tell you about the situation in 
 Bangladesh?

• Which human rights are being violated in the case and why? 

• Why do you think Amnesty International has chosen to 
 focus on this specific case?
 

 2. FREEDOM OF SPEECH AND ACTIVISM ON SOCIAL MEDIA  
• What is ‘freedom of speech’? Discuss and describe the 
 term in your own words. 

• What does ‘freedom of speech’ mean to you in your life? 

• Can you write and/or say everything you feel like? Why/
 why not? 

• Do you risk punishment in Denmark, if you participate 
 in a demonstration or express yourself critically in the 
 media or on social media? Why/why not – and when?  

• Have you ever shared content on social media which 

 was critical of society? Why, why not? 

• What can an ordinary citizen do to interfere in the 
 debate about injustice? 

• How can young people gain more influence and rights 
 in society? 

• What does it mean to people/groups that they are able 
 to use the internet and SoMe in their fight for human 
 rights? 

• Come up with 2-3 catchy and efficient # which goes 
 with Shahnewaz’ case. 

 3. WHAT ABOUT CLIMATE CHANGE? 
• Consider the following: What do climate change and 
 human rights have to do with each other?

• Discuss the meaning of article 25 from The Universal 
 Declaration of Human Rights: “Everyone has the right 
 to a standard of living adequate for the health and well-
 being of himself and of his family, including food, clo-
 thing, housing, and medical care.” What do you think
  this right means? And how is it connected to the case  
 about Shahnewaz?

• How can climate change, changes in the environment 
 and the threat to natural areas affect the poor, vulnerable
  and indigenous people of the world? Why are these 
 groups particularly vulnerable to these changes? 

• Which consequences do local populations face when 
 coal companies suddenly start operating in these areas?

 

 

 4. REFLECT UPON THIS … 
• What did this case make you wonder about? 

• What did you learn from this case? 
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JOANAH MAMOMBE, CECILLIA CHIMBIRI & NETSAI MAROVA, ZIMBABAWE:   
 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

Undersøg og diskuter de følgende spørgsmål med din gruppe eller en makker. Du kan læse og se mere her: 
amnesty.dk/vaer-med/undervisning/skriv-for-liv/zimbabwe-joanah-mamombe-cecillia-chimbiri-netsai-marova/

 1.  SELVE SAGEN  
• Beskriv sagen med dine egne ord. Lav gerne en tidslinje  over sagens handlingsforløb. 

• Hvorfor har myndighederne i Zimbabwe chikaneret og fængslet de tre kvinder Cecellia, Joanah og Netsai? 

• Hvad fortæller denne sag dig om forholdene i Zimbabwe?

• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i sagen – og hvorfor? 

• Hvorfor tror du, at Amnesty International har valgt at sætte fokus på denne sag? 

 2. NÅR YTRINGSFRIHEDEN FORSVINDER … 
• Hvad forbinder du med ordet uretfærdighed? Har du nogensinde oplevet uretfærdighed eller oplevet andre gennemleve 
 noget dybt uretfærdigt? Hvordan handlede du på det? Hvorfor kan det være svært at reagere og handle på uretfærdigheder? 

• Genbesøg begrebet ytringsfrihed. Hvad ved du indtil videre om begrebet, og på hvilken måde bliver denne menneskeret 
 overtrådt i sagen fra Zimbabwe? 

• Hvad protesterede de tre kvinder imod? 

• Hvilken rolle spiller politiet i sagen – og på hvilken måde er de med til at forhindre kvinderne i at gøre brug af retten til at ytre sig? 

• Hvordan tror du, at borgere, politikere og andre ville reagere, hvis dette fandt sted i Danmark? 

• Kvinderne oplevede voldsomme konsekvenser ved at deltage i en demonstration – hvorfor og hvad driver dem til at fortsætte
 deres kamp for retfærdighed? Ville du gøre det samme, eller ville du kaste håndklædet i ringen? 

 3. TÆNK OVER … 
• Hvad har denne sag fået dig til at undre dig over? 
• Hvad har du lært af denne sag? 
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JOANAH MAMOMBE, CECILLIA CHIMBIRI 
& NETSAI MAROVA, ZIMBABAWE:

 VOCABULARY –  WORDS AND TERMS TO KNOW 
Mark the statements which best fit your knowledge of the words. Then translate the words to get an 
understanding of the meaning of the word. 

I don’t 
know the 
word

I have 
heard or 
seen the 
word

I can 
pronounce 
the word

I can 
explain 
the word

I can use the 
word in a 
sentence 

Translate the 
word into 
Danish 

Anti-govern-
ment protest 

Degrading

Arbitrarily 
arrested

Human 
excrement

Hoods 

To prevent

To state

To give bail
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ENGLISH CLASS

Research and discuss the following questions in groups or with a partner. 

JOANAH MAMOMBE, CECILLIA CHIMBIRI & 
NETSAI MAROVA, ZIMBABAWE: 

 QUESTIONS FOR DISCUSSION 

 1. THE CASE  
• Describe the case in your own words – what is the case about? Make a timeline about the case.

• Why has the Zimbabwe authorities harassed and imprisoned the three women Cecellia, Joanah, and Netsai?

• What does this case tell you about the situation in Zimbabwe?

• Which human rights are being violated in the case and why?

• Why do you think that Amnesty International has chosen to focus on this specific case? 

 2. WHEN FREEDOM OF SPEECH DISAPPEARS 
• What do you associate with the word ‘injustice’? Have you ever experienced injustice or experienced other going through 
 something deeply unjust? How did you react? Why can it be difficult to react and act on injustices? 

• Revisit the concept of freedom of speech. What do you know about this human right so far? And in which way is this human 
 right violated in the case from Zimbabwe? 

• Why were the three women protesting? 

• Which role does the police play in the case? And in which way do they prevent the women from making use of the right to 
 express themselves freely? 

• How do you think that citizens, politicians, and other would react if this happened in Denmark? 

• The women experienced severe consequences by participating in a demonstration – why and what drives them to continue their 
 fight for justice? Would you do the same or would you give up? 

 3. REFLECT UPON THIS … 
• What did this case make you wonder about? 

• What did you learn from this case? 
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 PRIVILEGIE-BINGO 

Jeg kan trygt fortælle 
mine lærere, hvad jeg 

mener.

Jeg er aldrig blevet 
stoppet af politiet 

uprovokeret.

Hvis jeg blev tilbageholdt 
af politiet, ville jeg vide 

mig sikker i, at jeg inden 
for 24 timer ville blive 
stillet for en upartisk 

dommer. 

Hvis jeg var kæreste med 
en af samme køn, kunne 
vi gå på gaden og holde i 

hånd og kysse. 

Jeg behøver ikke 
frygte politiet.  

Jeg har aldrig været 
bange for at udtrykke 

mine politiske holdninger.

Jeg skal ikke frygte at 
blive tortureret.

Jeg kan ikke blive tvunget 
til at blive soldat.

Jeg kan uden 
problemer dele et 

kritisk indlæg på sociale 
medier.

Jeg føler mig sikker i det 
område, jeg bor.

Jeg kan deltage i en 
demonstration, hvis jeg 

har lyst.

Jeg kan melde mig ind i 
et politisk parti, hvis jeg 

har lyst.

Jeg kan uden 
problemer kommentere 

på fx Mette 
Frederiksens opslag på 

Facebook.

Jeg har aldrig behøvet 
at kæmpe for mine 

rettigheder. 

Jeg kan på ethvert 
tidspunkt ytre mig om 

andre mennesker præcist, 
som jeg vil. 

Hvis jeg bliver træt af mit 
land, kan jeg rejse væk.
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EVALUATION 
 ASSIGNMENT IN ENGLISH 
Create a podcast or a mini documentary about human rights. You can, for instance, use ‘Programs’ on Skoletube. 

Your product can include:

• A discussion about what human rights are and what you know about them by now? How did they come to exist and  
 why? 
• A talk about human rights that are an important part of your daily life. 

  o Inform the viewer/listener about the two cases (Hong Kong & Zimbabwe).
  o The countries in general.
  o The people involved (stories, backgrounds etc.).

• Which human rights are being targeted?
• Tell your audience what can be done about the violations of human rights (and the two specific cases). 

Create a script and remember to include the following

Introduction 

Knowledge 
about: What 
are ‘human 
rights’?

Hong Kong 

Zimbabwe

Conclusion: 
What can be 
done?
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OPSAMLING PÅ FORLØBET: 
 TÆNKESKRIVNING 
Du må skrive alt det ned, du kan komme i tanke om. Husk at skrive i hele sætninger. 

1. 
Hvad har du lært efter 
at have arbejdet med emnet 
‘menneskerettigheder’?  

2. 
Hvad har været en 
øjenåbner? 

3. 
Hvilken sag var mest 
interessant at arbejde 
med – og hvorfor? 
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