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JUSTICE WARRIORS
INTRODUKTION

Formål: Menneskerettighederne står over for nogle 
af de største udfordringer, siden de blev nedfældet i 
1948. Derfor er det i dag vigtigere end nogensinde 
at undervise i menneskerettigheder. Herigennem 
udvikler vi empatiske og ansvarsfulde individer, der 
forstår og agerer gennem demokratisk deltagelse, bå-
de i klasseværelset og i det samfund, de er en del af. 

I dette forløb møder eleverne fire helt almindelige 
mennesker, som har sagt fra over for bl.a. 
diskrimination, mobning og børneægteskab. 
Formålet med materialet er at give eleverne en 
bedre forståelse af egne og andres rettigheder. 
Forhåbentligt bliver eleverne inspireret til at kæmpe 
for menneskerettighederne i hverdagen som Justice 
Warriors.

Amnestys menneskerettighedsundervisning: 
Menneskerettighedsundervisning er en bevidst 
deltagerorienteret praksis, der har til formål at styrke 
enkeltpersoner, grupper og samfund ved at fremme 
viden og ved at udvikle empati og færdigheder som 
demokratisk og kritisk tænkning og i udvikling af en 
reflekteret holdningsdannelse.

I undervisningen i menneskerettigheder har vi dels 
fokus på de bagvedliggende årsager til krænkelser 
af personers rettigheder, dels på at udvikle elevernes 
forståelse for konsekvenserne af krænkelser og 
diskrimination.

Undervisningen klæder eleverne på til bedre at 
forstå sammenhænge og relationer i samfundet 
og kræve deres rettigheder, samt sikre, at 
ansvarlige beslutningstagere holdes fast på deres 
menneskerettighedsforpligtelser. 

Menneskerettighedsundervisning styrker også 
elevernes evne til at sige fra, når de oplever andres 
rettigheder blive krænket. Det kan være, når de 
ser eller oplever diskrimination, overgreb eller grov 
mobning, der er nedbrydende for den enkeltes 
selvværd, men som også nedbryder muligheden for 
at lære gennem undervisningen i skolen og udvikle 
sig.

Amnestys erfaring fra menneskerettighedsunder-
visning viser, at den kan bidrage til at sætte fokus på 
trivsel og på inddragelse og dermed skabe et godt 
dagligt miljø, hvor mobning forebygges. 
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SONITA ALIZADEH

BESKRIVELSE: 
Eleverne møder den afghanske rapper og aktivist Sonita Alizadeh og får en indsigt i hendes kamp 
mod børneægteskaber. Eleverne undersøger, hvordan aktivistisk kunst kan bruges til at fremme og 
udbrede kendskabet til menneskerettigheder. Desuden ses nærmere på årsagerne til, at unge piger 
bliver giftet bort. 

TIDSFORBRUG: 
7-8 lektioner. Du kan også nøjes med enten del 1, 2 eller 3.

INDHOLD:
 DEL 1: Sonita – pigen, der rappede sig ud af børneægteskab. 60 min.
 DEL 2: Døtre til salg – rap som aktivistisk kunst. 60 min.
 DEL 3: At bruge sin stemme – et blik på aktivistisk kunst. 

        A) Billedanalyse og menneskerettigheder i din hverdag: 45 min. 
         B) Dokumentar: 91 min.
         C) Skriv din egen rap: 45-60 min.
 DEL 4: Evaluering. 15 min. 

  FAG OG FÆLLES MÅL: 
  Materialet opfylder en række færdigheds- og vidensmål i dansk, historie, 
   engelsk, samfundsfag samt sundheds- og seksualundervisning og 
    familiekundskab (udspecificeret side 20).

FOKUS 
FN’S VERDENSERKLÆRING 

OM MENNESKERETTIGHEDERNE 
 Vælge sin egen ægtefælle (art. 16)

 Ytringsfrihed (art. 19)

 Retten til uddannelse (art. 26).

LÆRINGSMÅL
 Eleven opnår viden om og kan gøre rede for begreberne   

 børneægteskab, barnebrud, medgift og menneskerettigheder.
 Eleven lærer at identificere årsager og konsekvenser af   

 børneægteskaber.
 Eleven kan forklare, hvordan Sonita Alizadeh har påvirket   

 lokale, nationale og internationale love.
 Eleven kan udvikle ideer til, hvordan man via kreativ kunst 

 kan udbrede menneskerettighederne.
 Eleven vil med afsæt i materialet lære om følgende artikler i 

 FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne:
  - Vælge sin egen ægtefælle (art. 16)
  - Ytringsfrihed (art. 19)
  - Retten til uddannelse (art. 26).
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DEL 1: SONITA – PIGEN DER RAPPEDE SIG UD AF BØRNEÆGTESKAB (60 min.)

INTRODUKTION: 
Del eleverne ud i mindre grupper, og lad dem indledningsvist diskutere spørgsmålene på 
arbejdsark 1. Saml dernæst op på elevernes diskussion og svar i plenum. 

MENNESKERETTIGHEDER: 
Saml dernæst op på elevernes diskussion i plenum. Forklar derefter kort om, hvilke ret-
tigheder I vil have fokus på:

 Vælge sin egen ægtefælle (art. 16)
 Ytringsfrihed (art. 19)
 Retten til uddannelse (art. 26).

KULTUREL FORSTÅELSE: 
Undersøg dernæst, hvor Afghanistan og Iran er placeret på et verdenskort eller Google 
Maps i forhold til Danmark for at prikke til elevernes forforståelse af fortællingen om Sonita 
Alizadeh. Drøft gerne et eventuelt kendskab til regionen med klassen: 

 1. Hvilke slags lande er det?
 2. Hvilke problemstillinger, tror I, gør sig gældende i disse lande/regionen?
 3. Hvorfor er mange mennesker flygtet fra et land som Afghanistan? 

LÆSNING: 
Del eleverne i par, og lad dem læse artiklen ‘Sonita Alizadeh: Rappede sig ud af 
børneægteskab’. 

TÆNKESKRIVNING: 
Udlever arbejdsark 2 til eleverne. Lad dem hver især ‘tænkeskrive’ og tømme hovedet for 
umiddelbare undringsspørgsmål til teksten. 

ANALYSESPØRGSMÅL TIL TEKSTEN: 
Udlever arbejdsark 3. Lad eleverne gennemgå spørgsmålene i mindre grupper. 

OPSAMLING I KLASSEN: 
Del eleverne ud i mindre grupper, og lad dem samle op på spørgsmålene i en afslutningsvis 
diskussion. 
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DEL 2: DØTRE TIL SALG – RAP SOM AKTIVISTISK KUNST

TIDSFORBRUG: 60 min. 

MUSIKVIDEO: 
Se musikvideoen ‘Daughters for sale’ i klassen. Læg mærke til symboler, udtryk og teksten 
undervejs. Del derefter eleverne ud i mindre grupper, og lad dem gense musikvideoen. 
Udlever også gerne arbejdsark 4 med sangteksten (på engelsk).

ANALYSE AF SANGEN: 
Lad dernæst eleverne i grupper á tre-fire lave en analyse af de problemstillinger, som Sonita 
rejser i sin rap. Udlever analysespørgsmål (arbejdsark 5).

OPSAMLING: 
Saml eleverne i plenum, og diskuter i fællesskab de sidste analysespørgsmål: 
  Hvilke årsager er der til, at børneægteskaber findes og stadig er udbredt? 
  Hvorfor gifter nogle forældre deres datter (eller søn) bort, mens de 
  stadig er børn? 
  Hvordan tror du, at børneægteskaber påvirker dem, der giftes bort?
  Hvilke konsekvenser har børneægteskaber? 
  Sonita taler om at bryde en cirkel – hvad mener hun med dette?

LINE OF DECISION: 
Eleverne stiller sig op i et spektrum fra helt enig til helt uenig på baggrund af følgende 
spørgsmål og statements. Efter hvert spørgsmål placerer de sig der, hvor de er mest enige 
eller uenige:

 1.  Børneægteskaber skal forhindres (forklar hvorfor og gerne hvordan 
  med dine egne ord)? 
 2.  Er det Sonitas forældres skyld, at hun skulle giftes bort?
 3.  Mange børneægteskaber sker pga. fattigdom eller mangel på uddannelse. 
  Kan denne årsag retfærdiggøre brugen af barnebrude? 

OPKLARENDE SPØRGSMÅL: 
Under øvelsen er det fint, hvis der stilles opklarende spørgsmål. 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.
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DEL 3: AT BRUGE SIN STEMME – ET BLIK PÅ AKTIVISTISK KUNST 

 A) BILLEDANALYSE OG MENNESKERETTIGHEDER I DIN HVERDAG

TIDSFORBRUG: 45 min. 

INTRO: 
“Vi har allesammen et redskab, som vi kan bruge til at skabe en forandring. Mit er en 
mikrofon. Hvad er dit?” 
Lad indledningsvist eleverne diskutere citatet af Sonita Alizadeh. Hvad mener hun? Diskuter 
dernæst følgende spørgsmål i plenum: 

 1. Kender I til andre kunstnere, der bruger kunsten til at kæmpe for 
  menneskerettighederne og en ændring? 
 2. Hvad betyder det egentligt at ‘bruge din stemme’? Diskuter. 
 3. Hvilken rolle spiller ytringsfrihed i dit liv og det danske samfund? 
 4. Hvorfor er det vigtigt at gøre brug af sin stemme for at beskytte mennesker 
  og menneskerettighederne? 

BILLEDANALYSE: 
Udlever arbejdsark 6. Her skal eleverne i små 
grupper diskutere, hvilke af pigerne, de tror er 
gift, og hvem der ikke er gift.

DISKUSSION: 
Diskuter, hvordan fotografier kan arbejde for at 
fremme FN’s menneskerettigheder i verden og 
gøre opmærksom på krænkelserne af dem. 

 1.  Kan billeder ændre verden? 
 2.  I så fald hvordan? 

HJEMMEARBEJDE: 
Dokumenter menneskerettighederne i din egen 
hverdag: Lad eleverne finde tre-fem kreative 
eksempler på, hvordan de oplever menneske-
rettighederne i deres egen hverdag (fx retten til 
skolegang og uddannelse, retten til ytringsfrihed 
osv.). Lad dem tage billeder af dette vha. mobilerne. 
Medbring eksemplerne til en aftalt deadline, og del 
eksemplerne med hinanden. 

INFO OM BILLEDERNE
1. Halima er 17 år og flygtning fra Tchad.   
 Hendes familie er nomader. Halima blev gift 
 som 15-årig. Samme år fik hun sit første 
 barn. Som 17-årig begyndte hun for første 
 gang i skole.

2. Khadisa er 18 år. Hun er flygtet fra krigen i 
 Syrien og bor nu i Libanon. Som 16-årig 
 blev hun gift, og samme år fødte hun sin søn.  
 Khadisa ønsker sig ikke flere børn.

3. Adriana er 9 år. Hun bor i Rumænien 
 sammen med sin mor og bror. Hun er ikke 
 gift.

4. Silja er 14 år. Hun bor i København. Hun
 er fotograferet den dag, hun blev 
 nonfirmeret. Hun er ikke gift.  

7 / SONITA ALIZADEH  LÆRERVEJLEDNING  



B) DOKUMENTAR

TIDSFORBRUG: 90 min.

Se dokumentaren om Sonita ‘Mor, jeg vil ikke sælges’ (91 min., 2016) på mitcfu.dk.

OM FILMEN: 
Hvis Sonita selv kunne bestemme, ville Michael Jackson være hendes far, og Rihanna 
hendes mor. Den 18-årige pige lever uden papirer som illegal immigrant i en af Teherans 
fattige forstæder, men drømmer om at blive den første kvindelige, afghanske rapper og 
fortælle sin historie, som også er mange andre unge kvinders, nemlig at hendes familie har 
sat hende til salg og vil gifte hende bort for det højeste bud. Sonita har alt imod sig. Bl.a. at 
kvinder har forbud mod at synge i Iran. Men hun er viljestærk og energisk og kæmper for 
retten til at leve sit eget liv. Og instruktøren Rokhsareh Ghaem Maghami ender med at træde 
ud af sin rolle som den objektive iagttager.

C) SKRIV DIN EGEN RAP

TIDSFORBRUG 45-60 min.

SKRIV DIN EGEN RAP: 
Lad eleverne se eller gense Sonitas musikvideo ‘Daughters for sale’. Eleverne skal nu skrive 
en rap eller gøre brug af en anden kunstform (fx digt eller tale), hvor de skal udtrykke hold-
ninger og følelser om emnet barnebrude. Vurder her, om eleverne skal arbejde alene eller 
sammen i par. 
Alternativt kan eleverne supplere denne opgave med andre kunstformer, der udforsker 
temaet (og som de inddrager i deres fremlæggelse):
  dans 
  collage
  tegning/maleri

Aftal en deadline med klassen, hvor deres bud på dette skal fremlægges. 

RAPTEKSTER
Gode råd til at skrive en raptekst downol.dr.dk/Down-
load/WebCMS/Skole/Gode_raad.pdf
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DEL 4: EVALUERING

TIDSFORBRUG: 15 min. 

Lad eleverne tale om følgende udsagn – skriv dem evt. på tavlen – og lad dem diskutere 
dem i mindre grupper: 

 1. Det, der forbavsede mig mest, var …
 2. Det mest interessante var … 
 3. Det sværeste var …
 4. Min præstation var … 
 5. Jeg forstår stadigvæk ikke, at ...

Saml op på elevernes gruppesnak i plenum. Herefter udleverer du arbejdsark 7. Her får 
eleverne mulighed for at svare skriftligt på læringsmålene for forløbet. Der skal sættes kryds i 
et af felterne til hvert mål. 
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1. Hvad er FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, og hvad skal vi bruge den til?

2. Hvornår og hvorfor opstod disse menneskerettigheder?

3. Hvorfor er menneskerettighederne vigtige?

4. Hvorfor er det nødvendigt at beskytte og kæmpe for menneskerettighederne mange 
 steder i verden? Kan I komme i tanke om steder i verden, hvor menneskerettighederne 
 er under pres? 

5. Kender I nogen, der via kunst taler for social forandring og kæmper for 
 menneskerettighederne (kunstnere, der blander deres kunst med budskaber om 
 forandring)? 
 

BRAINSTORMSPØRGSMÅL BØ
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TÆNKESKRIVNING
Brug 3-5 minutter på at fuldføre følgende sætninger, når du har læst 
‘Rappede sig ud af børneægteskab’.

Det undrer mig, at … 

Jeg forstår ikke, at …  

Jeg vidste ikke, at … 

Jeg synes, det er ret vildt, at … 

 

Jeg kunne godt tænke mig, at …  
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ANALYSESPØRGSMÅL

1. Hvorfor fangede rap-genren Sonita? Hvad rapper hun om og hvorfor? 

2. Hvor bor Sonita og hvorfor? 

3.	 Hvad	vil	det	sige	at	være	illegal	flygtning?	Hvordan	er	det	at	være	flygtningepige	i	Iran?	

4. Hvorfor løb Sonita en stor risiko, da hun begyndte at rappe? 

5. Hvorfor kan Sonita ikke bebrejde sine forældre? Ville det kunne tilgives, hvis hun 
 rent faktisk var blevet giftet bort? 

6. Hvilke årsager er der til, at forældre gifter deres børn bort? 

7. Hvordan mener Sonita, at vi kan løse problemer mht. børneægteskaber? 
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Let me whisper to you my words

So no one hears that I speak of the selling of girls. 

My voice shouldn’t be heard, as it is against Sharia. 

Women must remain silent: this is this city’s tradition.

I scream to make up for a woman’s lifetime of silence. 

I scream on behalf of the deep wounds on my body.

I scream for a body exhausted in its cage,

A body that broke under the price tags you put on it.

I am fifteen years old, from Herat.

A few have come as suitors and I am confused.

I am perplexed by this tradition and these people. 

They sell girls for money. No right to choose.

Now, my father is concerned about the cost of life. 

Whoever pays more the girl is his.

If I knew that you would keep count of my costs, 

If I knew that you would keep track of my bites,

I would have returned hungry from the table 

Or I would have eaten your leftovers.

Like all other girls, I am caged.

I am seen as a sheep grown only to be devoured.

They repeat it is time to sell me.

I am a person too, these are my eyes and ears.

Have you ever seen a sheep complaining about death? 

Have you ever seen a sheep as emotional as I am?

By God, I can’t live far from you.

Cannot change you with anything, no matter how in need. 

But you... alas, what should I say?

I know you gave birth to me, how can I repay?

Let me scream. I am tired of the silence.

Lift your hands off me. I feel suffocated.

You didn’t converse with me for so long

That I keep checking to assure myself I am alive.

Voiceless, I am filled with doubt.

If I am dead, how can I feel the whips?

This is your city’s tradition for girls to remain silent, 

Then tell me, what can I do to prove my personhood?

Maybe escape and suicide are terribly stupid, 

But what can one do if there is no support? 

But even if you pull out all my hair,

I will not do anything to embarrass you.

If selling me will bring you happiness,

I will try to lie: “Everything is great.”

I hope that God will keep your smiles

And my smile, I will exchange with your pain.

But I wish you would review the Quran.

I wish you knew it doesn’t say women are for sale. 

Hold on, I need some peace.

Leave me alone, I am sick of the makeup.

My bruised face will not heal with makeup.

What you did to me, infidels won’t do to Muslims.

I swear it hurts when there are no feelings,

When you are in a stranger’s embrace.

Continuing my verse is difficult.

Your happiness is all I want.

But look at me and remember my face.

I was the one up on your bedside all night.

I am leaving, thankful of your kindness,

But I am worried. Who will take care of you?

I am leaving, but just in case you miss me,

I leave my doll here for you.

Don’t let her cry like me.

Don’t sell her. Let her be a gift to remember me by.

LYRICS FROM “DAUGHTERS FOR SALE” BY SONITA ALIZADEH

Kilde: Screendumps fra YouTube.
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ANALYSESPØRGSMÅL 
‘DAUGHTERS FOR SALE’

1. Hvad handler teksten om? Skriv et kort resumé.

2. Hvilke eksempler på Sonitas situation ser vi i teksten? Find eksempler.

3. Hvilke stemninger er der i teksten og musikvideoen? Hvorfor? Find eksempler. 

4. Hvordan hænger musikvideoen sammen med teksten og Sonitas budskab? 

5. Kan du relatere teksten og musikvideoen til noget i dit eget liv – fx noget, du har 
	 set	i	tv,	på	film,	på	nettet	eller	i	nyhedsmedier?	

6. Er Sonita en pålidelig kilde om emnet børneægteskaber? Hvorfor/hvorfor ikke? 

7. Hvorfor gifter nogle forældre deres datter (eller søn) bort, mens de stadig er børn? 
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GIFT ELLER UGIFT?
Hvem af pigerne er gift? Og hvem er ikke gift? Begrund dit svar.

Foto: Vlad Sokhin, Unicef

1. 
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2. 

Foto: Lene Vendelbo
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3. 

Foto: Lene Vendelbo

17 / SONITA ALIZADEH  LÆRERVEJLEDNING  ARBEJDSARK 6



4. 

Foto: Lene Vendelbo
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OPSAMLING PÅ 
LÆRINGSMÅL 

MÅL BESKRIVELSE KAN KAN 
IKKE 

KAN 
IKKE 
ENDNU

Jeg kan forklare og gøre rede 
for begreberne: Børneægteskab, 
medgift og menneskerettigheder.

Jeg kan forklare om årsager til og 
konsekvenser af børneægteskaber.

Jeg kan forklare, hvordan Sonita 
Alizadeh har påvirket lokale, 
nationale og internationale love.

Jeg kan udvikle ideer til, hvordan 
man via kreativ kunst kan udbrede 
menneskerettighederne.

Jeg kender til FN’s Verdens-
erklæring om Menneskerettig-
hederne og kan forklare, hvad 
følgende paragrafer handler om:

    - Vælge sin egen ægtefælle 
      (art. 16)
    - Ytringsfrihed (art. 19)
    - Retten til uddannelse 
      (art. 26).
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FÆLLES MÅL

DANSK 

LÆSNING

 SPROGFORSTÅELSE

FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan vurdere tekstens 
sproglige virkemidler.
Vidensmål: Eleven har viden om sproglige virkemid-
ler.

FASE 3:
Færdighedsmål: Eleven kan anvende ord og udtryks 
betydning til at forstå komplekse tekster.
Vidensmål: Eleven har viden om ordvalgets betyd-
ning for budskabet.

 TEKSTFORSTÅELSE 

FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan sammenfatte informa-
tioner fra forskellige elementer i teksten.
Vidensmål: Eleven har viden om tekstelementers 
opbygning og funktion.

FASE 3:
Færdighedsmål: Eleven kan forstå komplekse 
tekster.
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til 
vurdering af teksters formål og perspektiv.

KOMMUNIKATION 

 DIALOG 

FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan argumentere og 
informere.
Vidensmål: Eleven har viden om argumentations- og 
informationsformer.

FASE 3:
Færdighedsmål: Eleven kan deltage aktivt, åbent og 
analytisk i dialog.
Vidensmål: Eleven har viden om demokratisk dialog.

FORTOLKNING

 PERSPEKTIVERING

FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan sætte teksten i relation 
til aktuelle problemstillinger.
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til at sætte 
tekster i relation til aktuelle problemstillinger.

FREMSTILLING

 FREMSTILLING 

FASE 3:
Færdighedsmål: Eleven kan fremstille sammen-
hængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
Vidensmål: Eleven har viden om varierede udtryks-
former målrettet forskellige målgrupper.

Forløbet med Sonita Alizadeh peger ind i følgende vejledende 
færdigheds- og vidensmål.
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SAMFUNDSFAG

POLITIK

 DEMOKRATI
 
FASE 1: 
Færdighedsmål: Eleven kan identificere demokrati-
former og andre styreformer.
Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og andre 
styreformer.

FASE 2:
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere 
demokratiopfattelser og egne muligheder 
for deltagelse i demokratiet.
Vidensmål: Eleven har viden om demokrati-
opfattelser.

SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD

 KULTUR 

FASE 1: 
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere kulturs 
betydning for individer og grupper.
Vidensmål: Eleven har viden om kultur og 
kulturbegreber.

Fase 2:
Færdighedsmål: Eleven kan analysere konkrete 
eksempler på globale kulturelle fænomener.
Vidensmål: Eleven har viden om kulturel 
globalisering. 

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDER-
VISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 
SEKSUELLE RETTIGHEDER 

KØN, KROP OG SEKSUALITET

 SEKSUELLE RETTIGHEDER

FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere seksuelle 
rettigheder i Danmark og globalt.
Vidensmål: Eleven har viden om rettigheder 
relateret til krop, køn, seksualitet og familie.

ENGELSK

SKRIFTLIG KOMMUNIKATION
 
 LÆSNING
 
FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan forstå hovedindhold af 
enkle argumenterende tekster.
Vidensmål: Eleven har viden om enkle retoriske og 
argumentative virkemidler på engelsk.

FASE 2:
Færdighedsmål: Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster.
Vidensmål: Eleven har viden om hjælpemidler til 
læsning af tekster.

KULTUR OG SAMFUND 

 TEKST OG MEDIER

FASE 2:
Færdighedsmål: Eleven kan vurdere engelsk-
sprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug.
Vidensmål: Eleven har viden om kriterier til 
vurdering af tekster.

HISTORIE 

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG 

 HISTORIEKANON
 
FASE 1:
Færdighedsmål: Eleven kan bruge kanonpunkter 
til at skabe historisk overblik og sammenhængs-
forståelse.
Vidensmål: Eleven har viden om kanonpunkt.
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