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Kopiark: Rettighedsscenarier 
Tip:  Formuler selv scenarier, så de passer til de tematikker I arbejder med, klassens egen 
hverdag, og hvad der sker i jeres lokalområde osv. 
 

Fra filmen ’Lille terrorist’:  
Walid, Nicklas og Kasper bliver uvenner på 
fodboldbanen og Nicklas kalder Walid for ”din 
fucking terrorist”. Walid kalder Nicklas for 
”homo” og Nicklas siger ”I er sgu da alle 
sammen terrorister der hvor du kommer fra.” 

Fra filmen ’Lille terrorist’:  
Nicklas tager klassekammeraternes telefoner 
og lægger dem i Walids taske. Walid bliver 
beskyldt for at have stjålet telefonerne. 

Du går ned ad gaden en helt almindelig 
lørdag, og pludselig ser du to piger på din 
egen alder drille en tredje pige, fordi hun går i 
noget anderledes tøj og ikke taler flydende 
dansk.  

Dine forældre har lige besluttet at de skal 
separeres og du kan høre at de diskuterer hvor 
du skal bo. Men hvad med din egen mening? 

Din skole går kun op til 7. klasse, så efter 
sommerferien skal hele klassen rykke til en 
anden skole. Men du sidder i kørestol og kan 
ikke begynde på den samme skole som alle 
dine venner, fordi den har for mange trapper. 

Du vil gerne se en film, men din far synes ikke 
den er egnet for en på din alder. 

Du har fået at vide, at du vil komme i 
problemer hvis du hænger ud med en bestemt 
gruppe venner. Du synes ikke det er 
retfærdigt, for dine forældre kender dem slet 
ikke. 

Du vil gerne være længe oppe, men din mor vil 
ikke give dig lov, fordi du skal i skole næste 
dag. 

Dine forældre er meget skrappe omkring at du 
ikke må sige dine bedsteforældre i mod, men 
nogen gange synes du, at dine bedsteforældre 
har en forkert holdning til tingene. 

Du vil gerne gå i skole, men din far synes ikke 
det er nødvendigt for piger. 

Din mor vil ikke lade dig cykle hjem fra dine 
venner og fester om aftnen. Du fortæller 
hende, at det ikke er retfærdigt, men hun siger 
at det er fordi det er farligt. 

Du kommer hjem en dag og finder din mor, 
mens hun læser din dagbog. 

Du ser en elev blive beskyldt for noget i 
skolen, som han ikke har gjort. Men du har 
ikke lyst til at blive blandet ind i det. 

 

Din bror får altid mad først, og det synes du 
ikke er retfærdigt.  

 

Frihed 


