
GENNEMSYN CA. 25 MIN
Lad eleverne gennemføre videooplevelsen hver for sig.

OPSAMLING CA. 10 MIN
Tal og diskutér med eleverne om filmen: 

• Hvad skete der i filmen? Giv et kort resumé af historien.

• Hvilke dilemmaer opstod der i fortællingen?

• Hvad ville I selv have gjort, hvis I havde stået i samme situation og hvilke valg tog I på vegne af Mathias?

• Var I bevidste om udfordringerne ved måden tøj bliver produceret på?

• Hvor bevidste er I om jeres eget tøj forbrug? Har I f.eks. selv ændret jeres forbrugsadfærd for nyligt?  

Eller kender I nogen, som har ændret deres forbrugsvaner?

• Hvad ved I om arbejdsforholdene for de tekstilarbejdere, som fremstiller langt størstedelen af det tøj, vi køber?

INTRODUKTION GENNEM VERDENSMÅLENE CA. 5 MIN
Med udgangspunkt i teksten Verdensmålene præsenterer du emnet for eleverne 

og hvorfor det er relevant i undervisningen.

VEDLEDNING TIL OPGAVE 03
AYAAN - RETTIGHEDER OG ARBEJDSFORHOLD

Målet med denne lektion er, at eleverne undersøger, hvordan arbejdsforholdene er 

for fabriksarbejdere i tekstilindustrien.

I skal med udgangspunkt i videooplevelsen og jeres kendskab til Ayaan beskrive, analysere 

og diskutere hvordan Ayaan’s rettigheder og arbejdsforhold kan forbedres. Samtidig skal eleverne 

også forholde sig til de dilemmaer, som opstår undervejs. 

Et dilemma kan f.eks. være: Hvordan sikres en højere minimumsløn til arbejdere som Ayaan, uden at 

Indien forringer sin konkurrenceevne, hvilket kan lede til mindre eksport og derved afskedigelse af 

arbejdere på tekstilfabrikker?

I forlængelse heraf skal eleverne beskrive og begrunde de mest hensigtmæssige handleperspektiver. 

Inspiration til handleperspektiver kan findes på hjemmesiden. 

Opgaven afsluttes med en debat runde i matrix grupper af 4-5 elever, som sammensættes af læreren.
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https://ientyndtraad.dk/interactive/
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/verdensmaalene/


OPGAVE CA. 45 MIN
Eleverne fordeles i grupper af 4-5 elever pr. gruppe.

Trin for trin:

1. Elverne starter med at diskutere følgende ud fra videooplevelsen: 

Hvilke basale menneskerettigheder kan vi, ud fra videooplevelsen, formode bliver overtrådt? 

Skriv jeres umiddelbare bud.

2. Elevernes læser denne tekst om menneskerettighederne.

3. Eleverne skal nu specificere hvilke artikler, de mener bliver overtrådt i Ayaans tilfælde.  

Skriv de reviderede bud ned igen.

4. Eleverne læser efterfølgende denne tekst og supplerer med de relevante afsnit fra denne tekst.

5. I gruppen diskuterer og klassificerer eleverne nu de hovedområder, hvor arbejderne er ekstra udsatte.

6. Læs efterfølgende denne tekst om konkurrenceevne.

7. Diskuter nu i gruppen:

• Hvordan forholder de relevante verdensmål sig til at forbedre arbejdsforholdene?

• Hvilke områder er vigtigst at forbedre for arbejderne og hvad er potentielt de afledte  

 konsekvenser heraf - både negative og postive? 

• Hvilket ansvar har vi som forbruger, borger eller verdensborger i forhold til at     

 forbedre forholdene for arbejderne? 

• Overvej, hvilke forskellige aktører der indgår i sammenspillet og hvordan forholdene  

 imellem dem påvirker dem? Det er f.eks. fabriksejerne, den indiske regering,  

 EU og den individuelle forbruger.

DEBAT (CA. 15 MIN)
Gruppearbejde (matrix grupper)

Eleverne samles i de nye matrix grupper og diskuterer følgende: 

• Hvilke basale rettigheder er under pres for Ayaan og andre arbejdere i samme situation?

• Hvor er det vigtigst at sætte ind og hvorfor? Tag udgangspunkt i verdensmål nr. 8 og 12  

samt valgte artikler fra menneskerettighedskonventionen.

• Hvad mener I, at de lave lønninger betyder for Indiens konkurrenceevne  

og eksport muligheder - og hvordan påvirker det Ayaans arbejdsforhold?

• Hvordan kan øget indtægt fra tekstilproduktion bidrage til at forbedre forholdene for arbejderne i Indien?

• Hvilket ansvar har vi som forbrugere, borgere eller verdensborgere i forhold til at forbedre forholdene  

for arbejderne - og hvorfra skal initiativerne komme til at skabe forandring?

• Hvilke konkrete forandringer kan det praktiseres igennem. Diskutér hvilke handleperspektiver  

I finder mest relevante og realistiske?
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https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/indien/
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/toejspild/toej-saadan-skader-produktionen

