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tilhørsforhold og afstand. Nogle gange sker udeluk-

kelsen gennem mere eller mindre ubevidst brug af 

sproget, af indgroede sprogmønstre og dårlige vaner. 

Andre gange bruges sproget bevidst med den hensigt 

at udgrænse visse mennesker fra en sammenhæng. 

Sprogbrug kan altså i forskellig grad være med til at 

introducere, understøtte eller eskalere intolerance mod 

bestemte grupper. 

sproget som våben
Der er eksempler både fra historien og vores samtid 

på, at ord bevidst bruges som redskab til at katego-

risere og ekskludere. De mest ekstreme eksempler 

finder vi i historiens folkedrab, hvor uønskede grupper 

blev omtalt med ord, der tydeligt skulle signalere, at 

de var en belastning, en trussel, en paria i samfundet. 

Dette kapitel handler om ytringer og deres effekt. Hvor-

dan bruges sproget til at signalere, hvem der er inde, 

og hvem der er ude – hvad der er rigtigt, og hvad der er 

forkert? Og hvilke konsekvenser har det for inkluderin-

gen og ekskluderingen af visse grupper i samfundet?

Sprog bruges på forskellig vis til at udtrykke tilhørs-

forhold og afstand til andre mennesker. Visse typer af 

sprogbrug er så alvorlige i deres stempling eller ud-

grænsning af andre, at de kan beskrives som destruk-

tive eller ligefrem farlige. Hadefuld tale er et eksempel 

på dette, fordi bestemte mennesker stemples som 

mindreværdige eller som en trussel. I kapitlet kædes 

hadefuld tale sammen med propagandavirksomhed, 

og der perspektiveres til debatten om ytringsfrihed: 

Hvor går grænserne for ytringsfrihed, og skal man 

regulere rammerne for, hvad det er tilladt at sige? Ka-

pitlet sluttes med et afsnit om internettet som forum 

for fri tale. Det sætter fokus på den misinformation og 

de fordomsfulde ytringer, som elever kan støde på, når 

de er online. Samtidig diskuteres hetz og chikane på de 

sociale medier. 

sprogbrUg
Den måde, vi taler til og om hinanden, har betydning 

for vores relationer til hinanden og for menneskers 

oplevelse af at være inkluderet eller ekskluderet i et 

fællesskab. Ord kan forulempe og være med til at 

holde mennesker ude, når de bruges til at markere 
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Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk 

indhold i politiske udsagn og beslut-

ninger

Socialisering

• Eleven kan redegøre for sociale 

grupper og fællesskabers rolle i 

socialiseringen

dansk
Der kan arbejdes med diskrimination som 

et aktuelt emne, der præger individers liv 

og muligheder i samfundet. Der kan også 

arbejdes med retten til at have en identi-

tet, og hvordan denne ret udfordres af 

forskellige mekanismer og strukturer i 

samfundet, der stiller nogle grupper bedre 

end andre.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan 

følgende mål med fordel understøttes: 

Fortolkning

• Eleven har viden om identitetsfremstil-

linger

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til 

aktuelle problemstillinger

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage udtryk for holdnin-

ger i sprog

De katolske romaers fest 
for deres helgen Sorte 
Sara finder sted i byen 
Saintes Maries de la 
Mer i Provence hvert år 
i maj. Statuen af Sorte 
Sara, som hele året står i 
krypten under den gamle 
middelalderkirke, bæres i 
procession gennem byen 
og ned til havet, hvor hun 
dyppes i bølgerne.
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som “perkerkælling” råbt på gaden efter en kvinde med 

tørklæde på. Eller det kan være omdeling af løbesedler, 

der opfordrer til had og drab på en bestemt gruppe i 

samfundet (se casen om Hizb ut-Tahrir Dræb dem, hvor 

end I finder dem på side 101).

offentlighed og grupper
Hadefuld tale er forbudt i Danmark og straffes efter 

racismeparagraffen – straffelovens § 266 b. En væ-

sentlig pointe er dog, at en hadefuld ytring kan være nok 

så hadsk og krænkende, men hvis den ikke er fremsat 

offentligt eller med en intention om udbredelse, så kan 

den ikke straffes som hadefuld tale. Det kan fx dreje sig 

om, hvad folk siger til hinanden i en privat samtale, på et 

diskotek eller under et skænderi på et borgerservicekon-

tor. Derudover skal ytringen været rettet mod grupper. 

Enkeltpersoner kan godt udsættes for hadefuld tale, 

men det afgørende er, at de bliver det på grund af deres 

(formodede) tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Det 

er altså ikke hadefuld tale, hvis nogen ytrer sig hadsk 

omkring en persons job eller noget, han eller hun har 

gjort. Det er heller ikke nødvendigvis strafbart at bruge 

”perker” overfor en anden person. Hvis det er fremsat i 

vrede eller ophidselse over fx at få en parkeringsbøde, 

så regnes det for skældsord – ikke hadefuld tale.  

tale med mere
Begrebet hadefuld tale kan være vildledende, fordi 

det signalerer, at det handler om det talte ord. Faktisk 

kan enhver form for ytring tælle som hadefuld tale. 

Det er for så vidt ligegyldigt, om den er talt, skrevet, 

tegnet, malet, filmet eller fremført som fagter. Fx kan 

et hagekors på en jødisk gravsten være et eksempel på 

hadefuld tale. Det samme kan en heil Hitler-hilsen. 

Det er også en væsentlig pointe, at hadefuld tale hand-

ler om ytringer af en vis grovhed. Had er ikke ligetil at 

definere, men ifølge filosoffen Thomas Brudholm, der 

er lektor på Københavns Universitet, signalerer det 

noget radikalt, voldsomt og fordømmeligt. Det er altså 

ikke nok, at et verbalt overgreb er upassende eller viser 

en moderat modvilje over for den pågældende grup-

peidentitet, påpeger Brudholm. Hadefuld tale er på et 

andet og mere alvorligt plan – mere i retning af hetz, 

chikane, forhånelse og trusler. 

tale der splitter
Hadefuld tale kan have alvorlig betydning for de 

mennesker, der rammes af udsagnene, men også for 

sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen i et 

samfund. For hadefuld tale er sprogbrug, der eksklu-

Adolf Hitler, leder 
af Nazityskland 
1933-1945. 
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Det gælder fx sprogbrug om jøder i Nazityskland i 

1930’erne og 1940’erne og om tutsier i Rwanda op til 

og under folkedrabet i 1994. De fleste markeringer af, 

at nogle står udenfor et fællesskab, er dog ikke så lar-

mende i deres udtryk. Det kan være små hentydninger 

eller nuancer i sproget, som man måske knapt læg-

ger mærker til, men som konsekvent fremstiller nogle 

mennesker som ’de andre’, som mindre værd eller et 

problem. 

HadefUld tale
Hadefuld tale er offentlige udtalelser, som spreder, 

tilskynder, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimina-

tion eller fjendtlighed mod minoriteter. Det kan fx være 

erklæringer fra politikere i kampagner eller fra religiøse 

ledere i medierne eller på internettet. Men hadefuld 

tale kan også forekomme i mere hverdagslignende 

situationer. Det er, når fodboldfans råber “sorte svin” 

efter en mørklødet spiller på banen. Og det er tilråb 

sproget i klassen
Sprogbrug i en klasse er med til at signalere 

grupperinger og til at definere, hvad der opfattes 

som rigtigt, normalt, almindeligt, forkert, unormalt 

og afvigende. Det kan være kompliceret at 

navigere i betydningen af elevernes sprogbrug. 

Hvad er sprogmønstre, der er blevet (dårlig) vane, 

hvad er generel ungdomsretorik, og hvad er 

egentlige udtryk for intolerance? At kalde en 

klassekammerat et bestemt øgenavn kan i nogle 

tilfælde afspejle fordomme og afstandtagen, men 

det kan også være en måde at tildele hinanden 

opmærksomhed eller anerkendelse på. Eller det 

kan være en test af lærerens og de andre elevers 

grænser. Hvor langt kan man gå – hvad er 

acceptabelt? Professor Dorthe Marie Søndergaard 

fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 

har forsket i mobning, og hun pointerer, at de 

uskrevne regler for, hvad det er legitimt at sige til 

hinanden, er foranderlige og til forhandling i 

klassen. 

Det er ikke altid nemt at aflæse, hvad der er på 

spil i en given situation, og det vil altid være en 

vurderingssag for den enkelte lærer, om der skal 

gribes ind. Er der fx behov for at tage en fælles 

snak i klassen om sprogbrug og om ords effekt? 

Her handler det både om de konkrete ord, der 

bliver sagt, og om den reaktion, som ordene 

afstedkommer. Griner eller fniser de andre elever 

af noget nedsættende, der bliver sagt, er det med 

til at legitimere det, der blev sagt. Står det uimod-

sagt, er det også en form for legitimering. 



Plakat for den nazistiske propagandafilm 
Der Ewige Jude.
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den formidler et ensidigt budskab og skaffer støtter 

til en bestemt sag eller holdning. Propaganda findes 

i mange former fra film, bøger og sange til plakater, 

teaterstykker og blogs på internettet.

Et gennemgående træk er, at propaganda ofte bruges 

til at præge især ungdommen. I Nazityskland var skole-

bøger en integreret del af nazisternes propagandaind-

sats. Den antijødiske propaganda gennemsyrede også 

opdragelsen i ungdomsorganisationer som Hitler-

jugend. Også i dag forsøger yderliggående grupper at 

skaffe sig tilhængere gennem fx uddeling af propagan-

dalignende materiale til yngre generationer. Danske 

Holocaust-benægtere har fx sendt mails direkte til 

elevrådsformænd på landets gymnasier og har produ-

ceret såkaldt undervisningsmateriale, som fortæller, at 

der ikke var gaskamre, som blev brugt til massedrab, i 

Auschwitz. Den yderliggående islamiske organisation 

Hizb ut-Tahrir har også forsøgt at hverve medlemmer 

ved at uddele flyers på gymnasier rundt i Danmark. 

Læs mere i afsnittet om ekstremisme på side 98-105. 

når ord sætter ytringsfriheden på prøve
Ytringsfriheden er en af grundstenene i vores demo-

krati, og den giver os mulighed for at sige og skrive det, 

vi vil, uden indblanding fra myndighederne. Men det er 

ikke er en absolut frihed. Der er grænser for ytringsfri-

heden, og de sættes af loven. Fx foreskriver racisme-

paragraffen, § 266 b (se boks på næste side), at man 

ikke må håne, true eller nedværdige nogen på grund af 

deres baggrund eller seksuelle orientering. Og det ses 

som en skærpende omstændighed, hvis der er tale om 

propagandavirksomhed. Ytringsfriheden er altså ikke 

ubegrænset, men skal forvaltes med ansvar og ikke 

bruges til at krænke andre. 

læs om propaganda i naZitYskland, 
rwanda og sovjetUnionen på 
folkedrab.dk
• Om propagandaens fjendebilleder i Nazi-

tyskland – se www.folkedrab.dk/holocaust 

• Om mediernes rolle og ansvar i folkedrabet 

i Rwanda – se www.folkedrab.dk/rwanda

• Om Stalins propagandametoder –  

se www.folkedrab.dk/stalinisme

derer og skaber splittelse med udsagn, der fremstiller 

visse mennesker som mindreværdige, uønskede eller 

som en trussel. Hadefuld tale udstikker ofte et meget 

tydeligt ’dem’, som hånes, stigmatiseres eller umen-

neskeliggøres på grund af et bestemt gruppetilhørsfor-

hold. Historien har flere eksempler på, at hadefuld tale 

kan have en lavineeffekt i samfundet. Nogle forføres til 

at tro på budskabet, mens andre tager stærkt afstand 

fra det, og kløften mellem tilhængere og modstandere 

øges i takt med, at de hadefulde meldinger spredes. I 

centrum står ofrene, der føler sig udenfor og i værste 

tilfælde truet på deres eksistens. Dette så man op til 

og under 2. Verdenskrig med nazisternes hadefulde 

tale om jøder og andre uønskede grupper. Det var også 

tilfældet under opløsningen af Jugoslavien i 1990’erne, 

hvor hadefuld tale blev brugt af alle parter i konflikten.  

Hadets retorik
Hadefuld tale kan variere fra det vulgære og åbenlyst 

fjendtlige til det mere nedtonede, professionelle og 

tilstræbt akademiske. Det er karakteristisk for hadefuld 

tale, at sproget bruges manipulerende og ensidigt og 

fx opfordrer til chikane, diskrimination eller vold. Her er 

fire eksempler på sprogbrug, som er typisk for hade-

fuld tale: 

Retfærdiggørelse: Retfærdiggørelse kan anspore men-

nesker til en bestemt attitude og adfærd. Fx er ’truslen 

mod nationens sikkerhed’ ofte blevet brugt til at lægge 

bestemte grupper af mennesker for had. 

Eufemisme: En ændring af et negativt ordvalg til et posi-

tivt kan sløre had og dermed gøre budskabet mere ac-

ceptabelt for tilhørerne. I Slovakiet bruges ’anti sociale’ 

som en eufemisme om landets romaer. 

Umenneskeliggørelse: Når en gruppe mennesker umen-

neskeliggøres, er det nemmere at lægge afstand til 

dem. Umenneskeliggørelsen kan på sigt resultere i, 

at bestemte mennesker ikke længere behandles som 

ligeværdige. Under folkedrab er ofrene fx blevet omtalt 

som skadedyr, bl.a. kakerlakker og rotter og som pest 

og kræftsvulster. 

Flertalsretorik: Et budskab kan få større gennemslags-

kraft, hvis afsenderen taler på flertallets vegne og i fler-

tallets interesse. Så kan budskabet fremstå retfærdigt 

og positivt, selvom det faktisk udstøder en gruppe eller 

lægger den for had. Flertalsretorik bruges blandt andet 

i taler fra fx politikere eller andre ledere. Hitler skabte 

et meget tydeligt vi i sine taler til det tyske folk – det 

samme gjorde Serbiens Slobodan Milosevic i sine taler 

til serberne i det tidligere Jugoslavien.  

propaganda
Hadefuld tale indgår nogle gange som led i en større 

hetzkampagne mod en eller flere samfundsgrupper og 

er ofte knyttet til propaganda. Propaganda er infor-

mation, som er bevidst og systematisk tilrettelagt, så 
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HadefUld tale – en HadforbrYdelse
Hadefuld tale – eller hate speech – kan beskri-

ves som en hadforbrydelse. En had forbrydelse 

er en kriminel handling, der er motiveret af en 

forestilling om fx ofrets seksuelle orientering 

eller religiøse overbevisning: En person overfal-

des, fordi han er homoseksuel – eller opfattes 

som homoseksuel. En person chikaneres, fordi 

han er muslim – eller ses som muslim. 

Læs mere om hadforbrydelser på 

side 157-160.
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kelige overfor propaganda af den slags, der kan findes 

i rapmusik. ”Ofte er det et spørgsmål om uddannelse, 

men det er klart, at når musikere direkte forsøger at 

opildne til had, gør det problemet meget værre. Derfor 

arbejder vi sammen med Scotland Yard (politiet i 

London) om at løse problemerne” sagde David Allison. 

Sizzlas koncerter er siden blevet aflyst i mange andre 

lande, herunder i Danmark i 2009, og senest i USA, 

hvor han skulle have spillet i december 2013. 

Citaterne stammer fra artiklen Hadsk rapmusik under 

anklage af Lone Theils i Berlingske 10.11.2004. Læs 

artiklen på www.b.dk/verden/hadsk-rapmusik-under-

anklage  
  

Den franske  
komiker Dieudonné 
og fodboldsspil-
leren Anelka laver 
armbevægelsen, der 
har fået tilnavnet 
quenelle.

politiet for at opfordre til mord og vold i sine raptek-

ster, hvor han giver udtryk for en ekstrem modstand 

mod homoseksuelle. Ifølge den daværende talsmand 

for en interessegruppe for homoseksuelles rettigheder, 

Outrage, kan musik i yderste konsekvens være 

medvirkende til drab, og derfor meldte man Sizzla til 

politiet: ”Der er måske ikke mange, der direkte lytter til 

budskabet og går ud og følger hans direktiver. Men 

hvis man hører pladen tilstrækkeligt mange gange, 

bliver det absorberet, og det bliver en del af ens kultur, 

at man taler om og forholder sig til andre mennesker 

på den måde,” sagde talsmanden David Allison.

Ifølge Outrage er der sket en stigning i antallet af 

anmeldte overfald mod bøsser og lesbiske, fordi 

mange unge mennesker uden uddannelse er letpåvir-

case

antisemitisk standUp?
I 2014 blev den omstridte franske komiker Dieudonnés 

standupshow Le Mur (Muren) forbudt af myndighe-

derne. Forbuddet spredte sig fra Frankrig og videre til 

Storbritannien. Showet blev aflyst før premieren og 

forbudt, fordi myndighederne vurderede, at Dieudon-

nés udtalelser i showet var racistiske og antisemitiske 

samt udgjorde en trussel mod den offentlige ro og 

orden. Dieudonné havde forinden bl.a. udtalt, at den 

opmærksomhed og omtale, som Holocaust får, er 

“mindepornografi”, og at det er en skam, at gaskam-
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rene ikke længere findes. Dieudonné havde i forvejen 

syv domme for at opfordre til had mod jøder. 

Forbuddet mod Dieudonnés show fik megen medieop-

mærksomhed og udviklede sig bl.a. til en diskussion 

for eller imod ytringsfrihed. Modstandere af forbuddet 

mente, det var et brud på ytringsfriheden og ikke i 

nogens interesse – heller ikke jøders – at forbyde 

hans show. Tilhængere af et forbud fastslog, at det 

ikke handlede om censur, men snarere om forvaltnin-

gen af ytringsfriheden. Ved at forbyde showet under-

stregede man, at det ikke er o.k. at sige hvad som 

helst om andre mennesker.  

Ikke kun Dieudonnés ord har været genstand for 

debat. Han er også ophavsmand til en strakt armbe-

vægelse, som kaldes en quenelle. Denne armbevæ-

gelse er blevet beskyldt for at være nynazistisk, da den 

ligner en omvendt nazihilsen: Armen strækkes nedad i 

modsætning til opad, som nazisterne gjorde. På kort 

tid har denne hilsen spredt sig blandt Dieudonnés 

tilhængere. Dieudonné selv hævder, at det er en hilsen, 

som skal vise foragt for det, han kalder systemet. 

Fodboldspilleren Anelka kom i massiv modvind, da 

han i en kamp for sin engelske klub West Bromwich 

fejrede en scoring med at lave en quenelle på fodbold-

banen. Anelka blev idømt en stor bøde samt fem 

spilledages karantæne for brug af tegnet. Begrundel-

sen lød, at tegnet er stærkt associeret med antisemi-

tisme, fordi det er så tæt knyttet til Dieudonné, og fordi 

det så tydeligt ligner en omvendt Heil Hitler. 

case

Had i rapmUsik 
Den jamaicanske rapper Sizzlas koncerttur i Storbri-

tannien blev i 2004 aflyst, efter han var blevet meldt til 

straffelovens § 266 b 
– racismeparagraffen 
Den, der offentligt eller med fortsæt til udbre-

delse 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 oriente-

ring, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2:

Ved straffens udmåling skal det betragtes som 

en skærpende omstændighed, at forholdet har 

karakter af propagandavirksomhed.

grUndlovens § 77 
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 

offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 

domstolene. Censur og andre forebyggende 

forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
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Hvis det ikke fremgår af teksten, så tjek websiden 

for at se, om det står der. 

2. Hvem er afsender? 

Hvem er forfatter til teksten? Er det en forfatter, 

eller er udgiver en webmaster eller institution? 

Er der oplysninger om forfatterens baggrund? 

Er det en professionel eller selvudråbt ekspert? 

Hvilke andre sammenhænge optræder forfatteren 

og/eller organisationen i? Henviser forfatteren 

til andre kilder? 

3. Mulighed for kontakt? 

Er der mulighed for at tage kontakt til forfatteren 

og/eller organisationen, som står bag teksten og 

websiden? 

4. Se på sammenhængen 

Kan du finde noget om forfatteren eller webmaste-

ren på andre sider på internettet? Hvor hører 

’roden’ af internetadressen hjemme? Skræl 

websidens adresse bagfra lag for lag for at finde 

frem til hvilken organisation eller virksomhed, der 

udgiver teksten. Hvilke andre websider linker siden 

til? Er der kildehenvisninger i teksten? 

5. Hvad er hensigten med siden? 

Hvad er forfatterens hensigt med artiklen eller 

udgivelsen? Er det personlige eller professionelle 

grunde, der ligger bag artiklen? Kan du finde en 

beskrivelse af websidens formål? 

6. Sprogbrugen 

Er der mange positivt eller negativt ladede formule-

ringer? Er der dokumentation for synspunkter? 

Hvordan er tekstens meninger begrundet? Virker 

det, som om der kun er en sandhed, eller er der 

plads til andre synspunkter og diskussion? 

Hvilken teksttype er der tale om? Fx er en personlig 

webside mindre objektiv end en avisartikel. 

7. Mange fejl? 

Er der stavefejl, forældede links, sider der ikke kan 

vises, pdf-filer som ikke kan downloades, eller 

lydfiler der ikke kan afspilles? Selv på de bedste 

sider er der fejl, men vær ekstra opmærksom, hvis 

der er mange. Det siger noget om niveauet.

8. Hvor stammer informationerne fra? 

Gengiver teksterne noget, forfatteren selv har 

oplevet, eller er det noget, han har fået fortalt? Var 

han til stede, da begivenheden skete? Har teksten 

været udgivet tidligere, enten på websiden eller i 

andre medier? 

9. Anvendelse af billeder og illustrationer 

Hvordan bruges billeder og illustrationer? Bliver der 

brugt billeder eller andet visuelt materiale til at 

understøtte teksten? Hvad betyder det for indhol-

det? 

10. Det vigtigste: supplér med andet materiale 

Gå på biblioteket, søg efter supplerende materiale 

på nettet og spørg dig omkring etc. Det er aldrig 

nok kun at bruge én kilde, når du skal skrive en 

opgave eller indhente information om et emne. 

Informationerne skal kunne bekræftes – og helst 

af flere uafhængige kilder.

Kilde: www.holocaust.dk

nettet – frit forUm for tale
Unge er online det meste af deres tid. Fordi netmediet 

spiller en så stor rolle i deres liv, er det relevant at se 

nærmere på de problematikker, der knytter sig til 

internettet som et forum for alverdens ytringer. Der er 

særligt to forhold, man skal være opmærksom på i 

forhold til intolerance og udbredelsen af intolerante 

budskaber. Det ene er risikoen for at støde på upålide-

lig information, fordomme og hadefuld tale på nettet, 

det andet er chikane på de sociale medier. Begge 

relaterer sig til de billeder, unge skaber af sig selv og 

andre, og til konstruktioner af fællesskaber.

Had på nettet
Der findes personer og grupper, der bruger internettet 

til at sprede fordomsfulde, racistiske og hadefulde 

budskaber om andre i samfundet, ofte minoritetsgrup-

per. Unge kan støde på budskaberne mange steder: på 

websider, sociale medier, blogindlæg, kommentarer til 

nyhedsspor m.m. Fordi unge ofte er alene på nettet, 

kan de ytringer, de møder, komme til at stå uimodsagt. 

Oplever man som lærer, at elever videregiver mærk-

værdige, ekstreme eller afvigende udsagn, er det 

oplagt at snakke med dem om, hvor de har deres infor-

mationer fra. Det kan starte en god debat om, hvordan 

man navigerer på nettet. Hvad finder eleverne interes-

sant, hvordan vurderer de en webside, og hvad synes 

de, virker troværdigt? Som lærer kan man vise eleverne 

en eller flere underlødige sider. Det kan være givtigt 

med helt konkrete eksempler på, hvad eleverne bør 

være kritiske overfor. Det anbefales, at lærere og elever 

sammen gennemgår siden, så alle kommer omkring 

de problematiske udsagn og får diskuteret, hvorfor de 

er problematiske, og hvad man skal lægge mærke til 

for at kunne vurdere det. 
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kritisk på nettet 
Vil man arbejde med kildekritik på nettet, kan man 

bruge materiale udviklet af DIIS. Lad eleverne læse 

artiklen Vær kritisk på nettet, der findes på DIIS’ 

webside www.holocaust.dk/grundskole. Derudover 

kan I bruge denne tjekliste med 10 gode råd til 

elever, der søger information på internettet:

10 hurtige: tjekliste til information fra nettet 

1. Er siden aktuel? 

Tjek, om websiden bliver opdateret. En webside 

bør indeholde information om, hvornår den sidst er 

blevet opdateret, så du ved, at informationen er 

aktuel. Hvornår er teksten oprindeligt udgivet? 
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mobning og hadefuld tale. En dansk undersøgelse fra 

2013 lavet af Medierådet for Børn og Unge og en 

række organisationer viser, at danske unge er klar over 

risikoen for at blive krænket eller udsat for chikane på 

de sociale medier. 

falske historier på facebook 
Falske historier bliver fx spredt via Facebook og kan 

være med til at forstærke negative holdninger til 

grupper i samfundet. I sommeren 2012 cirkulerede en 

historie på Facebook om en kvinde, der angiveligt 

skulle være blevet overfaldet af en gruppe indvandrer-

drenge, mens hun gik tur med sit barn i barnevogn. 

Overfaldet skulle have været så voldsomt, at kvindens 

barn røg ud af vognen. Historien blev delt mere end 

35.000 gange og debatteret flittigt i højreradikale, 

indvandrerfjendtlige miljøer. Sandfærdig var historien 

dog ikke. Politiet endte med at droppe tiltalen mod de 

påståede gerningsmænd og i stedet sigte kvinden for 

at have afgivet urigtige oplysninger til politiet. Det er 

uvist, om historien tilfældigt fik et liv på nettet, eller om 

den var bevidst iscenesat med det formål at skabe 

modvilje over for indvandrere. Uanset om historien var 

plantet eller ej, blev et stort antal mennesker præsen-

teret for et grelt billede af ’hvad unge indvandrerdrenge 

kan finde på’. Som lærer kan man styrke elevernes 

forståelse af bagsiden ved sociale medier ved at 

diskutere sager som denne, hvor en falsk historie er 

med til at sprede et negativt billede af bestemt gruppe. 

Brug gerne elevernes egne oplevelser og eksempler 

som udgangspunkt for debatten.
  

krænkende oplevelser på 
sociale medier
Medierådet for Børn og Unge, DR Medier, 

Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrå-

det og Berlingske Media udførte i 2013 en 

undersøgelse med titlen Teenagere: deres 

private og offentlige liv på sociale medier. Her er 

nogle af undersøgelsens resultater:

83 % af de unge er opmærksomme på, at 

deres oplysninger på sociale netværk kan 

bruges af andre til chikane eller mobning.

19 % af de unge har skrevet eller uploadet 

noget på nettet eller på de sociale medier om 

sig selv, som de efterfølgende har fortrudt. 16 

% har gjort det om andre – og fortrudt.

13 % af de unge har oplevet eller følt sig 

krænket over, at noget, de selv har lagt ud, er 

blevet brugt på en dårlig måde. 

sociale medier
Unge bruger i stort omfang sociale medier som 

Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter til at 

udtrykke, hvem de er, og hvilke relationer de indgår i. 

Sociale medier spiller på den måde en væsentlig rolle 

for de unges identitetsdannelse og fællesskaber. 

Derfor påvirkes også inklusions- og eksklusionsmeka-

nismer af, hvad der sker på de sociale medier. Fx kan 

rygter og falske historier spredes lynhurtigt via de 

sociale medier – endda anonymt. Alle og enhver kan 

oprette profiler og bruge dem til hetz mod andre, 

ligesom man kan kommentere på blogs og andre fora 

under falsk identitet. I en international undersøgelse 

med unge fra 68 lande svarede hele 70 % af de 

adspurgte, at de havde oplevet negative konsekvenser 

af anonymiteten på sociale medier, primært i form af 
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wisdom of tHe crowd
Wisdom of the crowd er et begreb, som er 

blevet mere almindeligt inden for de seneste 

år. Det relaterer sig bl.a. til videndeling på 

nettet og handler her om det brede flertals 

påvirkning af meninger og udlægninger af en 

sag eller et emne ved at uploade og dele 

indhold, fx kommentarer til nyhedssider og 

blogs. Hvis der er mange med en bestemt 

mening om en given sag, kan det skabe en 

form for flokmentalitet, som kan overtrumfe 

en eksperts udsagn. 

Med web 2.0, som bl.a. er kendetegnet ved 

indhold lavet af og for brugerne, er der mange 

eksempler på videndeling defineret af flertallet, 

blandt andre Wikipedia og Ekstra Bladets 

nationen!: På nationen!s webside står der: 

”Bland dig i debatten, kom med din mening, 

skriv om det du ved noget om. Med Folkets 

Røst sætter du dagsordenen og bestemmer, 

hvad andre skal mene noget om”. En pointe 

omkring nationen! er imidlertid, at dette forum 

har omkring 140.000 registrerede brugere, 

hvoraf 5000 om måneden skriver kommenta-

rer. Langt størstedelen af kommentarerne 

skrives dog af en mindre skare. Man kan sige, 

at det således snarere er den enkeltes forestil-

ling om flertallets opfattelse, end det reelt er 

flertallet, der ’taler’.
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Ved at se på både historiske og nutidige eksempler 

på hadefuld tale og propagandavirksomhed kan 

eleverne lære om, hvordan de er blevet brugt som 

redskaber til at udgrænse visse grupper af menne-

sker fra samfundet – og hvilke konsekvenser det 

har haft for disse befolkningsgrupper. Eleverne kan 

også reflektere over udviklingsmønstre ved fx at se 

på, hvordan ord har udviklet sig til handlinger og sat 

sig spor igennem historien. Kapitlet lægger ligele-

des op til at arbejde med kildekritik på internettet 

– og herunder vurdering af saglig vs. underlødig 

information, når man sammenfatter historiske eller 

samtidige sammenhænge og episoder. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om historisk udvikling

Kildeanalyse

• Eleven kan udvælge kilder til belysning af 

historiske problemstillinger

• Eleven har viden om kildekritiske begreber 

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven har viden om historiske fortællingers 

brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Historisk bevidsthed

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumen-

tation og handling

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske 

bevidsthed

Historiekanon 
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Grundloven 1849 

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

samfundsfag
Der kan arbejdes med sprogbrugs betydning for 

konstruktioner af fællesskaber og for inklusion eller 

eksklusion af grupper i samfundet. Der kan også 

arbejdes med forskellige former for afsender- og 

modtagerforhold i hadefuld tale og propaganda, 

herunder hvordan disse fænomener påvirker politiske, 

sociale og kulturelle sammenhænge. Hvordan er og 

bliver propaganda fx brugt som et politisk instrument 

til at udgrænse visse grupper i samfundet? En under-

søgelse af propagandamateriale kan indeholde en 

diskussion af ytringsfriheden og dens grænser. Til 

dette knytter sig spørgsmål om sammenstød mellem 

rettigheder: ytringsfrihed vs. retten til fx ikke at blive 

udsat for racisme. 

Der kan arbejdes med kilde- og informationssøgning i 

et historisk og nutidigt lys, herunder med kritisk 

stillingtagen til de enorme mængder information, som 

er tilgængelige på internettet. Det handler bl.a. om, 

hvordan man vurderer, om information er lødig eller ej, 

og hvilken samfundsmæssig betydning misinforma-

tion på nettet har. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleverne har viden om demokrati og retsstat, fx 

grundloven

Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger

Medier og politik

• Eleven kan redegøre for, hvordan medier kan 

anvendes til politisk deltagelse

• Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger 

• Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk 

deltagelse

Informationssøgning

• Eleven kan finde relevante kilder

• Eleven har viden om informationssøgning, herun-

der med digitale medier

dansk
Der kan arbejdes med forskellige analoge og digitale 

kommunikationsformer og deres betydning for 

konstruktionen af fællesskaber og for inklusion eller 

eksklusion af bestemte grupper. Ved at arbejde med fx 

propagandamateriale kan man undersøge ytringers 

indhold og pålidelighed ved at bl.a. at se på afsender, 

modtager og budskab. Der kan arbejdes med sprog-

lige udtryk og deres betydning for menneskers følelse 

150 kapitel 10 · sig hvad du vil – eller hvad?

anvendt litteratUr
Andersson, Mattias & Jacobsen, Faye m.fl. 

(red.): Det er enhvers ansvar, Alinea, 2008

Brudholm, Thomas: “Om had og hadetale” i 

Larsen, Rune Engelbreth m.fl. (red.): HATE 

SPEECH: Fra hadetale til hadesyn, Informations 

Forlag, 2013 

Larsen, Rune Engelbreth & Lohmann, Jens m.

fl. (red.): HATE SPEECH – fra hadetale til 

hadesyn, Informations Forlag, 2013 

Medierådet for Børn og Unge, DR Medier, 

Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrå-

det og Berlingske Media: Teenagere: deres 

private og offentlige liv på sociale medier, 2013 

Søndergaard, Dorthe Marie (red.): Mobning – 

Sociale processer på afveje, Hans Reitzel Forlag, 

2009 

Theils, Lone: ”Hadsk rapmusik under anklage”, 

Berlingske, 10.11.2004 

Youth IGF Project – Childnet International: 

Global Perspectives on Online Anonymity, 2013

www.holocaust.dk  

www.digitaleunge.dk



153kapitel 11 · hvem har ret?

menneskerettigHeder
Intolerance udfordrer menneskers grundlæggende ret-

tigheder – fx retten til ligebehandling, retten til at vælge 

sin religion, retten til frihed og sågar i visse tilfælde 

retten til liv. Undervisning om intolerance kan tage 

udgangspunkt i eller inddrage de universelle menne-

skerettigheder. At arbejde ud fra et rettighedsperspek-

tiv giver eleverne konkrete, nedskrevne principper og 

regler at forholde sig til.

fn og menneskerettighedserklæringen 
Den 10. december 1948 vedtog FN Verdenserklærin-

gen om Menneskerettighederne. Erklæringen fastslår, 

at alle mennesker i verden er unikke og lige meget 

værd og derfor har en række grundlæggende rettighe-

der, der ikke må krænkes. Retten til fx frihed, uddan-

Dette kapitel giver et overblik over de love, som knytter 

sig til intolerance mod forskellige grupper i samfundet. 

Det behandler både international ret samt europæisk 

og dansk lovgivning. Kapitlet fungerer som et slags 

opslagsværk med information om de forskellige dele 

af lovkomplekset. Det adskiller sig fra de andre kapitler 

ved at være mindre rettet mod en konkret undervis-

ningssituation og mere mod lærerens egen forbere-

delse – dvs. som baggrundsviden eller reference i 

arbejdet med intolerance.

Kapitlet behandler først menneskerettighederne som 

en overordnet ramme for individers grundlæggende 

rettigheder. Her beskrives baggrunden for menne-

skerettighedserklæringen – 2. Verdenskrigs forbry-

delser – og erklæringen relateres til vedtagelsen af 

FN’s Folkedrabskonvention. Menneskerettighedernes 

universelle karakter diskuteres og perspektiveres til 

nutidige krænkelser af menneskers rettigheder. Deref-

ter skitserer kapitlet love og bestemmelser, der knytter 

sig til bekæmpelse og straf af forskellige former for 

intolerance: hadforbrydelser, diskrimination, racisme, 

og blasfemi. Denne del indeholder en særlig tekst, der 

diskuterer hadforbrydelse som begreb. 

Til kapitlet er der to cases, som handler om diskrimi-

nation og udgrænsning via lovning: Nürnberglovene i 

Nazityskland og Sydafrikas apartheidsystem.  

kapitel 11

Hvem har ret?  

elever, Undervisning og lovgivning
Selvom lovtekster kan være svære for elever at 

læse, kan det være givtigt at arbejde med 

lovene, så eleverne får indblik i forskellen 

mellem strafbare handlinger og lovlig adfærd. 

At noget ikke er strafbart – fx racistiske 

ytringer inden for husets fire vægge – er ikke 

det samme som, at det er uproblematisk. Men 

der er forskel på de måder, man kan håndtere 

strafbare og lovlige handlinger på.   

af at være indenfor/udenfor fællesskaber, bl.a. i skole, 

samfund, sociale medier etc. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fremstilling

• Eleven har viden om varierende udtryksformer 

målrettet forskellige målgrupper

Undersøgelse

• Eleven har viden om fortællerpålidelighed og betyd-

ningslag i teksten

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andre fremstillinger af 

identitet i tekster

Vurdering

• Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger 

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i 

dialog

• Eleven har viden om demokratisk dialog

It og kommunikation

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale 

kommunikationsteknologier for eget liv og fælles-

skab

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog 

• Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillin-

ger om verden med ord og sprog 

• Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i 

forskellige situationer
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