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En dilemmafilm om diskrimination henvendt til folkeskolens ældste klasser
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DROP DISKRIMINATION
Beskyttelse mod diskrimination er en fundamental menneskeret, og
et demokratisk og pluralistisk samfund skal sikre alle sine borgere lige
muligheder og beskyttelse mod diskrimination. Diskrimination handler
om at blive behandlet anderledes pga. ens hudfarve, race/afstamning,
national og etnisk oprindelse, religion og tro, køn, seksuel orientering,
handicap, sprog, social status m.v.
I Danmark har vi love, der forbyder diskrimination, men love i sig selv er
ikke nok til at beskytte den enkelte. Det er samtidig vigtigt, at enhver
ved, hvad diskrimination er og hvorfor diskrimination opstår, da vi alle
kan opleve at blive diskrimineret eller at diskriminere selv.
Målsætningen med denne film er at styrke kendskabet til og skabe
bevidsthed om fordomme såvel som diskriminationens konsekvenser, og
herigennem lære at forstå og håndtere mangfoldighed. Filmen sætter
fokus på os selv og på det faktum, at vi alle har fordomme, som skal
udfordres for, at vi kan handle anderledes. Ved at give lærere og elever
redskaber til at identificere, diskutere og udfordre egne fordomme,
samt skabe en vidensbasis om diskrimination og dens konsekvenser,
tilstræber denne film at bidrage til fordoms- og diskriminationsfrie
miljøer i de danske skoler.
Materialet er henvendt folkeskolens ældste klassetrin (6.-10.
kl.) og kan bl.a. anvendes i fagene dansk, samfundsfag, historie,
kristendomskundskab eller tværfagligt.
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At undervise i diskrimination
Diskrimination kan for mange forekomme at være et svært
og sensitivt emne at undervise i. Almindeligt forekommende
diskriminerende handlinger blandt børn og unge i skolen er f.eks.
eksklusion i forbindelse med mobning. Skolen er således et vigtigt
rum for læring om diskrimination.
Uddannelsespakken DROP DISKRIMINATION sigter på at klæde
lærere godt på til opgaven, så emnet opleves som lettere at gå til.
Eksemplarisk undervisning i diskrimination rummer flere forskellige
dimensioner, herunder kendskab til menneskerettigheder, da
beskyttelse mod diskrimination er omfattet af menneskerettig
hedskonventionerne. Viden om diskrimination er dog i sig selv ikke
nok til at give eleverne konkrete handlemuligheder og forståelse
for diskriminationens konsekvenser. På hjemmesiden www.dropdiskrimination.dk kan man derfor læse mere om, hvordan man udover
en vidensdimension også integrerer en færdighedsdimension og en
holdningsdimension i undervisningen.

Uddannelsespakken

Uddannelsespakken består udover denne manual og hjemmesiden
af en DVD, som er omdrejningspunktet for lærermanualen. Den er
bygget op omkring hver enkelt episode i DVD’en, hvortil der hører en
øvelse, som kan bruges til at diskutere og skabe yderligere forståelse
af episodens tema. Manualen er et pædagogisk redskab til at arbejde
med fordomme og diskrimination og har til formål at guide og støtte
læreren i at bringe diskrimination op i en undervisningskontekst.
Manualen bør suppleres af det øvrige materiale, kan findes på
hjemmesiden: Flere øvelser. Begrebskatalog, Rettighedskatalog,
henvisninger til relevant litteratur, Best Practice-katalog over
undervisningsforløb m.v.. Alt sammen skal det være med til at styrke
både lærernes og elevernes faglighed og kendskab til diskrimination
som fænomen, samt give redskaber til at identificere og forebygge
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diskrimination. Uddannelsespakkens elementer er tænkt som en
helhed, hvor hvert enkelt element understøtter de øvrige dele.
DVD’en er et interaktivt undervisningsmateriale, som viser syv for
skellige episoder med temaerne: ytringsfrihed, eksklusion, sproglig
intolerance, fordomme mellem minoritetsgrupper, religiøs intole
rance, racisme og stigmatisering. Vi følger hovedpersonen Anna, der
er skolelærer, både i og udenfor skolekonteksten, hvor hun enten er
vidne til diskriminerende handlinger eller selv indirekte medvirker
hertil. Episoderne kan vises hver for sig, da hver episode rejser et
dilemma, som kan diskuteres uafhængigt af de andre, eller man kan
vælge at se hele filmen og så diskutere diskrimination efterfølgende.
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supplerende spørgsmål til episoderne og
forslag til øvelser
I det følgende refereres til de syv episoder og der gives forslag til supple
rende spørgsmål, der kan knyttes til hver episode. Herefter følger forslag
til øvelser til 6.-10. klasse, som bør tilpasses målgruppens alder og faglige
forudsætninger. De fleste øvelser forudsætter at de finder sted i et stort
lokale.

1. Fodbolden
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 1:
Kan du genkende situationen? Hvordan ville du selv reagere, hvis du
skulle gribe ind i den situation, som episoden viser? Hvad ved du om
ytringsfrihed? (se rettighedskatalog)
Hvordan giver det mening at tale om ytringsfrihed i dette eksempel?
Øvelse: Hadefuld tale
Tid: 		

Ca. en undervisningstime

Materialer: 	F.eks. udsagn af politikere fra aviser/tv og eksempler
		

fra Facebook o.l. internetfora.

Målsætning:

At få eleverne til at reflektere og forholde sig til 		

		

grænsen mellem ytringsfrihed og diskrimination/		

		

racisme

Introducér eleverne til begrebet hadefuld tale, jf. begrebskataloget
på hjemmesiden. Udlevér artiklerne/udsagn til eleverne og bed dem
om at læse dem hver for sig. Bed eleverne finde konkrete eksempler
fra teksterne, hvor de synes at de nedladende bemærkninger er ok og
eksempler på det modsatte. Bed eleverne om at begrunde deres svar.
Fælles opsamling:
Introducér racismeparagraffens § 266b (Straffeloven) og kom
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evt. med eksempler på domme vedr. hadefuld tale. Hvordan
mener I, at de udvalgte eksempler fra artiklerne kan relateres til
racismeparagraffen? Kan den finde anvendelse i forhold til jeres
eksempler?

2. Nye pladser
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 2:
Kan du genkende situationen? Hvis ansvar er det, at Ashaa sidder
alene; hendes eget, de andre elevers eller lærerens? Kunne du finde
på at sætte dig ved siden af Ashaa, eller ville du blive på den plads, du
først havde udset dig? Er det i orden at flytte plads med begrundelsen,
at en madpakke lugter?
Øvelse: Inklusion og eksklusion
Tid: 		

Ca. to undervisningstimer

Målsætning:

Øvelsen har til hensigt at skærpe elevernes 		

		

bevidsthed om egne handlinger, som kan være 		

		

både ekskluderende eller inkluderende.

Introducér eleverne til begreberne inklusion og eksklusion jf.
begrebskataloget på hjemmesiden.
Eleverne inddeles i mindre grupper og her fortæller de hinanden
om en situation, de har oplevet eller hørt om, hvor en person blev
udelukket/ekskluderet på grund af f.eks. sin etniske baggrund. Hver
gruppe skal vælge en situation, som de skal arbejde videre med og
som til sidst skal opføres for klassen som et rollespil.
Den, der har oplevet eller fortalt om den situation, der er blevet valgt
ud, skal fortælle til gruppen:
Hvad skete der? Hvad gik forud? Hvordan var forholdet mellem
personerne i situationen? Hvordan endte det? Hvad gjorde han/hun
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selv i situationen?
Hver gruppe skal nu opføre situationen for klassen. De kan enten
fokusere på den ekskluderede eller den, der ekskluderer.
Afsæt en time til gruppearbejde og den næste time til fremlæggelse
og opsamling.
Fælles opsamling:
Hvad gjorde størst indtryk på jer? Hvad I har lært af øvelsen?
Hvad vil I gøre en anden gang, når I oplever sådan en situation?

3. ELIAS’ MOR
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 3:
Kan du genkende situationen? Har du selv oplevet at føle dig ’forkert’
fordi du ikke kunne tale et andet sprog, eller ikke kunne udtale nogle
ord korrekt? Har du oplevet, at du har haft svært ved at forstå en
anden person, og hvordan reagerede du? Burde Anna tale dansk til
Elias’ mor? Hvorfor /hvorfor ikke?
Øvelse: Navneøvelse
Tid:

Ca. en undervisningstime

Målsætning:

Denne øvelse går ud på at tænke over, hvem 		
vi egentlig er. Vores identitet er påvirket af
vores navn, familie, venner, sprog og meget andet.
Denne øvelse handler om at undersøge og forstå
vigtigheden af en persons navn i forhold til egen
identitet og selvopfattelse.

Introducér eleverne til begrebet tolerance jf. begrebskataloget på
hjemmesiden. Placér eleverne i en cirkel. Hver elev skiftes til at træde
et skridt ind i midten og sige: ”Jeg hedder…. Fordi….Det betyder…
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F.eks. ”Jeg hedder Annika, fordi min mor var vild med Pippi Langstrømpe
og det betyder ynde”. Eleverne kan evt. have forberedt sig på
spørgsmålene hjemmefra. Inddel herefter klassen i to zoner ”Enig” og
”Uenig” – og bed eleverne placere sig alt efter om de er enige eller uenige
i følgende udsagn, som læses højt:
Jeg kan lide mit navn
Jeg har et kælenavn, som jeg er glad for
Jeg bliver irriteret eller sur, når andre ikke kan udtale mit navn rigtigt
Jeg retter på andre, hvis de ikke udtaler mit navn rigtigt
Jeg ville have det meget underligt, hvis jeg pludselig skulle hedde noget
andet
Jeg har engang prøvet at bruge et andet navn
Fælles opsamling:
Hvilke overvejelser har denne øvelse givet anledning til i forhold til jeres
eget navn? Hvilke overvejelser har øvelsen givet anledning til i forhold
til andres navne? Var der noget, der overraskede jer i forhold til klassens
placeringer?

4. Hammerteknik
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 4:
Kan du genkende situationen? Er det en god løsning at flytte den dreng,
der er blevet mobbet over på en anden plads i klasselokalet? Har du
oplevet kammerater mobbe hinanden med deres etniske baggrund?
Hvordan ville du føle det, hvis du blev mobbet med, at du kom fra en
anden del af Danmark, eller havde en anden religion end flertallet?
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ØVELSE: Faret vild
Tid: 		

Ca. en undervisningstime

Materialer:

Kopier af ’Du er faret vild…’

Målsætning:

Vi vurderer mennesker forskelligt og 			

		

ofte ud fra vores fordomme. Denne 			

		

opgave har til formål at reflektere over 			

		

egne fordomme og diskutere dem med 			

		

de andre elever.

Introducér eleverne til begreberne fordomme og mobning jf.
begrebskataloget på hjemmesiden.
Inddel eleverne i mindre grupper og bed dem om hver især at læse
følgende sekvens samt tage individuel stilling til, hvem de vil søge hjælp
hos: Du er faret vild i en storby og kan ikke finde vej. Du har ingen penge,
og du har ondt i fødderne. Du befinder dig i et uvant miljø og synes, at alle
stirrer på dig. Du har brug for hjælp. Hvem søger du hjælp hos?
Bed eleverne tænke over hvem de vil søge hjælp hos og hvorfor. Søger de
hjælp hos:
En ung mand med mange tatoveringer
En gammel tyrkisk dame
En mørklødet taxachauffør
En ung kvinde med piercinger og dreadlocks
En kvinde med (muslimsk) tørklæde
En ældre kvinde, der ikke taler dansk særligt godt
En ung skinhead
En Hare Krishna tilhænger
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I gruppen fortæller eleverne hinanden om, hvordan de har valgt og
hvorfor.
Fælles opsamling:
Hvem havde I valgt at søge hjælp hos? Var der store forskelle?
Hvordan vælger vi, hvem vi tager kontakt til? Hvorfor vælger vi nogle
mennesker fra? Hvorfor?/Hvorfor ikke?
Øvelsen afsluttes med en brainstorm over følgende:
Hvad er fordomme? Hvorfor har vi fordomme?
Hvordan og hvorfor opstår fordomme mellem forskellige grupper?

5. Køen
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 5:
Kan du genkende situationen? Hvordan reagerer du, hvis du bliver
sprunget over i køen? Kan du forstå den unge fyrs reaktion, og at han
oplever det som racisme? Hvorfor mon han reagerer, som han gør?
ØVELSE: At genkende racisme
Tid: 		

Ca. to undervisningstimer

Materialer: 	Flip charts og tuscher
Målsætning:

At skabe bevidsthed hos eleverne om racisme 		

		

og diskrimination samt udforske egen evne til 		

		

handling

Introducér eleverne til begrebet racisme, jf. begrebskataloget på
hjemmesiden.
Indled en diskussion med klassen ud fra følgende spørgsmål:
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Kan I give eksempler på, hvordan racisme kommer til udtryk? Hvordan tror
I det føles at opleve racisme? Hvad kan vi gøre for at bekæmpe racisme?
Inddel herefter eleverne i mindre grupper. Uddel en case (på tekst)
til hver gruppe og bed dem komme med forslag til, hvordan man bør
handle i situationen. Forslagene skal de skrive ned på et stykke papir og
fremlægge for klassen til sidst.
Forslag til situationer:
Din klasse har vikar. Han taler dansk med accent og nogle af de andre
elever begynder højlydt at kommentere det og efterligne accenten.
Hvordan får det dig til at føle? Hvad gør du?
Du står i kiosken og overhører dem, der står bag dig tale nedsættende om
en bestemt nationalitet. Hvordan får det dig til at føle? Hvad gør du?
Nogle af dine venner bruger ofte nedsættende ord som ’perker’ uden, at
det er ment for sjov. Hvordan får det dig til at føle? Hvad gør du?
I bussen oplever du, at en ældre kvinde med tørklæde med vilje bliver
skubbet til af en mand. Hvordan får det dig til at føle? Hvad gør du?
Fælles opsamling:
Bed hver gruppe om at præsentere deres løsninger og/eller de
diskussioner, de har haft i gruppen. Tal om hvordan man kan agere for at
bekæmpe racisme og diskrimination.

6. FØDSELSDAGEN
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 6:
Kan du genkende situationen? Hvad ved du om forskellige religioners
påbud om, at der er nogle ting, man ikke må spise? Hvad synes du, man
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skal gøre til fødselsdage, når man skal servere mad for gæsterne? I hvor
høj grad skal man tage hensyn til religioners regler om, hvad man må
spise og ikke må spise? Skal man/ kan man lade være med at overholde sin
religions regler, hvis man tilhører en religiøs minoritet? Skal man behandle
alle mennesker ens?
Introducer eleverne til begrebet ligebehandling jf. begrebskataloget på
hjemmesiden.
ØVELSE: Religiøs tolerance
Bed eleverne tænke hver for sig over følgende spørgsmål:
Praktiserer du din religion?
Hvad har særligt haft betydning eller er vigtigt for dig i forhold til din
religion? Har du oplevet at være udsat for diskrimination pga. din religion?
Hvordan reagerede du i situationen-/situationerne?
Hvordan har denne eller disse oplevelser påvirket dig?
Eleverne skal herefter i mindre grupper fortælle hinanden svarene på
spørgsmålene. Find en elev i hver gruppe, der kan sørge for, at alle i
gruppen fortæller om sin erfaring.
Fælles opsamling:
En repræsentant for hver gruppe fortæller kort om, hvilke ligheder og
forskelle, der var i deres oplevelser og erfaringer.

7. NYHEDSOPLÆSEREN
Forslag til supplerende spørgsmål til episode 7:
Kan du genkende situationen? Er det nødvendigt at nævne i nyhederne,
at det er drenge med anden etnisk baggrund, der har raseret en skole?
Hvorfor? Hvorfor ikke? Har det betydning når medierne omtaler etniske

DROP DISKRIMINATION institut for menneskerettigheder side 12

minoriteter som gruppe frem for at omtale dem som danskere? Hvilken
betydning kan det have at sætte ’mærkat’ på nogle mennesker og ikke på
andre, særligt i medierne?

ØVELSE: Parlamentsøvelsen
Tid: 		

Ca. en undervisningstime

Målsætning:

At få eleverne til at tage stilling til og reflektere 		

		

over forskellige udsagn om diskrimination og 		

		

eksklusionsmekanismer

Introducér eleverne til begreberne minoritet/majoritet og stereotyper/
stigmatisering jf. begrebskataloget på hjemmesiden.
Lav en (fiktiv) midterlinje i rummet. Den ene side er ’ja’-siden og den
anden er ’nej’-siden. Læs herefter ét udsagn op ad gangen. Eleverne
placerer sig i en af de to sider ud fra deres holdning til udsagnet. Bed
to-tre af eleverne om at begrunde deres valg og spørg ind til det for at
forstå deres bevæggrund. Husk, at det er tilladt at skifte mening (og side)
undervejs. Den ene side er ikke mere rigtig end den anden.
Forslag til udsagn:
Indvandrere er mere kriminelle end etniske danskere
Det er i orden at bruge ordene ’neger’ eller ’perker’ i skolen
Det skal ikke være tilladt for lærere at bære tørklæde
Man bør kun tale dansk i skolen
Det er kun ekstremister, som optræder racistisk
Fælles opsamling:
Diskutér afslutningsvis, hvem er ’os og dem’? Hvem holdes ude – og
hvorfor? Tal om hvad der sker, når man bruger kategorier og stereotype
udtalelser til at definere andres identiteter.
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