
Emne og/eller 
delemne 

Trigger/Aktiviteter/arbejdsform/problemstilling Mål – se FM 

• Fordomme, 
mobning, 
stereotyper, 
bias mv. 

• TV: Butterfly Circus, 22 min, hvor temaet antyder noget om, at bare fordi, man ikke passer ind i de normale 
rammer, betyder det ikke, at man ikke er noget værd.  
 

• Redegør for følgende uddrag: 
… Mens brune kvinder kæmper med offerrollen, kæmper brune mænd altså med skurkerollen. Mændenes brune 
hud, skæg og sorte hår kobles til en stereotyp, der fremstiller brune mænd som potentielle trusler. Denne 
stereotyp er endda så normaliseret, at et klip fra ’Diamantfamiliens’ spin-off-serie ’Bare Elvira’ samvittighedsløst 
bliver vist i programmet. I klippet vikler diamantdatteren Elvira Pitzner under et besøg i Dubai et partisantørklæde 
om hovedet, mens hun højt erklærer, at hun nu ligner en terrorist. Når disse dehumaniserende fjendebilleder af 
brune mænd er så normaliseret i vores samfund… (Politiken, 5/12, 2021 af sociologerne Jinan Hammoude og 
Fatima Al-Shamasnah) 
 

• Lav en positiv labeling i klassen: eleverne giver hinanden positive beskrivelser, og til sidst kan klassen samlet 
snakke om det modsatte (negativ labeling), og hvilken effekt det kan have   
 

• Klassen arbejder med digtene ”Tykke” af Morten Nielsen og ”Sangen om Larsen” af Sven Møller Kristensen, 
der bl.a. omhandler tab af livsmod og føle sig fremmedgjort socialt og økonomisk. 
 

• Læs om Socialdarwinisme. Kan man finde fx tre socialdarwinistiske argumenter, som eventuelle tilhængere 
bruger i dag? 
 

• Undersøg om der fandtes syndebukke før 19. og 20. århundrede? 
 

• TV: kortfilm ”Valgaften” af Anders Thomas Jensen, filmen giver eleverne et indblik i socialisering og dannelse 
af fordomme, og kan bruges som undervisnings-opstart. 
 

• Normer/regler: hvorfor opstår der normer i grupper? Hvilke normer i din familie er anderledes end i andre 
familier? Find eksempler på menneskelig adfærd, som du finder unormal, hvorfor finder du den unormal? Tror 
du, at andre mennesker har samme opfattelse som dig? 
 

• Roller: Giv nogle eksempler på, hvordan din måde at være på forandrer sig, når du er i forskellige roller? 
 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal


• Holdninger: Hvem har påvirket dine holdninger? Kan man lade være med at have en holdning til et emne? Lad 
eleverne udarbejde en top-10 over de ting, der påvirker dem mest. 
 

• Fordomme: Hvilke grupper i samfundet har du fordomme over for? Hvordan er disse fordomme opstået, og 
hænger de sammen med virkeligheden? 
 

• Gruppepres: Hvordan kan en gruppe påvirke en person i negativ eller positiv retning? Hvad sker der for 
mennesker, som bliver holdt uden for en gruppe? 
 

• Besøg et værested for en gruppe af samfundets udstødte (fx narkomaner, hjemløse…) 
 

• Inviter en præst/psykolog til en klassediskussion om livsværdier. 

 

• Udarbejd en klassepadlet med billedet af en persons hoved set bagfra. Lad alle elever ”fylde” hovedet/padlet 
med fordomme/stereotyper 
 

• Udarbejd en falsk instagram-profil, hvor kommentarerne er fyldt med fordomme. 
 

 

Holocaust  • Find billede af brætspillet ”Juden Raus” på nettet, og lad eleverne forholde sig til spillets bagvedliggende bias 
og fjendtlighed i brikker, opbygning, spørgsmål mv.  
 

• Find og undersøg identitetskort (Kennkarte) af jøder fra mellemkrigstiden på nettet. Hvordan blev jøderne 
registreret? 
  

• Find og undersøg antisemitiske karikaturtegninger på nettet. Hvilke farver, symboler mv. fremhæves? 
 

• Lav en biografi over Anne Franks liv. Du skal udvælge virkelige begivenheder fra hendes barndom, opvækst, 
familie og vigtige begivenheder fra hendes liv og eftermæle.  
 

• Skriv et brev hjem fra Nazityskland? (hvilke fordele/ulemper har du og din familie fået? Hvilke 
fordele/ulemper er der for det tyske samfund? Har du lyst til at gøre oprør?) 
 

• Lav dit eget mindesmærker? Lav et monument, en mindeplade i gaden, snublesten mv. Søg ”mindesmærker 
holocaust” for inspiration. 

 



 

• Kortfilm: “Seven minutes in the Warszawaghetto”, 8 min., 2012, dukkefilm om holocaust, 11 år. 
 

• Se Matador afsnit 18 om Hr. Steins flugt. Prøv Bonanza (33.28 og 57.37) 
 

• Lav undervisningsforløb fra Historie Lab – ift. bog/film om “Drengen i den stribede pyjamas” 
 

• Hvad kan få mennesker til at hade andre befolkningsgrupper så meget, at de forsøger at dræbe dem i 2VK?  
(svar: fleste enige om, at svaret findes i tidens racelære og antisemitisme. Primo 1800-tallet var en nation 
kendetegnet ved fælles sprog, historie og kultur. Ultimo 1800-tallet blev Darwins forskning tilføjet/strammet 
til, så det også at gjaldt mennesket (udseende/egenskaber mv.) og samfundet (Socialdarwinisme).  
 

• Det var en lille brøkdel af den tyske befolkning, der blev nazister og afskaffede demokratiet, og senere dræbte 
andre befolkningsgrupper, hvorfor gjorde flertallet af den tyske befolkning ikke oprør og sagde fra?  
(svar: Uenighed blandt eksperter, men dog flere bud fx ingen tillid til ny demokratisk styreform, fjendskab 
mellem store grupper af flertallet fx socialdemokrater og konservative og kommunisterne, vold fra SA’erne, 
tyskerne var ”ofre” for ensretning og hjernevask, men alligevel var et flertal ”tilfredse med udviklingen” pga. 
utryghed, opløsning, krise, arbejdsløshed, vold og længsel efter ”de gode gamle dage” (ro, renlighed og 
orden), og så førte nazisterne ekspansiv finanspolitik, der i starten forbedrede den økonomiske situation for  
mange). 
 

• Det må da være onde psykopater, der gjorde det?  
(svar: Det mente eksperterne nok i starten ved Nürnbergprocessen, hvor det næsten kun var nazistiske 
topfolk, der var på anklagebænken, men senere ved retssagen mod Eichmann, der virkede ”normal”, 
opdagede eksperterne, at det også handlede om at være autoritetstro. I 1960’erne og frem til i dag opdagede 
historikere, at personalet i Kz-lejrene var almindelige respekterede politifolk med egen familie med pletfri 
strafattest, der arbejdede for SS – især tre grunde gjorde disse mænd til bødler: a) langsom blev fangerne 
”beskidte” og levede væk fra personalet, derfor blev det ”nemmere” og b) personalet levede isoleret i 
fjendtligt område med hinanden (gruppepsykologi) og c) massivt alkoholforbrug). 
 

• Hvordan kunne læger og sygeplejersker få sig selv til at dræbe handicappede (Eutanasi-programmet) i 
efteråret 1939? 
 (svar: der var en generel opfattelse af at handicappede ikke havde et værdigt liv, og sundhedspersonalet blev 
”overbevist” om, at det var en ”barmhjertighedsdød” (aktiv dødshjælp), og drabsprocessen blev delt op 
imellem sundhedspersonalet for at undgå skyld og samvittighedsnag). 



• TV: “The rise of Evil”- når eleverne har set serien, skal de komme med eksempler på, hvilke midler Hitler og 
hans bande brugte for at komme til magten i mellemkrigstiden. 
 

• Lad eleverne undersøge/oversætte nazisternes sprog fx eufemismerne: Evakuierung, Holen, 
Konzentrationslager, Krise, Sonderbehandlung, Verschärfte Vernehmung  
(Svar i tilfældig rækkefølge: udvisning, intensiveret forhør (tortur), særbehandling (mord), koncentrationslejr 
(udryddelseslejr), krise (nederlag), hente (arrest)) 
 

• Find et kort på nettet over Birkenau- Auschwitz II, der var nazisternes største koncentrations- og 
udryddelseslejr. Placer og beskriv vigtige steder og bygninger på kortet. 
 

• Holocaust er et sort hul i moderne verdenshistorie og europæisk historie, siges det ofte. Skriv en fri tekst 
(essay) om Holocaust. Gå på opdagelse i det, undersøge det fra flere vinkler og forsøge at begribe og forklare 
essensen af det. 
 

• På en t-shirt i dokumentaren ”Det Amerikanske Oprør. Dokumentar. DR1. USA, 2021.”, ses et grænseløst 
slogan 6MWE (6 million wasn’t enough). Skal det forbydes eller tillades? Start en klassediskussion om 
”Statement dressing”. 
 

• Skal det være strafbart at kritisere holocaust? 
Svar: På den ene side ja, det er hatecrime, og mange lande i EU forbyder det. Modsat er det bedre med en 
debat, hvor alle ytringer kommer frem, og fakta vil sejre til sidst: dokumenter, dna, vidnesbyrd (selv nazistiske 
øjenvidner erkender det), tekniske beviser, fysiske levn mv. 
 

Krigsforbrydelser, 
folkemord og 
fremmedhad i dag 

• Siden slutningen på 2. VK har der været mange krige og borgerkrige, hvor der er begået krigsforbrydelser. Det 
på trods af, at verden har forsøgt at opstille regler mod krig i fx Haag Konventionen og Geneve 
Konventionerne. Undersøg dele af konventionerne og diskuter, hvorfor reglerne ikke ”virker”? 
Svar: a) Mange år uden et international retsorgan, der kunne dømme efter konventionerne (kun 
særdomstole), b) en lille håndfuld stater med USA, Israel og Kina i spidsen har sat sig uden for dette system, c) 
sejrherrerne retsforfølger taberne og ikke sig selv for krigsforbrydelser, d) det internationale retsorgan har 
måske ikke helt håndfaste sanktionsmidler og e) nogle lande mener kun, reglerne gælder i ”krig”. 
 

• Hvem kan gøre noget – og hvad kan der gøres – for at undgå folkedrab i fremtiden? (organisationer? 
regeringer? Dig og mig? International domstol?) – læs evt. FN’s konvention om folkedrab fra 1948 eller 
Genève-konventionen.  Find fem forklaringer. 

 



 

 

• Ligesom holocaust anerkendes som folkemord i Tyskland, skal uddrivelsen af de oprindelige befolkninger 
anerkendes som et kulturelt folkemord? 
 

• Skal vi have et flygtningemuseum i Danmark, hvor de 200.000 tyske flygtninge skal mindes som ofre? 
 

• Lignende folkedrabs årsager, forløb og følger kan undersøges/problematiseres/sammenlignes: Det armenske 
folkedrab? Nanking-massakren? Stalins folkedrab? Det romanske folkedrab? Maos folkedrab? De Røde 
Khmerers folkedrab? De irakiske kurderes folkedrab? Det bosniske folkedrab? Tutsiernes folkedrab?  
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