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Hej!
Vad roligt att du tillsammans med en klass eller grupp unga ska se Månteaterns föreställning Vi vet var du bor.

Detta material är inspiration och rekommendationer över hur du kan arbeta både inför ni ser föreställningen och efteråt 
med diskussionsfrågor och övningar. Vi rekommenderar starkt att det är en tid som är viktig att ta men samtidigt är det 
du som känner din klass bäst och det är helt fritt för dig att använda materialet så som du tycker bäst. 

En teaterupplevelse är högst subjektiv och ibland vill man ha sin upplevelse för sig själv. Därför är det viktigt att 
erbjuda eleverna att säga ”pass” om de inte vill svara, eller låt eleverna få uttrycka sig skriftligt om det faller dem mer 
naturligt att göra det än att prata i grupp. Det finns inte heller några rätt eller fel, det är diskussionerna och analyserna 
som är det viktiga.

Vi på Månteatern är måna om att skapa ett tryggt rum, det gör vi genom att diskutera . Vi ser scenkonst som ett 
tillfälle där fantasin får ta plats och gränser förskjutas vilket möjliggörs av ett tryggt rum. Scenrummet är dock inte ett 
gränslöst rum, vi tolerar inga kränkningar varken i publiken eller mot de medverkande.

Detta inspirationsmaterial är uppdelat i två delar. En del som fokuserar på själva föreställningen och dess tematik. Den 
andra delen - (Sociala) medier, yttrandefrihet och dess begränsningar är en medieforskare på Institutionen för 
konst, kultur och kommunikation (K3) Malmö universitet som tillsammans med oss på Månteatern tagit fram specifikt 
för föreställningen Vi vet var du bor.

Längst bak i dokumentet hittar du utdrag ur LGR11 som är kopplade till föreställningen och dess tematik.



Sammanfattning av föreställningen
Föreställningen handlar om en lärare som går på ett nazistmöte. Detta uppdagas genom att en förälder ser en bild som 
har lagts upp på nätet. Föräldern går till skolan och ifrågasätter lämpligheten av en lärare som går på nazistmöten. 
Rektorn tar läraren i försvar, hon är duktig och kompetent. Eleverna får veta detta och reagerar starkt, de kräver att hon 
ska gå. De får inget gehör och reagerar ännu starkare genom att slänga in en bomb i lärarens bostad. Läraren får ännu 
mer stöd av skolledning, kollegor och rektor. Förslaget kommer om att läraren ska ta över från den trötta gamla rektorn. 
Läraren tar över skolan. 

Föreställningens tema
Vi vet var du bor handlar om yttrandefrihet, demokrati och civilkurage. Vi har fascinerats av problemet kring yttran-
defrihet och demokrati, nämligen att de som vill störta systemet har all rätt att uttrycka sig. Eller att demokratiskt går 
det att välja ett parti som är helt öppet med att störta demokratin. Hur bemöter man de åsikterna om intolerans utan 
att själv bli intolerant.  Med denna föreställning vill vi hylla det problemet, yttrandefriheten är grundläggande för den 
fantastiska demokratin vi har.

Med föreställningen Vi vet var du bor kommer vi inte med några svar. Det är diskussionen om yttrandefrihet och demo-
krati vi vill uppnå hos vår publik.

Bakgrund
Kristian Hallberg, dramatikern som har skrivit Vi vet var du bor har tagit inspiration från läraren i Skåne som gick på ett 
nazistmöte och som till slut fick gå från sin tjänst. Föreställningen är dock inte dokumentär utan inspiration har tagits 
från flera olika fall där lärare har fått gå från sina tjänster pga. åsikter och politiska engagemang. 

Förberedelser innan föreställningen
(För elever)
Berätta för dina elever vad föreställningen handlar om utan att avslöja för mycket.
Det räcker gott och väl med:



“Vi vet var du bor, en elektroniska opera om yttrandefrihet”
“En lärare går på nazistmöte och trots elevernas protester får läraren stanna kvar.”

• Diskutera gärna yttrandefrihet generellt, vad betyder begreppet för dina elever?
• Diskutera även vad eleverna får för tankar kring genren opera.
• Diskutera gärna scenkonst. Fråga hur många det är som brukar gå på teater och om deras erfarenheter kring 

scenkonst.

(För pedagog)
Vi som teater är måna om att skapa ett tryggt rum, det är ett förtroende som de som står på scen bygger tillsammans 
med publiken. I ett tryggt rum så kan man leka med gränser och värderingar. Exempelvis är det en scen i föreställ-
ningen där läraren väljs till ny rektor. När vi spelat upp den scenen för referensgrupper så är det vissa som har räckt 
upp sin hand och varit delaktiga i röstandet. När vi har frågat dem så har vissa reflekterat över att de har röstat på en 
nazist men att de har varit så engagerade i föreställningen. Vissa andra reflekterade över detta senare. Gemensamt så 
har de uttryckt att de inte har sympatiserat med nazismen i verkligheten

Vi som teater är också noga att påpeka att allt är inte är tillåtet bara för att det är scenkonst, ömsesidig respekt, allas 
lika värde gäller och kränkningar är inte tillåtna.

Efter föreställningen
Dela upp eleverna två och två. Låt dem berätta för varandra vad de såg, och vad som mest fångade deras intresse i 
pjäsen. Det kan till exempel vara något ur scenografin, texten, en specifik karaktär, temat, musiken, relationerna eller 
något helt annat. En scenkonstupplevelse är subjektiv, så uppmuntra eleverna att prata om just sin upplevelse. Fråga 
helst inte om de tyckte pjäsen var bra, eller ”vad tyckte du om pjäsen?”, för risken finns att det bara leder till svar som: 
”ja”, ”nej”, ”bra” eller ”dåligt”, och att samtalet slutar där.

Sedan sätter ni er i en ring och låter var och en berätta för alla i klassen.



Förutom att fånga upp tankar kring föreställningen, så hjälper minnesrundan er att tillsammans minnas det ni sett.

Fördjupad reflektion kring tematiken och innehållet i Vi vet var du bor
Diskutera i helklass, låt eleverna svara skriftligt eller dela upp i smågrupper.

• Vad tänkte du att pjäsen handlade om? Se om ni kan hitta nyckelord, teman, exempelvis: yttrandefrihet och demo-
krati

• Var det något i pjäsen du tyckte extra mycket om?
• Var det något som du ogillade?
• Diskutera de olika karaktärerna, exempel på diskussioner nedan.
• Rektorn: Hur skulle du ha agerat?
• Eleverna: Diskutera deras våldshandlingar och uthängning av läraren (affischeringen). 
• Föräldrarna och kollegorna: Hur skulle du ha agerat?
• Läraren: Diskutera gestaltningen av läraren, är det ok att gestalta en nazist på ett humant sätt?
• När läraren röstades in, räckte du upp handen? Reflektera kring det.

Till dig som är pedagog, ang. röstningsscenen. Scenkonsten är ett samspel mellan de som står på scen och publiken. 
När vi har spelat upp scenen där läraren röstas till att bli den nya rektorn för referensgrupper har vi pratat om varför 
vissa i publiken räcker upp handen. De räcker upp för att de är engagerade i föreställningen, inte för att de röstar på en 
nazist. Vissa tänker på att det är en nazist, vissa reflekterar på det senare. Vi som teater är noga med att påpeka att i 
ett scenrum så finns det ett utrymme med att leka med gränser, att testa nya perspektiv och värderingar. Alltså, om 
man räckte upp sin hand i röstningsscenen så betyder det inte att man sympatiserar med nazismen. Vi som teater är 
också noga med att påpeka att allt är inte är tillåtet bara för att det är scenkonst, ömsesidig respekt, förståelse gäller 
och kränkningar är inte tillåtna.



Till skolklasser i Lund erbjuder vi workshops under tema lyssnande. Dessa samtals- och tankeövningar kommer att tas 
upp i workshopen så om du har bokat workshop behöver du inte ta upp dessa frågor. 

Om yttrandefrihet
Rousseau, en fransk filosofi på 1700-talet sa: ”Jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att 
uttrycka den.”
• När ska vi stödja extremisters rätt att uttrycka sina åsikter?
• När ska vi inte stödja extremisters rätt att uttrycka sina åsikter?
• När ska du få uttrycka din åsikt?
• Vilka är offer i föreställningen?

Om nazism och extremism
Lägg märke till:
• När kände du sympati för nazisten, alltså läraren?
• När kände du avoghet mot dem som försökte bekämpa nazisten?
• Om du tillhör de folkgrupper som utsatts av nazism, hur kan din reaktion på föreställningen bli annorlunda? 
• Om du inte tillhör en folkgrupp som riskerar att bli utsatt av nazism, kan din reaktion bli ganska förstående mot 

nazisten. Är det bra?

Civilkurage och ledarskap
Många vill inte kliva fram och ta ledarskap. Det gör att ledarpositioner blir mer tillgängliga för människor som kan ha 
dåliga avsikter.
• I vilka sammanhang kliver du fram och tar ledarskap eller ansvar som syns?
• I vilka sammanhang gör du det inte?
• Vad gör det lättare för dig attt kliva fram?
• Vad gör det svårare?

Praktiska övningar
Associationsövning (svenska, bild)
Skriv upp ett tema var på olika pappersark. Sedan får klassen enskilt, eller i grupp, fritt associera till orden och skriva 
ner eller rita det de kommer på. Det kan komma upp bilder, situationer, ord eller minnen.

Skriva berättelser (svenska, värdegrundsarbete)
Skriv en egen berättelse om yttrandefrihet/demokrati.
Prata om hur pjäsen var skriven och berättelseformen. Hur hade man kunnat berätta historien om de här karaktärerna 
på ett annat sätt?

Skriva och gestalta manus (svenska, värdegrundsarbete)
Prata om viktiga saker att tänka på för att kunna skriva ett manus (plats, karaktärer och berättelsens dramaturgi), och 
låt alla i klassen skriva ett kort manus på 2-4 sidor på något tema i föreställningen. Sedan lotta ut ett par manus som 
ska repeteras in och gestaltas. Låt exempelvis den som skrivit manuset regissera, eller låt författarna vara anonyma 
om temana känns känsliga.

Intervju (svenska, samhällsvetenskap, historia, värdegrundsarbete)
Att intervjua valfri person om tema som är kopplat till föreställningen, exempelvis om när någon vågade stå upp för 
sina åsikter. Låt eleverna själva välja tema, vad de vill fördjupa sig i och vilka frågor de ska ställa. Sätt minimikrav på 
intervjun (tex minst 10 frågor), och låt sedan eleverna redovisa en sammanfattning av intervjun i helklass. Intervjuerna 
kan sedan sättas ihop till en antologi.

Skapa musik med egenskriven text och musik om temat (musik, värdegrundsarbete)
Utifrån exempelvis temat yttrandefrihet skapa en låt, samarbeta gärna med svenskämnet där texten skrivs.



(Sociala) medier, yttrandefrihet 
och dess begränsningar 
(Materialet är framtagen av medieforskare på Malmö universitet i samarbete med Månteatern till föreställningen Vi vet 
var du bor.)

Vad är yttrandefrihet? Var går egentligen gränsen för vad man får säga och tycka? Vad gäller på nätet? Vilka yttranden 
och åsikter är förbjudna? Och vad händer om man själv begår ett yttrandefrihetsbrott?  

Vilka är egentligen de anti-demokratiska och våldsbejakande grupper som idag nyttjar yttrandefriheten, både i onli-
nemedier och på gator och torg, i deras kamp för att omstörta demokratin i Sverige? Vad skriver medierna om de här 
grupperna och vad är mediernas roll i att forma den politiska opinionen omkring deras verksamhet? 

BAKGRUND
Sociala medier har skapat nya möjligheter för oss människor att interagera och kommunicera med varandra. Inte minst 
erbjuder plattformar som Facebook ,Twitter, Instagram och YouTube nya sätt att sprida våra åsikter om allt mellan 
himmel och jord. Forskare menar att sociala medier har möjliggjort nya former för ”mass-själv-kommunikation”. Be-
greppet vill beskriva hur det vi delar på sociala medier ofta handlar om oss själva – vad vi tänker och tycker – men att 
det samtidigt potentiellt kan spridas till massor med människor. Vi kan tycka till när som helst, var som helst och om 
vad som helst. Eller nästan vad som helst. Det finns nämligen vissa begränsningar för vad vi får säga, också på sociala 
medier och på nätet i allmänhet. Även om vi har åsiktsfrihet i Sverige finns det faktiskt åsiktsyttranden som är brottsli-
ga. Yttrandefriheten är alltså begränsad på en rad områden. 

Man får till exempel inte uttrycka sig på ett sätt som anses vara hotande eller nedsättande om människor utifrån ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Detta kallas ’hets mot folkgrupp’ och 
utgör ett exempel på en begränsning av yttrandefriheten som regleras i Brottsbalken § 5. Totalt finns det 18 stycken 
yttrandefrihetsbrott som regleras i lag. 1 

Hur fungerar då det här i förhållande till yttrande på nätet och kan man hamna på kant med lagen när man använder 
social medier? Ja, om du till exempel ser en video på nätet där en folkgrupp beskrivs på ett nedsättande sätt och spri-
der den vidare den har du själv begått en kriminell handling. Detsamma gäller om du har en blogg och någon skriver 
rasistiska kommentarer i kommentarsfältet. I sådana fall är det ditt juridiska ansvar att ta bort kommentarerna. Men 
det finns samtidigt en stor osäkerhet kring vad som enligt svensk lag får sägas och visas på internet och vilka yttran-
den på nätet som kan klassificeras som hets mot folkgrupp. Kanske vet inte ens dina lärare vad som gäller? Med detta 
undervisningsmaterial vill vi belysa och diskutera problematiken och gränsdragningarna för det yttrandefrihetsbrott 
som just handlar om hets mot folkgrupp.  

Yttrandefrihet och digitala medier 
I Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) står det att alla har rätt att ”offentligen uttrycka tankar, åsikter och 
känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.” Yttrandefriheten som mänsklig rättighet har alltid varit 
föremål för diskussion och konflikt men idag kan man säga att yttrandefriheten står inför nya och ganska komplexa 
utmaningar och dilemman i och med att allt fler människor har tillgång till digitala medier som erbjuder olika former för 
”mass-själv-kommunikation”. Inte minst används nätet till att diskutera och sprida politiska åsikter, både av indivi-
der, grupper och organisationer. Idag finns det i Sverige en del rasistiska och till och med nynazistiska grupper som 
åberopar åsikts- och yttrandefriheten för sin saks skull, inte minst i sociala medier. Och enligt lagen har de rätt till det. 
Det finns en inbyggd paradox i det här, det vill säga att människor som vill avskaffa demokratin och störta samhället, 

1 I rapporten Internetguide #2 ’Yttrandefrihet på nätet’ (se nedan) kan ni läsa mycket mer om yttrandefrihetens grunder, lagar som 
påverkar yttrandefriheten, och de 18 yttrandefrihetsbrott samt hur ni själva undviker att bryta mot gällande laga när ni kommunicerar på sociala 
medier?



har tillåtelse att uttrycka de här åsikterna, genom att åberopa demokratins grundvalar. Det finns en del oenighet om 
huruvida demokratin ska tåla det här och om yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle bör omfamna och skydda 
anti-demokratiska grupper som sprider antisemitiska, islamofobiska eller antiromska åsikter och andra former för, vad 
som brukar benämnas, radikala eller extrema åsikter.

Under de senaste åren har många politiker, experter och journalister diskuterat de olika dilemman som anti-demo-
kratiska gruppers krav på och rätt till yttrandefrihet skapar. Ska till exempel nynazistiska grupper få hålla tal och dela 
ut flygblad på Almedalsveckan eller fritt hylla Hitler och ifrågasätta Förintelsen i podcaster och andra onlinemedier? 
Ska radikalnationalistiska alternativmedier som Nya Tider få vara med på den årliga bokmässan i Göteborg? Kan det 
utgöra hets mot folkgrupp bara att delta i en uttalat nazistisk demonstration där ’aktivisterna’ bär skyltar och symboler 
som kan tolkas som antisemitiska eller rasistiska? Det finns väldigt många olika åsikter i den här frågan. På ena sidan 
står de som menar att den grundlagsskyddade yttrandefriheten gäller för alla, vilket innebär att man inte kan stoppa 
nazister bara för att man inte sympatiserar med deras åsikter. De menar att det i en demokrati måste finnas utrymme 
för stötande, provocerande och till och med falska yttranden, som bäst bemöts med motargument och debatt. Andra 
menar att nazism inte alls handlar om åsikter, utan är ett brott i sig. Att nazism utgör ett brott mot mänskligheten som 
redan en gång har lett till folkmord och alltså därför inte är en åsikt, jämförbar med andra.  

 – Vad tycker ni? Här följer diskussionsfrågor och -övningar. 

ÖVNING 1
Erfarenhetsrunda
Har du stött på olagliga åsikter på nätet från personer i ditt sociala nätverk, till exempel rasistiska åsikter? Vad gjorde 
du? Vad tycker du att man borde göra; anmäla, radera, diskutera, dela, blockera eller ignorera? Eller inget av det?
Har du stött på politiska budskap från så kallade anti-demokratiska och högerextrema grupper? (Till exempel Nordiska 
Motståndsrörelsen, Nordisk Ungdom eller Nordisk Alternativhöger) Hur reagerade du? Vad gjorde du? Vad tycker du 
man bör göra; anmäla, radera, diskutera, dela, blockera eller ignorera? Eller inget av det?

ÖVNING 2
Diskussionsscenarier
• FN:s kommitté mot rasdiskriminering har flera gånger uppmanat Sverige att förbjuda nazistiska organisationer. I 

Finland har till exempel den nationalsocialistiska gruppen som kallar sig för Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) 
varit olaglig sedan 2017 och politiker i Sverige diskuterar möjligheten att på likandende sätt förbjuda NMR och 
likartade organisationer. Vad tycker du lagstiftarna bör göra? Vilka problem ser du i att begränsa yttrandefriheten 
för våldsbejakande och/eller rasistiska grupper?  

• Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) var under både 2017 och 2018 med på Almedalsvecka. Skulle man kunna fö-
reställa sig att den jihadistiska terrororganisationen IS fick röra sig fritt och öppet på en plats som Almedalsveckan 
för att dela ut flygblad och informera om sin kamp för ett kalifat? Varför /varför inte? 

• Yttrandefrihetsbrottet ”hets mot folkgrupp” behöver inte nödvändigtvis uttryckas i textform utan kan också vara 
bilder eller symboler. Hitlerhälsningen och hakkorset är exempel på sådant som domstolar tidigare bedömt som 
hets mot folkgrupp. NMR:s logga den så kallade Tyr-runan? omfattas idag inte av hets mot folkgrupp men reger-
ingen tillsatte nyligen en utredning om hur lagen kan ändras för att omfatta fler uttryck och symboler. Ska man 
göra olika symboler olagliga i försöket att hindra att de sprids? Vad tycker ni? Vilka möjligheter och problem skulle 
en sådan inskränkning av yttrandefriheten innebära?

ÖVNING 3 
Hets mot folkgrupp - i humorns namn: bildanalys av virala memes 
På sociala medier sprids, inte minst nu under valåret, många politiska satiriska memes. Ni kanske har stött på bilder 
av Pepe the Frog eller den svenska barnprogramsfiguren Skurt med olika budskap? En av de aktörer som står bakom 
många av de här så kallade digitala bildskämten är Nordisk Alternativhöger, en högerextrem organisation som har 
kopplingar till den amerikanska alt-right-rörelsen och diskussionsforumet 4chan. Syftet med dessa memes enligt an-
vändarna av 4chan själva är att skapa en digital kampanj för att ”påverka det svenska valet genom memes, shitposting 



och cirkuleringen av propaganda” (citat från 4chan). Titta på följande memes (se appendix) och diskutera tillsammans 
följande frågor:

• Vad föreställer bilden? 
• Vilka associationer får ni? (Vart leder bilden era tankar?)
• På vilket sätt parafraserar (använder och omskriver) dessa memes andra bilder? (intertextualitet) 
• Vilka känslor appellerar bilden till? På vilket sätt används humor? 
• Hur reagerar ni när ni stöter på Pepe-memes eller liknande typer av ’skojiga’ memes online? 
• Var går gränsen för hur långt man kan sträcka yttrandefriheten i humorns och satirens namn?  

ÖVNING 4
Medieanalys – Hur rapporterar nyhetsmedierna om våldsbejakande grupper i samhället och deras yttrandefrihet? Vilka 
konsekvenser kan rapporteringen få? 

Nedan hittar ni en rad artiklar från svenska tidningar som alla debatterar huruvida en nazistisk grupp som till exempel 
NMR  bör omfattas av yttrande- och tryckfriheten. 
Cantwell, O. (2017). ‘Ska dessa nazister verkligen få demonstrera? Aftonbladet, 30 sept. 2017,  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/G42ml/ska-dessa-nazister-verkligen-fa-demonstrera

Slávik, A.  and Öberg, J. (2017) Fullt möjligt att förbjuda nazi-demonstrationer, Göteborgsposten 29 September 2017 
http://www.gp.se/debatt/fullt-möjligt-att-förbjuda-nazi-demonstrationer-1.4679967

Havdelin (2017) Debatt: Nazismen växar sig starkare – det är hög tid att lagstifta om förbud mot högerextrema grup-
per, Dala-demokraten 17 Nov 2017  
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-nazismen-vaxer-sig-starkare-det-ar-hog-tid-att-lagstifta-
om-forbud-mot-hogerextrema-grupper

Hörstadius, E. (2017). Möt inte motståndare med krav på förbud. GT, 1 Maj.  
https://www.expressen.se/debatt/mot-inte-motstandare-med-krav-pa-forbud/

Olsson, D. (2017). Det är därför vi ska låta nazisterna demonstrera. Falu Kuriren, 18 April.  
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/debatt-jo-vi-ska-lata-nazisterna-demonstrera-eftersom-de-inte-skulle-latit-oss

Sydsvenskan. (2017). Demokratin är starkare än nazisterna, 29 April.  
https://www.sydsvenskan.se/2017-04-28/demokratin-ar-starkare-an-nazisterna

Analysera och diskutera hur problematiken rörande anti-demokratiska och våldsbejakande gruppers yttrandefrihet 
gestaltas i nyhets- och debattartiklarna ovan:
Hur rapporterar nyhetsmedierna?
Hur definieras problemet? 
Vad är problemets bakomliggande orsaker enligt artikeln?
På vilket sätt gör avsändaren moraliska bedömningar av problemet? 
Vilka eventuella lösningar presenteras i texterna? 
Vem får komma till tals? (vem är avsändaren och vilka källor används?)
Vilka argument för och emot anti-demokratiska gruppers rätt att yttra sig fritt presenteras i texterna? 
Med vilka konsekvenser? 
Hur tycker ni att medierna bör rapportera om nazister och liknande grupper i Sverige?
Vilka är för- och nackdelarna med att journalister uppmärksammar de här grupperna och de åsikter som de represente-
rar? 

Vilka långsiktiga effekter och följder kan det få för samhället om extrema åsikter av det här slaget normaliseras? 



TIPS TILL LÄNKAR OCH RESURSER
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) 
IIS är en oberoende allmännyttig organisation som jobbar ”för en positiv utveckling av internet” och som har som 
ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Dessa två rapporter från organi-
sationen ger en bra överblick över de olika lagar som gäller när det kommer till yttrandefrihet på nätet: 
 Internetguide #2 ’Yttrandefrihet på nätet’
  https://www.iis.se/docs/Yttrandefrihet_pa_natet-1.pdf

 Internetguide #38 ’Vad får man säga på nätet? Det här behöver du veta om yttrandefrihet’ 
 https://www.iis.se/docs/vad-far-man-saga-pa-natet.pdf

Ung Media Sverige (UM): 
Ung Media Sverige (UM) är ett ideellt riksförbund för ungdomar som är intresserad av medieproduktion. UM är en par-
tipolitisk- och religiöst obunden organisation. På UMs hemsida kan du läsa allt du behöver veta om yttrandefrihet; om 
alla de arton yttrandefrihetsbrott, hur man anmäler yttrandefrihetsbrott och vad som händer om man själv blir anmäld 
och åtalad för något av yttrandefrihetsbrotten, till exempel hets mot folkgrupp?
https://ungmedia.se/yttrandefrihet/#Y37

De har också gett ut en bok som heter Yttrandefri – handbok i yttrandefrihet och pressetik för unga journalister. Mer 
om denna boken hittar nu här:  https://ungmedia.se/vara-bocker/

Statens medieråd
Hos Statens Medieråd finns ett stort utbud av rapporter och kampanjer om medier och yttrandefrihet, rasism på nätet. 
Har hittar ni bland annat kampagnen Nohate:  https://statensmedierad.se/nohate.1295.html
Lyssna till exempel tillsammans i klassen på podden ’Rasism och främlingsfientlighet – diskutera eller blockera?’ från 
Statens medieråd: https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/rasismochframlingsfientlighetdiskuteraellerblocke-
ralangd63min.1445.html
Här diskuteras bland annat vad man ska göra om man utsätts för en rasistisk kränkning och vad man gör om man 
upplever någon annan bli utsatt. 

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)
Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) har på uppdrag av Nordiska ministerrådet producerad rapporten Hat 
och hot på nätet. En kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. Här diskuteras 
bland annat den osäkerhet som finns i de Nordiska länderna kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska 
tillämpas och var gränsen mot yttrandefriheten går samt vilka konsekvenser denna osäkerhet får.  Rapporten den finns 
tillgänglig på http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Hat-och-hot-på-nätet_170627.pdf



ORDLISTA:
4chan:  4chan är ett diskussionsforum på nätet som har existerat sedan 2003. Här diskuterar människor från hela 
världen allt mellan himmel och jord. Vissa delar av 4chan har dock blivit mötesplats för   Det gäller till exempel /pol/ 
- politically incorrect , en del av 4chan forumet som avser politiska diskussioner och som är känt för användarnas 
ytterliggående och provocerade åsikter, ofta av rasistisk och sexistisk karaktär. 

Extremism: är ett väldigt omdiskuterat begrepp som det inte finns någon entydig definition av. Inom den svenska 
säkerhetspolisen (SÄPO) används extremismbegreppet för att beskriva ”rörelser, ideologier eller personer som inte ac-
cepterar en demokratisk samhällsordning.” (Säkerhetspolisen 2010). Ofta används extremismbeteckningen  i samband 
ordet ”våldsbejakande” när man vill beskriva vissa extremistiska rörelser eller grupper som är  beredda att använda 
fysiskt våld för att uppnå sina mål.   Begrepp som våldsbejakande extremism måste dock placeras och förstås i fältet 
mellan vetenskap, politik och samhällsdebatt. All kunskap som produceras inom eller med hänvisning till ”våldsbeja-
kande extremism” har olika agendor inom ett eller flera av dessa områden, vilket kan vara bra att  ha i åtanke när man 
stöter på begreppet.
  
Hets mot folkgrupp: är ett yttrandefrihetsbrott som tillkom i lagen efter andra världskriget. Hets mot folkgrupp kate-
goriseras som ett hatbrott och enligt denna lagen är det förbjudet att ”offentligt sprida uttalanden som hotar eller är 
nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännel-
se eller sexuell läggning” (Åklagarmyndigheten 2018).

Det är alltså inte olagligt att ha till exempel nazistiska, rasistiska eller homofoba åsikter. Däremot är det olagligt att 
uttrycka dessa åsikter på ett sådant sätt att det hotar eller trakasserar människor. Vad gränsen går kan ju vara väldigt 
svårt att avgöra. I Sverige är det justitiekanslern som avgör de många anmälningar om hets mot folkgrupp som varje 
år inkommer till polisen. Döms man för hets mot folkgrupp är straffen vanligtvis böter, men om brottet är grovt kan 
påföljden vara två års fängelse. 

Islamiska Staten (IS): är en sunni-muslimsk salafistisk-jihadistisk terrororganisation som 2013 och 2014 genomförde 
militära offensiver och erövrade stora landområden i Irak och Syrien. Deras syfte var att etablera en islamisk stat (ett 
sk kalifat) som suddade ut nationsgränsen mellan Irak och Syrien. Med hjälp av en sofistikerad propaganda-apparat 
och sociala medier lyckas IS än idag rekrytera människor från hela världen att komma till kalifatet och strida för dem.  
De inspirerar även supportrar att genomföra terrorattacker i sina hemländer.

Nationalsocialism, (även nazism) är en politisk ideologi som växte fram under den tyska Weirmarrepubliken (1919-
1933) och som utgjorde den idémässiga grunden för Hitler och det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) under andra världskriget (1939-1945). Ideologin utgör än i dag grunden för olika högerextre-
ma grupper och organisationers verksamhet i Sverige, till exempel Nordiska Motståndsrörelsen (se nedan). 

Nordiska motståndsrörelsen: grundat sommaren 2016, är en nynazistisk organisation som bygger som bygger på 
idéer om att människor tillhör olika raser och att den så kallade  ”vita rasen” är överlägsen alla andra.  NMR är idag 
den största och mest aktiva nazistiska organisation i Sverige. Den starkt hierarkiska och våldsbejakande gruppen har 
delat in Sverige i sju olika geografiska områden, så kallade ”nästen” som innehåller ett varierat antal ”kampgrupper”. 
NMR bygger sitt ideologiska budskap på en rasbiologisk grundsyn och antisemitism (judehat). Organisationen har för 
avsikt att avskaffa demokratin och politiska partier och har en vision om att ena Norden (Danmark, Sverige, Finland 
och Norge) till en stat.

Nordisk Alternativhöger: är en högerextrem grupp grundat av Christoffer Dulny, tidigare politisk sekreterare på Sveri-
gedemokraternas riksdagskansli, och Daniel Friberg, VD för bokforlaget Arktos - en av de främsta utgivarna av radi-
kalkonservativ och fascistisk litteratur i Europa.  Gruppen som grundades våren 2017 är en del av en större så kallad 
metapolitisk rörelse och har ett nära samarbete med den amerikanska alternativhögern (the Alt-right movement). 
Nordisk Ungdom: är en högerextrem grupp som lanserades 2010. Gruppens kärna utgörs av medlemmar från det tidi-
gare Nationaldemokraterna och dess numera nedlagda ungdomsförbund NDU. Till trots för att gruppen är relativt liten 
har den med spektakulära gatuaktioner och -attackar fått en del medieuppmärksamhet. 

Meme: (uttalas meem), är typiskt en digital bild med en kort text och ett budskap som har ett humoristisk tvist 
som snabbt kan avkodas. Memes är designade för att spridas viralt. Många känner kanske memes som tramsig och 
oskyldiga skoj med bilder av till exempel katter eller kända seriefigurer men många memes används idag också för att 
sprida grov rasistisk satir och internetskämt. Memes anses av till exempel Nordisk Alternativhöger som ett av deras 
viktigaste politiska vapen i kampen om den svenska opinionen.  
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Skolans värdegrund och uppdrag:
Förståelse och medmänsklighet
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”

Skolans uppdrag
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet.”

Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen

2.2 Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycks-
former såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

2.6 Skolan och omvärlden
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verk-
samheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö

3.13 Historia
Syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som 
sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nuti-
den och därmed uppfattningen om framtiden. (…) Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper 
om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika 
kulturella sammanhang och levnadssätt.

3.15 Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhäl-
let påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor 
och samhällsstrukturer.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, för-
ändras och samverkar.

Centralt innehåll
I årskurs 7-9
Individer och gemenskaper
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, 
kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

3.17 Svenska



Syfte
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att ut-
veckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll
Årskurs 7-9
Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Ska-
pande av texter där ord, ljud och bild samspelar.

Tala, lyssna och samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.

Berättande texter och sakprosatexter
Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan sam-
spela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Språkbruk
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värde-
laddning.

KONTAKT
Har du några frågor kring föreställningen eller material eller vill du ge feedback, tveka inte att kontakta oss.
Henrik Hulander, producent
henrik@manteatern.se, 046-18 98 99

www.manteatern.se
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