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Varför så x-trem? är ett kulturprojekt i syfte att förebygga 
våldsbejakande extremism bland unga. Projektet genomförs av 

teaterföreningen Ung utan pung i samarbete med Arvsfonden och 
MUCF. Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13–20 år, deras anhöriga 

och yrkesverksamma inom skola och ungdomsverksamhet.

Videosketcher för trygga
samtal om extremism

FYRA SKETCHER - OLIKA PERSPEKTIV

De fyra video-sketcherna är fristående men går alla att använda som material för 
undervisning som berör våldsbejakande extremism vare sig det är i samhällskunskapen 
eller andra ämnen. Se sista sidan för info om hur Varför så x-trem? hänger samman 
med läroplanen.

FÖRSLAG TILL LEKTIONSUPPLÄGG
Video-sketcherna är ett verktyg i klassrummet för dig som lärare, och utgör en 
gemensam och lättsam referenspunkt för att diskutera både svåra frågor och 
tillsammans söka svar på hur idén och praktiken bakom våldsbejakande extremism kan 
se ut och hur vi undviker att det blir destruktivt.

EN BOK FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA
Vi har tagit fram en bok med underlag och kunskap för 
vuxna som är tänkt att användas i arbetet med video-
sketcherna. Med forskning i ryggen visar vi vägen till ett 
förhållningssätt där eget ansvar och kritiskt tänkande 
bygger motståndskraft.

Fristående video-
sketcher med humor

Hur kan din verksamhet 
delta?

Förslag till 
lektionsupplägg

Bok för kunskap
och fördjupning
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Om Ung utan pung
Vi har i över 30 år gjort kultur för och med unga. Vår professionella 
ensemble turnerar över hela landet med föreställningar om lag och rätt, 
kärlek och samlevnad. Våra produktioner har alltid ett rakt tilltal som 
även når de ungdomar som sällan uppskattar teater. För oss är det viktigt 
att allvar och besvärliga teman kan lyftas i en kultur som tillåter humor, 
underhållning och kritik. Vi har stor erfarenhet av samarbeten som blir 
avstamp för att möta problem och bidra till utveckling. Varför så x-trem? 
är vårt andra samarbete med Arvsfonden.

Vår metod
ETT BRETT VERKTYG SOM UTGÅR FRÅN FÖRSTA LINJENS 

PERSPEKTIV

Vårt projekt stöttar lärare, socialarbetare och andra som möter ungdomar i att 
hantera de frågor som rör våldsbejakande extremism i närmiljön och i samhället. 
Vårt fokus ligger på den direkta mänskliga situationen som kräver handfasta 
strategier och relevant kunskap. 

VI BYGGER MOTSTÅNDSKRAFT MED FORSKNING OCH KUNSKAP 

I RYGGEN 

Både unga och vuxna som deltagit i vårt projekt ska få med sig större insikt och 
beredskap för att möta destruktivitet och våldsbejakande idéer. Det vi förmedlar i 
projektets arbete är baserat på relevant forskning och har tagits fram i tät kontakt 
med yrkesverksamma och experter.

GENOM ATT SE MÄNNISKAN GÖR VI DET KOMPLEXA MER 

BEGRIPLIGT

Kunskaper i pedagogik, psykologi och socialpsykologi kan leda oss till slutsatser 
och sätt att hantera det som vid en första anblick framstår som känsligt och svårt. 
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Handledning: Introduktion
Video-sketcherna och bokens innehåll kan användas på olika sätt, fristående, 
tillsammans med lektionsuppläggen eller sammanhängande över en kurs eller 
en termin. Vi tror att det spelar roll inte bara att dessa frågor lyfts, utan också 
hur de lyfts, därför uppmanar vi dig som lärare att reflektera över och anpassa 
din undervisning till vad forskningen säger om hur skolan kan motverka 
rekrytering till våldsbejakande grupper och antidemokratiska rörelser. Läs mer 
på sid. 86-95 i vår bok ”Varför så x-trem?”.

Nedanstående text är en förkortad version av Eva-Lotta Hulténs lärarhandledning 
till pjäsen ”Varför så x-trem?”

Skapa ett tryggt samtalsklimat 
För den som fått med sig att man själv och alla andra har både rätt och möjlighet 
att tänka och handla annorlunda än gruppen ter sig världen på ett helt annat 
sätt än för den som tränats i att vara till lags och lärt sig att makt ger rätt. Vi 
har därför alla ett ansvar att inte utöva irrationell makt. Irrationell makt kan till 
exempel vara att säga att elever inte får ha kepsar på sig, utan att kunna ange 
ett bra motiv. Allt vi säger åt andra att göra, som vi inte kan motivera när vi 
ifrågasätts, är irrationell makt (och ”för att jag säger det” eller ”för att det kommer 
på provet” är inte motiveringar).

Den som istället utövar rationell makt hänvisar till sin större erfarenhet och 
kunskap och kan ge konkreta skäl när de vill att andra ska bete sig på ett visst sätt 
eller ta in viss kunskap. I ett demokratiskt klassrum använder läraren rationell 
makt och låter elever få, och träna på makt och ansvar utifrån sina förmågor. 
Troligen klarar inte många elever att planera hela upplägget för exempelvis en 
kurs om andra världskriget, men de flesta kan komma med värdefulla synpunkter 
på filmer att se eller böcker att läsa, redovisningssätt, ämnen för diskussioner 
eller lämpliga datum för ett prov. Låt eleverna vara dina jämlikar i ansvar där det 
är möjligt.

Undvik som ledare att falla tillbaka på din formella makt (som att du kan sänka 
betyg eller ge kvarsittning). Visa respekt för elevers kritik av din undervisning 
eller ditt bemötande av dem, även när den framförs på ett omoget, aggressivt 
eller kanske tramsigt sätt. Eleverna behöver lära sig att deras tankar och åsikter 
räknas, och att man kan och får ifrågasätta människor som uppträder som 
auktoriteter i ens liv. Det är extra viktigt att de får träna på det om de är dåliga på 
det eller gör det på ett provocerande sätt.

Innan ni börjar diskutera i klassrummet: prata igenom hur ni tycker ett bra 
samtal ser ut. Detta är ett tillfälle då eleverna och du är jämlika.

Ställ frågor som...

Hur långa inlägg vill vi få göra? Hur kan vi ifrågasätta vad någon annan säger på 
ett respektfullt sätt? När och hur kan vi avbryta någon (kanske om någon säger 
något respektlöst, eller om man inte förstår vad personen menar och vill be den 
förtydliga?)? Hur håller vi ordning på vems tur det är att prata? Hur kan vi visa 
uppskattning för vad någon sagt? Hur skapar vi ett samtalsklimat som gör att 
alla vill prata?

Anteckna vad ni kommer fram till på tavlan, och spara också till kommande 
samtal.

Be inför diskussionen någon eller några elever att hålla ett öga på hur samtalet 
utvecklas. De kan uppmärksamma om någon bryter mot vad ni enats om. Låt det 
uppdraget vandra mellan eleverna. Under era samtal och diskussioner bör till en 

”I ett demokratiskt 
klassrum använder 
läraren rationell makt 
och låter elever få, och 
träna på makt och ansvar 
utifrån sina förmågor.”
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början du som vuxen fungera som samtalsledare, men efterhand kan också elever 
få detta uppdrag.

Om eleverna uttrycker sig otydligt kan du be dem förtydliga sig. Om de kommer 
med faktapåståenden - fråga varifrån de hämtat sina kunskaper (gör det både 
när det de säger är trovärdigt och när det är mindre trovärdigt) och hjälps åt att 

värdera källan.

Behåll en lugn och respektfull ton även om inte eleverna gör det. Det är viktigt 
att skapa en känsla av att det är i sin ordning att pröva tankar som ännu inte är 

färdigtänkta. Skriv ner påståenden som det uppstår frågetecken kring under 
samtalet och be den som uttalat det att kolla upp fakta till nästa lektion (och kolla 
också själv!). 

Avsluta med att tillsammans utvärdera hur själva samtalet gick:

Höll ni er till överenskommelserna? Vilken var svårast att hålla sig till? Varför? 
Kan någon ha tagit illa vid sig av något som sagts? Varför? Har ni lärt er något 
nytt? Vad? Har någon ändrat åsikt i någon fråga? Varför? Vill ni veta mer om 
något? Vad?

Om du har elever med extremistiska värderingar, eller som ofta provocerar eller 
kränker andra, kan det vara en bra idé att vara två vuxna vid samtal om svåra 
ämnen. Då kan en vuxen vid behov kan ta ut en elev ur gruppen för att fortsätta 
ett lugnt samtal utanför. Berätta varför du tog ut eleven. Du kan ställa frågor som: 
Vad bygger du det du säger på? Har jag förstått dig rätt om jag tror att du menar 
...? Varför känner du så? Vad tror du att någon från den grupp du uttalat dig om 
skulle säga om det du just sagt?

Om eleven håller fast vid ståndpunkter som är kränkande kan du ta avstånd 
genom att till exempel påpeka att det eleven just sagt är oschysst  och kränkande 
- men skilj tydligt på uttalandet och personen bakom.  Säg alltså ”Det där tycker 
jag är fördomsfullt sagt och det oroar mig att du uttrycker dig så”, eller ”Det du sa 
är kränkande och det är inte schysst  att uttrycka sig så”, men aldrig ”Du är rasist”. 
Ställ frågan: ”Kan du uttrycka den åsikten på ett annat sätt, som inte riskerar att 
kränka någon?” Detta för att inte stänga in någon i en roll av att vara fördomsfull 
eller extrem, som den sedan får svårt att backa ut ur.

Kom ihåg att vi människor ofta lever upp också till negativa förväntningar, så 
undvik att uttrycka sådana om någon, vare sig i ord eller med kroppsspråk. Öppna 
i stället hela tiden för att alla kan ändra sig, alla kan tänka om. Också du själv.

”Kom ihåg att vi 
människor ofta 
lever upp också 
till negativa 
förväntningar, så 
undvik att uttrycka 
sådana om någon, 
vare sig i ord eller 
med kroppsspråk.”
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Förberedelser 
 
Se till att eleverna har fått sammanfattningen skriftligt och/eller muntligt innan de ser filmen:  

I detta avsnitt följer vi Mikael som är chef på Hatrörelsen, och får träffa medarbetarna. 
Bland annat får vi se när telefonförsäljaren Jakob som försöker sälja bazookas, hör “Meme-
queen” berätta om sociala medier och vi besöker bot-farmen i källaren.  

Läs avsnitten “Social anpassning” på sid 60-67 och “Lydnad och hierarkier” på sid 50-59 i boken “Varför 
så x-trem?” som finns på denna länk eller att beställa.

Avgör om du vill skicka några av texterna ur boken, till exempel kapitelsammanfattningarna, till 
eleverna före lektionen.

Förslag till lektionsupplägg

Obs! Upplägget bygger på 90 minuters lektionstid men det går enkelt att lyfta ut eller förkorta 
övningarna 2-5. 

1. Läs upp sammanfattningen om filmens innehåll och visa sedan filmen [15 minuter]

2. Uppvärmning [10 minuter]

För att samla upp tankar efter filmen och skapa associationer till temat och verkligheten kan dessa 
frågor tas upp i helgrupp, smågrupper eller två och två. Du kan ställa en öppen fråga om vad eleverna 
tänker efter att ha sett filmen, men tänk på att diskussionen riskerar att ta en riktning som inte har 
med syftet att göra - att förstå och få verktyg att motverka rekrytering till våldsbejakande extremism.

- Filmen visar på en verksamhet som består av många olika delar. Kan ni ge exempel på vilka sätt som 
våldsbejakande grupperingar kan arbeta för att nå sina mål?

- I filmen får vi möta olika personer med olika roller. På vilka sätt tänker ni att de som deltar i 
våldsbejakande grupper är lika/olika i sina personligheter och roller?

- Hatrörelsen verkar inte bry sig om vilken slags extremism som de deltar i, utan vill tjäna pengar. 
Tror ni att det finns såna inslag i verkliga våldsbejakande rörelser? Vilka ekonomiska intressen finns i 
våldsbejakande extremism?

AVSNITT: HATRÖRELSEN
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3. Fördjupning: Lydnad och hierarkier [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion: 

Personerna i filmen verkar inte ideologiskt drivna utan “gör sitt jobb” och kan lika gärna 
jobba någon annanstans. Chefen Magnus verkar varken populär eller smart, ändå har han 
tagit sig till toppen.

- Berätta om något/några av experimenten i avsnittet Lydnad och hierarkier på sid 50-59 i boken. 

- Be eleverna skriva på lappar vilka anledningar någon kan ha för att lyda en auktoritet, samla ihop 
och läs upp. Om de inte skriver upp att få belöning, att undgå straff, att en identifierar sig med 
auktoriteten eller att det som begärs överensstämmer med ens värderingar, ta då upp det själv.

- Be eleverna skriva på lappar vad som behövs för att någon ska kunna agera självständigt istället för 
att lyda, samla ihop och läs upp. 

- Diskutera elevernas tankar och jämför med experimenten och filmen.

4. Fördjupning: Social anpassning [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion:

I filmen använder Hatrörelsen s k trollfabriker och fake news när de låter botar agera som 
människor och förfalskar med hjälp av teknik ett tal som en politiker håller. “Meme-queen” 
skapar content för att påverka ungdomar att tycka saker är töntiga eller coola. Frågan är 
hur lättpåverkade människor är.

På Youtube finns filmklipp av Solomon Aschs studie om konformitet, till exempel detta.

Se ett klipp och diskutera med eleverna: 

- Varför säger försökspersonerna fel? 

- Varför blir det lättare att svara rätt när någon annan också säger emot gruppen, eller när de får 
skriva ner sina svar så att ingen annan ser vad de svarar?

- Dela in eleverna i grupper om tre-fyra och be dem dela med sig av egna erfarenheter eller exempel 
av att “dras med” i gruppmentalitet. Var noga med att påpeka att det inte måste vara allvarliga 
situationer utan kan handla om vem en röstar på i Melodifestivalen. Om det behövs, ge dem historiska 
exempel eller från sidorna 18-24 i boken.

- Efter att eleverna diskuterat en stund, ge dem en ny uppgift - att hitta alternativa sätt att agera i de 
situationer som kommit upp. Uppmana dem att ta hänsyn till förluster och vinster med olika sätt att 
agera, och gärna hur de ser ut på kort och lång sikt.Alla säger att det är en man Färgen svart tyder på 
att det är antifa, att det är nazister

5. Övning: Fyra hörn om ansvar [20 minuter]

Peka ut fyra punkter i rummet och be eleverna ställa sig beroende på vad de tycker om frågorna. 
Diskutera sedan tillsammans.

- Vem har ansvar för att saker går fel i sammanhang där ingen har några avsikter att såra eller skada 
någon, och där någon annan har tagit initiativet? 1. Den som tagit initiativet, 2. Alla har lika stort 
ansvar, 3. Ingen 4. Annat svar

- Jämför med idrottare som deltar i idrottsevenemang i diktaturer. Är det okej? 1. Ja, 2. Nej, 3. Ja, om 
idrottaren uttrycker sin kritik, 4. Annat svar

- Är det okej att lyssna på en artist som blivit dömd för att ha slagit sin flickvän? 1. Ja, 2. Nej, 3. Ja, om 
det görs i smyg, 4. Annat svar

6. Sammanfattning och avslutning [5 minuter]
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Förberedelser 
 
Se till att eleverna har fått sammanfattningen skriftligt och/eller muntligt innan de ser filmen:  

Vi får se en reality-show där två personer träffas på en blind date - Linda och Kevin. Dejten 
går bra och lyfter verkligen när Linda säger att “vissa saker i världen inte är så bra” och de 
hittar varann i en viss bild av världen och hur de upplever sig bemötta av de som inte har 
samma åsikter. 

Läs avsnittet “Vi och dom-tänkande, avhumanisering och demonisering” på sid 68-75 i boken “Varför 
så x-trem?” som finns på denna länk eller att beställa via hemsidan.

Avgör om du vill skicka några av texterna ur boken, till exempel kapitelsammanfattningarna, till 
eleverna före lektionen.

Förslag till lektionsupplägg

Obs! Upplägget bygger på 90 minuters lektionstid men det går enkelt att lyfta ut eller förkorta 
övningarna 2-5. 

1. Läs upp sammanfattningen om filmens innehåll och visa sedan filmen [15 minuter]

2. Uppvärmning [10 minuter]

För att samla upp tankar efter filmen och skapa associationer till temat och verkligheten kan dessa 
frågor tas upp i helgrupp, smågrupper eller två och två. Du kan ställa en öppen fråga om vad eleverna 
tänker efter att ha sett filmen, men tänk på att diskussionen riskerar att ta en riktning som inte har 
med syftet att göra - att förstå och få verktyg att motverka rekrytering till våldsbejakande extremism.

- Hur märks det att personerna tillhör extrema grupperingar? 

- Kevin berättar att han kämpar för att hitta någon och Linda säger att hennes åsikter gör det svårare 
att träffa någon. Kan sådana här åsikter vara vanligare hos ensamma personer?

- Är det realistiskt att en anarkist och en nationalsocialist kan tycka om varandra så länge de inte 
pratar politik?

AVSNITT: FÖRSTA ÖGONKASTET
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3. Fördjupning: Vi och dom-tänkande [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion: 

Linda och Kevin kan hitta varandra och tycka om varandra innan de förstår att de tillhör 
olika, motsatta, politiska grupperingar. Många skulle nog säga att det är osannlikt att 
de går på en andra dejt, eller att de alls hade umgåtts om de känt till varandras politiska 
åsikter.

Antropologen Robert I Watson Jr kunde i en studie konstatera att grupper som ändrar sina utseenden 
före de drar ut i strid, genom att använda masker, måla ansiktena eller byta frisyrer, ägnade sig 
åt mycket mer aggressivt våld än grupper som inte förändrade sina utseenden. De med ändrade 
utseenden torterade, dödade och stympade mer. Av de kulturer som genomgick någon slags 
avindividualisering innan de drog ut i krig så bedömdes hela 80 procent vara extremt aggressiva.

- Dela in eleverna i mindre grupper och låt varje grupp välja en ”gruppering”, det kan bygga på så väl 
politik som musiksmak eller historiska exempel

- Be dem göra en lista på hur gruppen skapar en gemensam identitet både till det yttre och i hur de 
beter sig

- Diskutera i helgrupp 

4. Fördjupning: Demonisering och avhumanisering [20 minuter]

Läs upp denna introduktion:

Både Linda och Kevin beskriver hur de möts av dödshot och elakheter när de uttrycker sina 
åsikter på nätet. Detta drabbar båda trots att de tillhör helt olika, men extrema, ideologier. 
Att avhumanisera människor har genom historien gjorts på många olika vis; genom att 
kalla dem kackerlackor, klä av dem nakna, ge dem nummer i stället för namn eller trä 
huvor över deras ansikten. När Donald Trump påstår att mexikaner ”tar med sig enormt 
smittsamma sjukdomar till USA”, så leds tankarna till någon slags flock av skadedjur som 
måste hållas borta. 

Be eleverna diskutera:

- Vilka exempel kan ni hitta på avhumanisering och demonisering?

- Vad händer när vi uttrycker oss på såna sätt om andra människor? Har ord betydelse?

- Hur tänker ni att till exempel Sverigedemokrater och antirasister reagerar när de får dödshot?

5. Övning: Klee eller Kandinsky [20 minuter]

Bakgrundsinfo: I en studie av forskaren Henri Tajfel fick försökspersonerna veta att de enligt 
ett test antingen tyckte bäst om den expressionistiske målaren Klee eller i stället föredrog den 
expressionistiske målaren Kandinsky. Det var allt som krävdes för att de som gillade Klee skulle börja 
diskriminera dem som gillade Kandinsky, och tvärtom. Henri Tajfels tanke var att undersöka hur stora 
skillnader som behövdes mellan två grupper för att det skulle uppstå vi- och domtänkande. Han anade 
inte i förväg att det räckte med själva indelningen. Till och med när den skett genom att kasta ett 
mynt fann han att gruppmedlemmarna snabbt började anse att den egna gruppen hade fler positiva 
egenskaper än den andra.  

Låt eleverna, utan att de andra ser, en efter en titta på en tavla av Klee och en av Kandinsky (lätt att 
hitta många exempel på nätet) och välja vilken de gillar bäst. Låt Klee:arna en efter en gå och ställa sig 
ihop i en grupp och Kandinskyanhängarna i en annan. 

Diskutera sedan: Hur kändes det att välja? Vad hände med grupperna? Uppstod det jubel när någon 
ny anlände till gruppen? Började elever småtjafsa med varandra mellan grupperna? Hur kände de när 
de stod där tillsammans med de andra, blev de glada när någon valde samma konstnär som de själva? 

Varför?

Berätta om Henri Tajfels experiment och förklara vad vi- och dom-tänkande är. 

6. Sammanfattning och avslutning [5 minuter]
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Förberedelser 
 
Se till att eleverna har fått sammanfattningen skriftligt och/eller muntligt innan de ser filmen:  

Vi får se ett nyhetsreportage om “hatskolan” och kursen “extremism för nybörjare”. Läraren 
berättar att intresset för kursen är stort eftersom det händer många hemska saker och att 
samhället blir mer uppdelat. Vi får höra från deltagarna varför de sökt till kursen, och vi får 
en inblick i olika moment såsom vapenverkstad. 

Läs avsnitten ”Vem blir extremist?” på sid 14-29 i boken “Varför så x-trem?” som finns på denna länk 
eller att beställa via hemsidan.

Avgör om du vill skicka några av texterna ur boken, till exempel kapitelsammanfattningarna, till 
eleverna före lektionen.

Förslag till lektionsupplägg

Obs! Upplägget bygger på 90 minuters lektionstid men det går enkelt att lyfta ut eller förkorta 
övningarna 2-5. 

1. Läs upp sammanfattningen om filmens innehåll och visa sedan filmen [15 minuter]

2. Uppvärmning [10 minuter]

För att samla upp tankar efter filmen och skapa associationer till temat och verkligheten kan dessa 
frågor tas upp i helgrupp, smågrupper eller två och två. Du kan ställa en öppen fråga om vad eleverna 
tänker efter att ha sett filmen, men tänk på att diskussionen riskerar att ta en riktning som inte har 
med syftet att göra - att förstå och få verktyg att motverka rekrytering till våldsbejakande extremism.

- Stämmer det som läraren säger om att extremism blir mer populärt när människor inte träffas och 
kan isolera sig?

- Personerna som sökt till kursen, och läraren, är väldigt olika. Någon är raketforskare och en annan är 
”tuff macho-kille”. Tror ni att vem som helst kan bli extremist?

- Kursen går ut på att ”lära ut” extremism. Tror ni att det är något man kan lära sig och träna på?

AVSNITT: EXTREMISM FÖR NYBÖRJARE
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3. Fördjupning: Vem blir extremist? [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion: 

I avsnittet får vi träffa olika slags personer och höra deras motiv till varför de sökt kursen. 
Desirée säger att hon vill testa nya saker, Danne vill leva upp till förväntningarna om hans 
manlighet och Dennis tycker att världen är på väg åt fel håll. Enligt forskning om extremism 
går det att dela in orsaker till att någon hamnar i en våldsbejakande extremistisk 
gruppering i push- och pull-faktorer.

- Läs upp eller kom tillsammans med eleverna fram till vilka faktorer som kan finnas. Push är sådant 
som ”puttar” en medan pull är sådant som ”drar” en närmre något. 

4. Fördjupning: Empati och känsla av samhörighet [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion:

Om vi tror att det stämmer som i filmen att det går att träna sig till att bli våldsam, då borde 
kanske också motsatsen gå att träna på?

Se filmsnutten All that we share (bara tre minuter lång), från TV2 Danmark, på Youtube, som visar hur 
vi alla tillhör många olika grupper och har saker gemensamt med så gott som alla. 

Diskutera:  
Vad tror ni att de i filmen tänker när de kommer in? 
Vad tänkte du själv i början av filmen? 
Och nu när du sett hela? 
Vad tänker du om den unge kille som gråter när han ställer sig bland dem som mobbat? 
Vad tänker du om den unge mannen som ensam går fram som bisexuell? 
Och om kvinnan som är den första att ta ett steg fram när de frågar vilka som känner sig ensamma 
ibland?

5. Övning: En inre förebild [20 minuter]

Läs om några modiga människor och vad de gjort (du hittar många bra exempel i boken 101 historiska 
hjältar av Ola Larsmo och Brian Palmer). 

Låt eleverna välja ut en person som de ser som en bra förebild för dem själva, antingen ur boken eller 
fritt. Presentera sedan ett hypotetiskt scenario (skapa ett som känns relevant för just dina elever, det 
kan handla om mobbning ledd av en stark ledare, en kompis som är väl dominant och tycker man ska 
testa någon drog, tryck från en religiös ledare eller en förälder eller lärare som tycker att barn och 
unga bara ska lyda) och be eleverna skriva/resonera kring vad deras förebild hade gjort i en sådan 
situation. 

Hur hade personen agerat? Vad hade den sagt? Hur hade den bemött ilska? Vad hade den sagt om den 
blivit hotad? Avsluta med samtal om situationer då de själva varit modiga och ifrågasatt en auktoritet. 
Vad hände? Hur gjorde de motstånd? Sökte de stöd av andra? Fick de det? Hur kändes det efteråt? Kan 
det finnas situationer där man inte bör säga ifrån, fast man tycker det som händer är fel (för att det är 
för farligt, t ex)? Vad kan man då göra istället?  

6. Sammanfattning och avslutning [5 minuter]
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Förberedelser 
 
Se till att eleverna har fått sammanfattningen skriftligt och/eller muntligt innan de ser filmen:  

Vi får se ett nyhetsinslag, en talkshow, en youtuber och en influencer som alla pratar om en 
videosekvens som sägs visa chockerande, våldsamma scener. Alla har olika tolkningar av 
klippet. I slutet berättar personen som klippet föreställer vad det rör sig om.  

Läs avsnittet om ”Värderingar” på sid 78-86 i boken “Varför så x-trem?” som finns på denna länk eller 
att beställa.

Avgör om du vill skicka några av texterna ur boken, till exempel kapitelsammanfattningarna, till 
eleverna före lektionen.

Förslag till lektionsupplägg

Obs! Upplägget bygger på 90 minuters lektionstid men det går enkelt att lyfta ut eller förkorta 
övningarna 2-5. 

1. Läs upp sammanfattningen om filmens innehåll och visa sedan filmen [15 minuter]

2. Uppvärmning [10 minuter]

För att samla upp tankar efter filmen och skapa associationer till temat och verkligheten kan dessa 
frågor tas upp i helgrupp, smågrupper eller två och två. Du kan ställa en öppen fråga om vad eleverna 
tänker efter att ha sett filmen, men tänk på att diskussionen riskerar att ta en riktning som inte har 
med syftet att göra - att förstå och få verktyg att motverka rekrytering till våldsbejakande extremism.

- Vad tänker ni om att alla medierna i filmen framställer filmklippet som så dramatiskt, trots att det 
egentligen handlade om en lek?

- Går det att säga att någon av medierna i filmen har mer eller mindre makt än de andra? Kan det skilja 
sig mellan olika slags tittare/mottagare?

- Känner ni igen argumentationen om “min sanning” som talkshow-programledaren har gentemot 
tjejen som var med i klippet?

- Är det rimligt att nyhetsjournalisten kallar det “osäkert” hur det egentligen ligger till? Är det så?

AVSNITT: CHOCKERANDE BILDER
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3. Fördjupning: Vad är extremt? [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion:

Filmen visar på hur olika människor kan tolka samma video och ger en bild av hur mycket av 
nyhetsrapporteringen idag ser ut: “Oroligheterna ökar” och “Humanitära katastrofer”.

I boken på sid. 81 står det om en studie där flickor ändrade åsikt om hur snälla/elaka människor var 
efter att de blivit skrämda. Berätta om detta för eleverna.

Dela upp eleverna i grupper och be dem leta fram bilder/foton på internet:

- En på något skrämmande

- En på något behagligt/lugnande

- En på något neutralt

- Be eleverna visa upp bilderna och diskutera tillsammans

4. Fördjupning: Jag har min sanning [20 minuter]

- Läs upp denna introduktion:

I slutet av filmen berättar personen i filmen vad som egentligen hände - det var en lek och 
inte farligt eller våldsamt. Trots detta fortsätter talkshow-programledaren och youtubern 
att hävda sina uppfattningar om att det rör sig om nazister respektive vänsterextrema. När 
tjejen i filmen ifrågasätter talkshow-programledaren säger han “Jag har min sanning, du 
har din”.

I boken på sid. 80-81 står det om begreppet “kognitiv dissonans”, ett liknande begrepp är “confirmation 
bias”. Båda begreppen handlar om att människor ofta har en förutfattad idé och kan bortse från 
tecken på att de inte stämmer, och dessutom bli mer övertygade om sin idé när den möter motstånd. 
Begreppen förklaras av att människor tenderar att forma sina värderingar och idéer utifrån hur de 
redan agerat. 

Be eleverna diskutera och skriva ner på lappar:

- Vad kan vara bra sätt att bemöta åsikter en inte håller med om?

Läs upp lapparna i helgrupp och diskutera:

- Hur kan det kännas när andra säger emot?

- Är det viktigast vad någon säger/tycker eller hur den gör?

5. Övning: Normalisering [20 minuter]

Dela in eleverna två och två, be dem komma fram till något som historiskt betraktats som extremt. Ge 
förslag om det behövs, till exempel allmän rösträtt, att kvinnor har byxor eller högertrafik. De ska nu 
hitta på en argumentation för varför detta är extremt, och reflektera kring hur det var att tillhöra dem 
som tyckte så när det begav sig. Diskutera sedan i helgrupp vad som bektraktas som extremt idag och 
som kanske inte gör det imorgon.

6. Sammanfattning och avslutning [5 minuter]
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samt konsekvenserna av dessa.  

Kursen Samhällskunskap 1a1 ska behandla 
följande centrala innehåll: Gruppers och 
individers identitet, relationer och sociala 
livsvillkor med utgångspunkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar 
både gemenskap och utanförskap.  

Samhällskunskap 1b ska ta upp: Gruppers 
och individers identitet, relationer och 
sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som 
skapar både gemenskap och utanförskap.  

Kursen i religionskunskap 1, ska förmedla 
kunskaper om individers och gruppers iden-
titeter och hur de kan formas i förhållande 
till religion och livsåskådning; tolkning och 
analys av olika teorier och modeller inom 
normativ etik samt hur dessa kan tillämpas; 
etiska och andra moraliska föreställningar 
om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan 
vara; analys av argument i etiska frågor med 
utgångspunkt i kristendomen, övriga världs-
religioner, livsåskådningar och elevernas 
egna ställningstaganden. 

Läroplanen för gymnasiet stadgar att utbild-
ningen ska förmedla solidaritet mellan män-
niskor och fostra till rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande. Skolan ska 
också främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse, samt uppmuntra 
att skilda uppfattningar förs fram. Alla som 
arbetar i skolan ska:

. medverka till att utveckla elevernas känsla 
för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste 
gruppen, 

. uppmärksamma och vidta nödvändiga 
åtgärder för att motverka, förebygga och 
förhindra alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling, 
och 

. visa respekt för den enskilda eleven och 
ha ett demokratiskt förhållningssätt. 

. Läraren ska 

. klargöra det svenska samhällets 
grundläggande demokratiska värden 
och de mänskliga rättigheterna samt 
med eleverna diskutera konflikter som 
kan uppstå mellan dessa värden och 
rättigheter och faktiska händelser. 

. Öppet redovisa och tillsammans med 
eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problemställningar 

I ämnet psykologi ska eleverna utveckla 
kunskaper om de komplexa faktorer som 
påverkar beteende, känslor och tankar hos 
människan både som individ och tillsam-
mans med andra. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla förmåga att 
reflektera över det egna beteendet samt 
egna känslor och tankar, och genom det 
bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska 
även ges möjlighet att studera och jämföra 
människors levnadssätt och beteenden för 
att utveckla förståelse av, tolerans för och 
förmåga att värdesätta olikheter. I under-
visningen ska eleverna också ges möjlighet 
att utföra enkla experiment och observa-
tioner samt reflektera över resultaten.

Ämnet svenska ska ge eleverna träning i att 
kommunicera i tal samt utvecklarförmåga 
att använda skönlitteratur och andra typer 
av texter samt film och andra medier som 
källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Eleverna ska ut-
manas till nya tankesätt och få nya perspek-
tiv. Undervisningen ska stimulera elevernas 
lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 
därmed stödja deras personliga utveckling. 
Undervis ningen ska också ge dem förmåga 
att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt 
i kommunikationssituationen samt att delta 
på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal 
och diskussioner. 

 
I grundskolans läroplan slås fast skolan ska 
fostra till solidaritet med svaga och utsatta, 
rättskänsla, generositet, tolerans och ans-
varstagande. Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse. 
Främlingsfientlighet och intolerans ska enligt 
läroplanen bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och förbereda 
eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 
Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 
personligt ansvar. Det är också nödvändigt 
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola:
. kan använda sig av ett kritiskt tänkande 

och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska 
överväganden,

. kan samspela i möten med andra 
människor utifrån kunskap om likheter 
och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, 
religion och historia,

. har fått kunskaper om samhällets lagar 
och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i 
samhället.

Kursplanen för religionskunskap stadgar att 
undervisningen ska stimulera eleverna att 
reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 
och sitt etiska förhållningssätt. 
Eleverna ska vidare ges förutsättningar att 
kunna
. analysera och ta ställning i etiska och 

moraliska frågor. Undervisningen ska 
även bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för hur människors värderingar 
hänger samman med religioner och andra 
livsåskådningar. Den ska också bidra 
till att eleverna utvecklar beredskap att 
handla ansvarsfullt i förhållande till sig 
själva och sin omgivning.

. reflektera över livsfrågor och sin egen och 
andras identitet,

. resonera och argumentera kring 
moraliska frågeställningar och 
värderingar utifrån etiska begrepp och 
modeller.

Kursplanen för samhällskunskap slår 
fast att undervisningen i ämnet samhäll-
skunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället 
påverkar varandra. Genom undervisnin-
gen ska eleverna även ges möjlighet att 
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor 
och samhällsstrukturer och förtrogenhet 
med de mänskliga rättigheterna och med 

demokratiska processer och arbetssätt. 
Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utifrån personliga erfarenheter 
och aktuella händelser uttrycka och pröva 
sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. 

I ämnet svenska ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språk-
förmåga och kan uttrycka sig i olika sam-
manhang och för skilda syften. Det innebär 
att eleverna genom undervisningen ska ges 
möjlighet att utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära. Undervisningen ska 
också bidra till att eleverna får förståelse för 
att sättet man kommunicerar på kan få kon-
sekvenser för andra människor. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar 
för det egna språkbruket. I det centrala 
innehållet för årskurs 7–9 ingår att eleven 
får träning i att leda ett samtal, formulera 
och bemöta argument samt sammanfatta 
huvuddragen i vad som sagts. De ska också 
få öva på att anpassa språk, innehåll och 
disposition till syfte och mottagare och 
reflektera över etiska och moraliska aspekter 
på språkbruk, yttrandefrihet och integritet.

Koppling till i läro- och kursplaner  



Kontakta oss:
E-post: info@ungutanpung.se 
www. ungutanpung.se

www.ungutanpung.se


