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materialet og øvelserne har til formål at 
fremme anti-diskrimination og ligebehandling i 
folkeskolen. det bygger på en antagelse om:

•	 	At	spørgsmål	om	diskrimination	og	
ligebehandling både vedrører dem, der 
tilhører forskellige minoritetsgrupper, og 
dem, der tilhører majoritetsgruppen

•	 	At	øget	opmærksomhed	på	og	samtale	om	
egne og andres for-forståelser og reaktioner 
gør det muligt at forholde sig aktivt til 
diskriminerende forskelsbehandling, når den 
finder sted

det er intentionen, at læreren sammen 
med eleverne undersøger begreber som 
diskrimination og ligebehandling. det er 
derfor ikke en forudsætning, at læreren har 
forhåndskendskab til begreber og konventioner 
på området. 

mAteriAlet består Af:
1)  en lærervejledning, der introducerer 

til forskellige tilgange til undervisning i 
ligebehandling, anti-diskrimination og 
menneskerettigheder 

2)  en række øvelser. der er to øvelser, der 
hver tager ca. 45 min (’samværspagt’ og ’et 
skridt fremad’), og et forløb, der inddrager 
billeder af en række kunstværker (’kunsten 
at ligebehandle’), som tager ca. 2 x 45 min. 
hvis der er mindre tid til rådighed, kan de 
to øvelser gennemføres uden forløbet med 
kunstværkerne – og omvendt kan forløbet 

med kunstværkerne gennemføres uden de to 
indledende øvelser 

3)  en begrebsliste samt introduktion og link 
til katalog med uddrag af love, direktiver og 
konventioner. det kan være svært at se den 
præcise grænse mellem på den ene side 
mobning og fordomme, og på den anden side 
decideret diskrimination, som en domstol 
ville finde i strid med lovgivningen. listen 
indeholder en kort definition på en række 
begreber forbundet med diskrimination og 
forsøger at beskrive forskellen på handlinger, 
der alle kan opleves som ubehagelige og 
krænkende, men hvor der altså i nogle 
tilfælde er tale om lovgivningsmæssig 
diskrimination og i andre ikke. 

1.1 LæringsMåL
•	 	at	eleverne	får	generel	viden	om	

menneskerettigheder, ligebehandling og 
diskrimination.

•	 	at	eleverne	får	skærpet	evnen	til	at	reflektere	
over deres værdier og holdninger i forhold til 
stereotyper.

•	 	at	eleverne	får	styrket	deres	evne	til	at	
analysere og handle i forhold til egne og 
andres forudfattede holdninger; 

med disse læringsmål relaterer øvelserne sig 
til Folkeskolens formål om at ’folkeskolen skal 
forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre.’ 
 

1. lærervejledning
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diskrimination og ligebehandling. i det 
følgende fremhæves to tilgange. der 
argumenteres for, at der med ’tolerance-
tilgangen’ er risiko for at gøre diskrimination 
til et spørgsmål, som udelukkende handler 
om tilpasning af forskellige minoritetsgrupper, 
mens den ’normkritiske’ tilgang i højere grad 
tilstræber at gøre spørgsmål om diskrimination 
til noget, der vedrører alles værdier og normer, 
hvad angår fx køn, seksuel orientering, religion, 
etnicitet m.v. 

tolerAncetilgAng
mange uddannelsestilbud om medborgerskab, 
ikke-diskrimination og ligebehandling har 
fokus på at skabe tolerance og sympati 
for ofrene for mobning, diskrimination og 
fordomsfulde stereotyper. det handler ofte 
om at øge bevidstheden om retten til ikke 
at blive chikaneret eller diskrimineret på 
den ene side og pligter og ansvar i forhold 
til ytringsfriheden på den anden. ofte er der 
fokus på etniske eller religiøse minoriteter, 
personer med handicap eller lgbt-personer 
(engelsk forkortelse for homoseksuelle, 
biseksuelle og transpersoner). en ’tolerance-
tilgang’ fokuserer derfor ofte på specifikke 
minoriteter som nogen, der er ’anderledes’, og 
som skal tolereres, respekteres og beskyttes 
på trods af deres forskellighed fra ’normen’. 
tolerancetilgangen indebærer dermed en 
risiko for, at undervisningen primært fokuserer 
på minoriteter og undlader at fokusere på de 
dominerende majoritetsnormer og værdier, 
som definerer de ‘afvigendes’ rettigheder 
og levevilkår. ægteskab for to mennesker 
af samme køn er fx til stadig debat, mens 
heteroseksuelle pars ret til at indgå ægteskab 
aldrig diskuteres. den enkeltes ret til at vælge 
alle mulige former for plastikkirurgi stilles 
der heller ikke spørgsmålstegn ved, mens 
retten til kønskorrigerende kirurgi er meget 
omdiskuteret og i nogle lande ligefrem forbudt. 
På samme vis er der skoler og arbejdspladser, 
der diskuterer muslimsk hovedbeklædning, 

1.2 et horisontaLt perspektiv 
på anti-diskriMination og 
LigeBehandLing
når man arbejder med anti-diskrimination 
og ligebehandling, har det vist sig, at det 
er hensigtsmæssigt at vælge et horisontalt 
perspektiv. det indebærer, at man ikke 
udelukkende ser på én diskriminationskategori, 
men på alle de forskellige diskriminations-
kategorier – dvs. etnicitet og race, handicap, 
køn, alder, seksuel orientering samt religion 
og tro. ofte findes de samme udfordringer i 
arbejdet med diskrimination, uanset om den 
ulovlige forskelsbehandling begrundes med fx 
køn, alder eller etnicitet. 

nogle mennesker identificerer sig fx både 
som del af etniske eller religiøse minoriteter 
og som homoseksuelle. andre mennesker 
identificerer sig både som en del af gruppen 
af handicappede og gruppen af ældre. 
de kan derfor blive udsat for fordomme 
og diskrimination af flere årsager, såkaldt 
multidiskrimination. multidiskrimination er 
derfor også en del af emnet, når man arbejder 
med anti-diskrimination og ligebehandling. 
når der er mange fællestræk i de mekanismer, 
der medfører ulovlig forskelsbehandling, giver 
det i praksis ikke meget mening at arbejde med 
diskriminationskategorierne, som om det er 
adskilte og forskellige fænomener. erfaringer 
og resultater fra arbejdet med diskrimination 
pga. køn eller seksuel orientering bidrager fx 
positivt i indsatsen over for diskrimination af 
andre årsager. 

når eleverne forstår mekanismerne bag 
diskrimination, mobning og fordomme, kan 
de med andre ord agere i forhold til disse 
mekanismer inden for alle de former for 
diskrimination, de kommer til at møde.

1.3 toLerance versus norMkritik
der findes mange forskellige tilgange 
til undervisning i medborgerskab, ikke-
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som det køn, omgivelserne opfatter dem som. 

den normkritiske tilgang fokuserer på 
årsagerne til diskrimination frem for at fokusere 
på dem, der afviger fra normerne. i praksis 
indebærer det at arbejde med at identificere 
og udfordre de normer, som ligger til grund for 
fordomme, chikane og mobning, i stedet for at 
prøve at øge bevidstheden om de mennesker, 
der rammes af disse fænomener. 

gennem et normkritisk fokus lærer eleverne, 
hvordan normer og ulige magtrelationer 
fungerer, og de bliver bevidste om deres 
egne for-forståelser. som det også fremgår af 
læringsmålene først i denne vejledning, får 
eleverne styrket deres evne til at analysere, 
reflektere og handle i forhold til fordomme og 
diskrimination, blandt andet ved at respektere 
andres valg og få øjnene op for de positive 
aspekter, der kan være ved at gøre de normer, 
der virker selvfølgelige for flertallet, til 
genstand for diskussion.

mens andre former for hovedbeklædning ikke 
problematiseres, og der er skoler, der forbyder, 
at nogle sprog (fx arabisk og tyrkisk) bliver 
talt på skolens område, mens andre sprog (fx 
engelsk, tysk eller spansk) gerne må tales på 
linje med majoritetssproget dansk. 

hvis man som lærer ikke er bevidst om 
majoritetsnormer, er der således en risiko for, 
at stigmatiseringen af minoriteter faktisk for-
stærkes i selve undervisningen om emnet og 
i andre sammenhænge i skolen, fordi under-
visningen fremhæver ’minoriteten’, mens 
’majoritetsnormen’ ikke bliver sat til diskussion. 
når ‘tolerance’ af minoriteter danner udgangs-
punkt for arbejdet, er der – trods en mulig 
intention om det modsatte – dermed en risiko 
for, at normer, der bevirker ulovlig forskels-
behandling, bare slås fast og ikke bliver 
udfordret.

normkritisk tilgAng
mens en tolerance-tilgang forudsætter, at 
man ignorerer de ulige magtrelationer, som 
ligger bag opdelingen af mennesker i dem, 
der henholdsvis ‘passer ind i’ eller ‘bryder 
med’ normerne, bringer en normkritisk tilgang 
disse magtrelationer frem i lyset og sætter 
spørgsmålstegn ved dem: hvem har magten til 
at definere normerne?

hvis målet er at gøre eleverne i stand til 
selv at bidrage til at ændre på normer og 
for-forståelser, er det derfor nyttigt med et 
normkritisk fokus. med et normkritisk fokus 
på fx lgbt-emner får både elever og lærere 
fx mulighed for at tage kritisk stilling til 
normerne, inklusive den såkaldte heteronorm. 
heteronormen kan ses som en af de mest 
grundlæggende og dominerende normer i de 
fleste samfund. kort sagt dikterer denne norm, 
at alle er tiltrukket af ‘det modsatte køn’, at det 
er det naturlige, og at alle handler derefter. 
normen forudsætter også, at et menneske altid 
tilhører ét af to køn, og at alle er og føler sig 
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ned, som de synes, er vigtige for samværet, og 
dernæst sender de sedlen til højre. samtidig 
modtager de en seddel med 1- 3 udsagn fra 
venstre. de skal nu blot sætte streg ud for de 
udsagn, de er enige i og sende sedlen videre. 
resultatet af ’afstemningen’ om de foreslåede 
regler, kan tælles op i fællesskab eller af en 
mindre ’arbejdsgruppe’, hvorefter resultatet 
kan kommenteres af alle og til sidst hænges op 
i klassen. elever og lærere kan aftale at minde 
hinanden om samværspagten undervejs.

2.2 et skridt freMad (45 Min)

idé: 
dette er en refleksionsøvelse, hvor eleverne 
skal forestille sig at være en anden person og 
derigennem fornemme, hvordan det er at leve 
med vilkår, der er anderledes eller forskellige 
fra det, de selv kender til. eleverne kommer 
til at reflektere over deres egne opfattelser af 
andre i forhold til køn og kønsidentitet, seksuel 
orientering, alder, social baggrund, religion 
eller tro, etnicitet og handicap. 

mAteriAler:
•	 	Et	åbent	rum	(en	gang,	en	gymnastiksal	eller	

udendørs)
•	 	Udskrift	af	liste	med	’roller’	til	elever,	som	

kopieres og klippes ud, så der er en strimmel 
med en rolle til hver elev (materiale 3.1)

•	 	Udskrift	af	’Situationer	og	udsagn’,	som	
læreren læser op af (materiale 3.2)

eleverne introduceres til, at i nu går i gang 
med et tema, der handler om diskrimination 
og ligebehandling, hvor i blandt andet vil 
undersøge, hvordan og hvorfor diskrimination 
opstår, hvad man kan gøre for at undgå at 
diskriminere, og hvordan man kan forholde 
sig, hvis man udsættes for eller oplever 
diskrimination. Forløbet vil indebære øvelser i 
par, gruppevis og diskussioner i klassen.

2.1 saMværspagt (45 Min)

idé:
hvis ikke klassen eller holdet allerede har 
en ’samværspagt’ eller en ’grundlov’, som 
udstikker retningslinjer for samværet, kan dette 
forløb om diskrimination med fordel indledes 
med, at klassen i fællesskab udarbejder en 
sådan. en samværspagt kan dels være med 
til at skabe et godt læringsmiljø i klassen, og 
dels er det måde, hvorpå klassen i praksis kan 
forpligte sig til at sikre ligebehandling og til at 
overholde menneskerettighederne. 

Udførelse: 
en grundig beskrivelse af et forløb, hvor der 
udarbejdes en grundlov eller en samværspagt 
i klassen, findes fx i undervisningsmaterialet 
’Forskel på Folk’ side 7-10. dette materiale 
kan hentes her: http://www.menneskeret.dk/
forskelpaafolk/i+skolen

en tidsmæssigt mindre (20-30 min) krævende 
samværsmodel kan bestå i, at eleverne placerer 
sig i en rundkreds. hver elev skriver 1-3 regler 

2. øvelser 
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derefter eleverne et par min til at forlade deres 
rolle, inden i samler op i plenum.

afrund øvelsen ved at stille disse spørgsmål 
omkring a) ulighed og b) forudfattede 
opfattelser om andre mennesker. elevernes 
oplevelse med øvelsen kan danne 
udgangspunkt for en diskussion i gruppen. 
Påpeg fx det symbolske i, hvem der kunne 
bevæge sig fremad (i livet), og hvem der 
blev ladt tilbage. du kan fx stille følgende 
spørgsmål:

a) om ulighed
•	 Hvordan	føltes	det	at	gå	et	skridt	fremad?
•	 	Hvordan	føltes	det	at	blive	stående	samme	

sted?
•	 	Hvis	du	gik	frem	mange	gange,	hvornår	

opdagede du så, at de andre ikke rykkede lige 
så meget fremad? 

•	 Følte	du	dig	uden	for	eller	ladt	tilbage?	
•	 	Lignede	denne	her	øvelse	det,	der	sker	i	den	

virkelige verden? hvorfor/hvorfor ikke? 
•	 	Hvad	er	det,	der	giver	nogle	mennesker	flere	

muligheder end andre? og hvorfor har nogle 
mennesker færre muligheder? 

•	 	Blev	du	opmærksom	på	noget,	du	normalt	
bare tager for givet?

•	 	Hvad	synes	du,	man	allerførst	burde	gøre	for	
at mindske uligheden i samfundet?

b) om forudfattede opfattelser om andre 
mennesker
•	 	Hvordan	fandt	du	ud	af,	om	du	skulle	gå	frem	

eller ej, hvis det ikke stod direkte på kortet?
•	 	Hvilket	køn	valgte	du	til	din	karakter?	Hvilken	

kønsidentitet valgte du? hvilken farve? 
hvilken seksuel orientering? hvilken social 
og etnisk baggrund?  
lad eleverne reflektere over, hvor meget 
information der egentlig var på deres 
rollekort, og hvor meget de selv lagde til. 

•	 	Hvad	fik	dig	til	at	antage	de	her	ting	om	din	
karakter? 

Udførelse: 
bed eleverne sætte sig på gulvet. omdel 
rollekortene, så hver elev får en rolle. nogle af 
rollekortene må godt være identiske. eleverne 
må ikke vise deres kort til hinanden, men giv 
mulighed for, at de hos læreren kan få hjælp til 
at forstå deres rolle.

lad eleverne læse deres rollekort og sig, at 
du vil læse nogle spørgsmål op, de kan tænke 
over, så de kan sætte sig ind i deres rolle. bed 
dem eksempelvis lægge sig ned på gulvet med 
lukkede øjne, eller sørg på anden vis for ro og 
rum til, at eleverne kan fokusere på at sætte sig 
i en andens sted. læs nedenstående spørgsmål 
op et ad gangen i et tempo, der giver eleverne 
god tid til at tænke over, hvordan deres karakter 
og hans/hendes livssituation er:
•	 	Hvordan	var/er	din	barndom?	Hvordan	bor/

boede du? hvad laver/lavede dine forældre?
•	 Hvor	bor	du	nu?	
•	 	Hvordan	er	din	hverdag?	Hvor	og	hvordan	er	

du sammen med dine venner? hvad laver 
du om morgenen, om eftermiddagen, om 
aftenen?

•	 	Hvad	kan	du	godt	lide	–	og	hvad	er	du	bange	
for?

herefter beder du eleverne om at stille sig 
på række, skulder ved skulder, ved siden af 
hinanden, uden at snakke sammen. Fortæl 
dem, at du vil læse nogle situationer eller 
udsagn op. hver gang deres karakter kan svare 
‘ja’ til udsagnet, skal de tage et skridt fremad. 
hvis de ikke kan svare ’ja’, skal de blive stående.

læs udsagnene fra ‘situationer og udsagn’ op, 
et ad gangen. hold en pause i oplæsningen 
mellem hvert udsagn, så eleverne får tid til at 
overveje, om de skal gå et skridt frem eller ej 
og tid til at kigge sig omkring, hvor de nu står 
i forhold til de andre elever. til slut beder du 
alle om at sætte sig ned og lægge mærke til, 
hvor de står i forhold til de andre i klassen. giv 
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mAteriAler:
•	 	Foto	af	seks	kunstværker	på	hver	sin	side	

med forklarende tekst (bilag 3.3)
•	 	Adgang	til	internet	for	adgang	til	

videokunstværk på youtube samt til 
yderligere udforskning af konventioner, 
rettigheder og klagemuligheder.

•	 	Papir	og	blyanter	eller	computer	til	at	
nedskrive stikord fra gruppearbejdet.

•	 	Ark	med	diskriminationskategorier	samt	
eksempler på rettigheder (materiale 3.4)

Udførsel: 

første lektion:
oplæg ved læreren: som indledning til 
for løbet holder læreren et kort oplæg på 
10-20 min alt efter hvor meget dialog, der 
bliver undervejs. oplægget skal præsentere 
eleverne for fakta om, at der både i dansk 
lov og internationale aftaler er forbud mod 
diskrimination, og at der findes en række 
diskriminationskategorier, der fremgår af 
artiklerne (se bilag 3.4.). giv evt. også en kort 
historisk beskrivelse af, hvordan der efter 
anden verdenskrig var behov for at udvikle 
internationale konventioner om menneske-
rettigheder for at forebygge diskrimination og 
racisme. inspiration til dette oplæg findes fx i 
materiale 4.1. punkt a og i følgende tekst:  

Forbuddet mod diskrimination er en grund-
læggende menneskeret, og ikke-diskrimi-
nations princippet udgør en hjørnesten i 
grundlaget for et demokratisk og pluralistisk 
samfund. diskrimination er en usaglig 
forskelsbehandling, som medfører, at en 
person får en ringere behandling end andre på 
baggrund af køn, race, hudfarve, religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, 
alder, handicap eller national, social eller etnisk 
oprindelse. bliver man udsat for diskrimination, 
betyder det, at man ikke kan deltage på lige 

•	 	Lad	eleverne	reflektere	over,	hvad	de	tog	
for givet og hvorfor. stil evt. uddybende 
spørgsmål, der får eleverne til at overveje, 
hvad det er for normer og værdier, der ligger 
til grund for de valg, de ubevidst har taget.

•	 	Kan	eleverne	gætte	hinandens	roller?	 
lad eleverne afsløre dette under 
diskussionen.

kan eleverne sige noget om, hvilke diskrimi na-
tions kategorier eller menneske rettigheder der 
er på spil i de enkelte roller? var der nogen, der 
følte, at de blev diskrimineret?

det kan med fordel afsættes god tid til at 
diskutere, hvordan eleverne tolkede deres 
rollekort. kortene indeholder kun information 
om en meget begrænset del af karakterernes 
identitet. hvad antager vi uden videre, hvis 
en karakters etnicitet, seksuelle orientering, 
fysiske funktionsevne eller køn ikke er oplyst? 
anerkend, at vi alle har for-forståelser. det er 
den måde, vi skaber identitet og forstår verden 
på. men det er vigtigt at beskæftige sig med 
spørgsmålet om, hvad vi tager for givet, for at 
blive bevidst om ens egne for-forståelser og de 
dominerende normer i samfundet. 

2.3 kunsten at LigeBehandLe (90 Min 
– 2 Lektioner)

idé:
dette undervisningsforløb inddrager en række 
kunstværker fra udstillingen ’Forskel på Folk’, 
der vises i aalborg, aarhus og københavn 
i efteråret 2012 (For mere information se 
www.menneskeret.dk). gennem dialog om 
kunstværkerne lægges op til, at eleverne 
får viden om menneskerettigheder og de 
diskriminationskategorier, som indgår i dansk 
lovgivning og internationale konventioner samt 
skærper opmærksomheden på egne og andres 
forforståelser om andre mennesker og grupper. 
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og diskriminationskategorier. afsæt ca. 20 
minutter.

Anden lektion:
tilbagemeldingen fra grupperne: Første del af 
denne lektion bruges til en tilbagemelding fra 
de enkelte grupper til resten af klassen. 
•	 	Hvilke	menneskerettigheder	og/eller	

diskriminationsgrunde er i spil i det eller de 
værker, de har kigget på?

•	 	Er	der	tale	om	diskrimination?	I	så	fald	
hvorfor/ikke? 

•	 	Hvem	bliver	diskrimineret	og	hvem	
diskriminerer?

til støtte til facilitering af dialogen i denne 
tilbagemelding kan læreren evt. skrive 
definitionen på direkte og indirekte diskrimi-
nation fra materialet i 4.1. på tavlen eller smart 
board, så alle kan se den:

er der i elevernes fortolkninger tale om, at der 
er en person eller gruppe der på grund af fx 
alder, handicap, køn, race, etnicitet, religion 
eller seksuel anskuelse bliver behandlet 
ringere end en anden/end andre i en til-
svarende situation? (direkte diskrimination)
er der tale om, at en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis der 
pga. af den pågældende persons eller gruppes 
alder, handicap, køn, race, etnicitet, religion, tro 
eller seksuelle orientering stiller personen/
gruppen ringere end andre personer/
grupper?(indirekte diskrimination).

når alle grupper har meldt tilbage lægges 
der i anden del af denne lektion op til dialog 
om hvem der kan/bør gøre noget ved 
diskrimination? denne del kan tage form som 
en brain-storm, hvor de forskellige forslag 
skrives op på en plakat, der gemmes  til 
opsamlingsøvelsen efter rap-workshoppen. 

vilkår med andre, eller ikke har de samme 
muligheder som alle andre i samfundet, fx i 
skolen eller på arbejdspladsen. 

man kan føle, at man har været eller bliver 
udsat for diskrimination, uden at det imidler-
tid kan kategoriseres som faktisk/retlig 
diskrimination. dette gør ikke oplevelsen 
mindre alvorlig, men betyder at den skal 
adresseres på en anden måde end den 
faktiske/retlige diskrimination. 

den lovgivning, der i dag gælder på diskrimi-
nations området, giver ikke lige beskyttelse 
mod de forskellige former for diskrimination. 
alle de diskriminations kategorier, der er 
nævnt på listen i materiale 3.4., er omfattet af 
diskriminationsforbuddet inden for arbejds-
markedet, mens kun køns diskrimination og 
diskrimination på grund af race eller etnisk 
oprindelse er omfattet af de forbud, der 
gælder uden for arbejdsmarkedet. dog er 
nogle af grundene i et vist omfang beskyttet 
mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet 
via den strafferetlige lov, lov om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af race mv. disse 
forhold kan i vende tilbage til i opfølgningen på 
arbejdet med rap-tekster (afsnit 2.4.)

gruppearbejde: eleverne deles i grupper på 5. 
hver gruppe vælger eller får tildelt:
•	 	Et	eller	flere	af	de	seks	kunstværker
•	 	Kopi	af	bilag	3.4	som	er	et	ark	med	

diskriminationskategorier og eksempler på 
menneskerettigheder.  

•	 	Papir	til	at	skrive	deres	begrundelser	ned	på,	
så de kan fastholdes til den efterfølgende 
lektion.

eleverne skal i gruppen vælge en eller 
flere menneskerettigheder og/eller 
diskriminationsgrunde, som de synes er i spil i 
kunstværket.  de skal efterfølgende begrunde, 
hvorfor de har valgt disse menneskerettigheder 
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 til denne opsamling kan læreren støtte sig til 
materiale 4.1. der udlægger en række centrale 
begreber og materiale 4.2. (skal downloades) 
der fremstiller udvalgte artikler fra udvalgte 
konventioner og dansk lovgivning vedrørende 
diskrimination og ligebehandling. 
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3.1 et skridt freMad – ‘roLLer’

rollerne klippes Ud enkeltvis:

du er en dreng. du er flyttet hertil med din familie fra irak. du går i 9. klasse og vil gerne være 
fodboldspiller. 

du er datter af usa’s ambassadør. du går på en skole for synshæmmede. 

du er en pige, som bor sammen med dine forældre, der begge er meget religiøse. 

du er født med en drengs krop, og siden børnehaven har du følt dig som en pige. du er 16 år og bor 
sammen med dine forældre.

du går i 10. klasse og sidder i kørestol. dine forældre er lærere.

du er heteroseksuel og arbejder som danser. du er vokset op i en lille by på landet. 
 

du er 22 år, er lesbisk og arbejder som frisør.

du er 15 år og søn af en landmand i en lille landsby langt ude på landet. 

du er en 18 år gammel fyr. du planlægger at uddanne dig til politibetjent.
 

du er ejer af et stort firma, der sælger edb-udstyr til udlandet.

3. materiale 



anti-diskrimination og ligebehandling 

13

du er 16 år gammel og kommer fra en familie med roma-baggrund. 

du er arbejdsløs og enlig mor. du er 22 år gammel.

du er 25 år, hjemløs og afhængig af heroin.
 

du er med i ledelsen af ungdomsorganisationen for det parti, der lige nu danner regering i danmark.

du er fotomodel, og din familie har afrikanske rødder.
 

du er en dreng på 15 år. dine interesser er fitness og boksning. du bor sammen med din mor.

du lever af prostitution og er hivsmittet. 

du er homoseksuel og arbejder som bilmekaniker.

 



anti-diskrimination og ligebehandling 

14

3.2 et skridt freMad – ‘situationer og udsagn’ 

læses op for eleverne, når de står på række. 

jeg har aldrig haft nogen alvorlige økonomiske problemer.

jeg er kommet herind (eller herud) uden at tænke over dørtrin og trapper. 

der er aldrig nogen, der har spurgt mig, om jeg var en pige eller dreng. 

når jeg går til sport, tænker jeg ikke over, hvilket omklædningsrum jeg skal bruge.

der er aldrig nogen, der har forklaret mig, hvordan menstruation kan påvirke mit humør. 

Folk plejer at spørge mig til råds om forskellige ting. 

jeg har aldrig været nødt til at fortælle min familie om min seksuelle orientering. 

jeg ved, hvor jeg kan få hjælp og gode råd, hvis jeg har brug for det.

jeg har aldrig følt mig diskrimineret pga. min etniske oprindelse eller min seksuelle orientering eller 
kønsidentitet.

jeg kan tage på ferie en gang om året.

jeg kan invitere venner hjem til middag.

jeg har et spændende liv og ser lyst på min fremtid.

jeg føler, at mine kvalifikationer bliver værdsat og respekteret i det samfund, jeg lever i.

der er aldrig nogen, der har spurgt mig, hvor i verden jeg kommer fra – oprindelig.

jeg er aldrig blevet kaldt noget negativt pga. min hudfarve eller der, hvor jeg kommer fra. 

jeg er aldrig blevet kaldt noget negativt pga. min seksuelle orientering eller mit kønsudtryk.

jeg kan købe hudfarvet plaster, der har samme farve som min hud.
 
jeg er ikke bange for at blive stoppet af politiet.

jeg kan tage, hvorhen jeg har lyst – uden at tjekke i forvejen, om der er handicap-faciliteter på flyet, i 
toget eller i bussen.
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mine helligdage er markeret med rødt i kalenderen. 

mit navn vil ikke gøre det sværere for mig at få et job i fremtiden. 

jeg har aldrig været flov over mit hjem eller mit tøj.

der er ikke nogen politikere eller debattører, der vil sætte spørgsmålstegn ved, om jeg vil være en 
god forælder. 

jeg føler, at folk lytter til mig og tager mine meninger alvorligt.

jeg kan gå hånd i hånd med min kæreste, uden at folk ser skævt til os.

hver dag kan jeg læse i bladene om folk, der har succes, og som har samme hudfarve som mig.

mine forældre og mine lærere har lært mig, at jeg kan blive lige, hvad jeg vil.

jeg er ikke bange for at gå på gaden om natten. 
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stofmisbrugere er samfundsborgere med 
helt særlige (sundheds)problemer. men 
deres ret til ligeværdig behandling taber 
ofte i kampen med lovgivningen vedr. 
euforiserende stoffer. i 2002 oprettede 
kunstneren kenneth balfelt et midlertidigt, og 
ulovligt, ’fixerum’ – eller ’sundhedsrum’ – i en 
bunker på halmtorvet i københavn. rummet 
var udarbejdet i samarbejde med arkitekten 
steffen nielsen. ved at give et konkret bud 
på, hvordan et fixerum faktisk kunne se ud, 
var balfelt med til at sætte fart i debatten om 

lovliggørelsen af steder, hvor narkomaner kan 
fixe under hygiejniske forhold, og hvor der 
er rådgivende, sundhedsfagligt personale til 
stede. balfelt kaldte projektet for ’socialpolitisk 
kontekstrelateret funktionel kunst’. det er et 
værk, hvor kunstens emne er virkeligheden, 
og virkeligheden måske ændrer sig i mødet 
med kunsten. efter 10 års debat bliver der 
faktisk i efteråret 2012 etableret et lille antal 
permanente, lovlige fixerum i københavn, og 
flere er planlagt i 2013.
 

3.3 ’kunsten at LigeBehandLe’  
– fotos af kunstværker Med forkLarende tekst

kenneth BaLfeLt, f. 1966
’BeskytteLsesruM – fixeruM tiL stofMisBrugere’ 2002-12. video, 42:00 Min
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værket danser lige ned i en skoldhed grød – 
at vi nok alle sammen er fulde af stereotype, 
romantiske og forskrækkede idéer om race og 
etnicitet. så selv når der er tale om at beundre 
og begære det, der er anderledes hos en anden 
person, hvad enten det er etnicitet, køn eller 
andet – så kan den, der bliver beundret, komme 
til at føle sig tingsliggjort; som en flot souvenir 
på hylden.  

i videoværket ’absolute exotic’, der er udformet 
som en slags hjemmegjort musikvideo, 
rapper den dansk-filippinske lilibeth Cuenca 
rasmussen vredt om, hvordan hun endnu 
engang er blevet dumpet af en kæreste til 
fordel for en kvinde af afrikansk afstamning. 
dansende og iklædt en noget ironisk hawaii-
mundering konkluderer hun, at hendes race 
må være gået af mode til fordel for en anden. 

LiLiBeth cuenca rasMussen, f. 1970
‘aBsoLute exotic’ 2005. video, 4:20 Min 
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hesselholdt og mejlvangs ’dannebrogsvindue’ 
kan ses som en løftet pegefinger til danskerne. 
en finger, der minder os om, at vi somme 
tider er et lille, lukket folkefærd, der helst vil 
skånes for fremmedartede indtryk bag det 
nedrullede gardin. det kan synes mærkværdigt, 
at kunstnerne peger fingre af danskerne, de 
er vel selv danskere. er det så kun nogle af 
danskerne, de mener? og er det dig, de tænker 

på? For hvem er de så, danskerne bag ruden, 
som du ikke kan se gennem vinduet? hvad 
laver de derinde? kender du dem? hvordan 
er de danske? hvad vil det sige? værket synes 
at tale til os om ud- og indsigter. og om, at 
det største mysterium ikke altid kun er de 
anderledes andre, men lige så godt kan være 
os selv.  

hesseLhoLdt og MejLvang, f. 1974 og 1976
’danneBrogsvindue’ 2011. danneBrogsvindue, ruLLegardin, MaLing
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jens haaning lavede i 2000 en serie foto-
grafiske portrætter af psykisk syge personer, 
der alle levede i københavn. Fotografierne 
har en påtrykt tekst med den portrætteredes 
navn og en opgørelse af vedkommendes 
påklædning: hvem der er tøjets producent, 
hvor det er indkøbt, og hvad det har kostet. 
som en modereportage i et blad. men så er der 
alligevel noget forvirrende teknisk over prisens 
lidt praktiske angivelse i ddk, danske kroner. 
det kunne minde om en politirapport. de ser 
ret normale ud, de har et navn og et ansigt og 
almindeligt tøj. lidt fra en genbrugsbutik, lidt 
fra tøj og sko, et par mærkevarebukser, og én 
har et temmelig dyrt ur. vi kigger på personerne 
og forsøger at skabe en genkendelig orden i 
oplysningerne, for der er ikke noget særligt, der 
afslører den: sygdommen. 
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jens haaning, f. 1965
’kLaus Werner’ 2000.  
indraMMede fotografier



anti-diskrimination og ligebehandling 

20

det rigtigt, at mænd har større behov for sex 
end kvinder? er prostitution i virkeligheden et 
udtryk for, at vi er meget forvirrede omkring 
vores kønsroller? malerierne efterlader ikke 
nogen konkret besked fra john kørner om 
prostitution og prostituerede. snarere er 
malerierne drømmende og smukke, og måske 
er det derfor de sniger sig ind under huden på 
os og rykker på vores virkeligheds¬opfattelse. 
malerierne overhører vores forventninger til et 
tabuiseret emne. de fokuserer på noget mere 
diffust, som vi alle har til fælles: problemer, en 
hverdag, et humør, dagdrømme og håb.  

i serien ’kvinder til salg’ har john kørner 
bevæget sig ind i et minefelt af forskellige 
problematikker. når vi taler om prostitution, 
melder der sig hurtigt en masse positive og 
negative forventninger og fordomme om den 
prostituerede, om kunden og om kønnene. 
hertil kan lægges det faktum, at omkring 50% 
af de prostituerede i danmark er udenlandske 
og at mange af dem er kommet hertil under 
forskellige former for tvang – for eksempel er 
de blevet bortført. hvordan knytter det an til 
vores seksualitet? man må ikke købe og sælge 
mennesker. må man så købe og sælge sex? er 

john kØrner, f. 1967
’LaiLa’, 2010. (fra serien ’kvinder tiL saLg’). akryL på Lærred
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daniel svarres spøgelsesagtige skulptur af 
fem ens sæt sammensyet tøj er en del af en 
længere serie af tøjskulpturer, hvor svarre 
arbejder med mandlig uniformering. her 
er der fem grønne hættetrøjer og fem par 
jeans. På sin vis ret almindeligt tøj. med den 
lukkede kreds, som gruppen danner, får 
daniel svarre imidlertid placeret dem i et 
truende fællesskab, hvor de er sammen om 
noget, der ikke er nærmere defineret. når vi 
møder installationen, skaber vi selv en masse 
stereotype forestillinger om alder, køn, kulturelt 
tilhørsforhold og social baggrund; vi forsøger 
at udfylde det tomrum, som kunstneren har 
efterladt inde i tøjet og mellem figurerne. 
ifølge svarre selv handler værket om barrierer 
og grænser i det sociale – grænser, som vi selv 
må finde ud af at fortolke og udstikke.
 
 

danieL svarre, f. 1976 
’group5’, 2007. saMMensyet tØj, træ 
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•	 	Retten	til	tanke,	samvittigheds-	og	
religionsfrihed

•	 Retten	til	menings-	og	ytringsfrihed
•	 Retten	til	social	tryghed
•	 	Retten	til	arbejde,	til	frit	valg	af	

beskæftigelse, til retfærdige og gunstige 
arbejdsvilkår og til beskyttelse mod 
arbejdsløshed

•	 	Retten	til	en	levefod,	der	er	tilstrækkelig	til	
familiens sundhed og velvære, herunder 
føde, klæder, bolig, lægehjælp og de 
nødvendige sociale goder, og ret til tryghed 
i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, 
uarbejdsdygtighed

•	 	Retten	til	særlig	omsorg	og	hjælp	til	mødre	
og børn

•	 Retten	til	undervisning
•	 Enhver	har	pligter	over	for	samfundet
•	 	Under	udøvelse	af	sine	rettigheder	må	man	

ikke krænke andre rettigheder og friheder.
 

3.4 ekseMpLer på 
diskriMinationskategorier og 
rettigheder

vælg 1-3 diskriminAtionskAtegorier 
og/eller rettigheder, i synes, kAn 
forbindes med de enkelte værker? i 
skAl kUnne forklAre jeres vAlg.

diskriminationskategorier:
•	 Køn
•	 Race
•	 Hudfarve
•	 Religion	eller	tro	
•	 Politisk	anskuelse	
•	 Seksuel	orientering	
•	 Alder
•	 Handicap	
•	 National,	social	eller	etnisk	oprindelse.	

eksempler på rettigheder, som gælder alle 
uanset alder, handicap, køn, etnicitet, tro og 
seksuel orientering:

•	 Retten	til	liv,	frihed	og	personlig	sikkerhed
•	 	Retten	til	ikke	at	blive	holdt	i	slaveri	eller	

trældom
•	 	Retten	til	ikke	at	blive	udsat	for	tortur,	

umenneskelig eller vanærende behandling 
og straf

•	 	Retten	til	beskyttelse	mod	
forskelsbehandling

•	 	Retten	til	ved	en	domstol	at	få	oprejsning,	
hvis ens rettigheder er blevet overtrådt

•	 	Retten	til	ikke	at	blive	udsat	for	en	
vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller 
landsforvisning 

•	 	Retten	til	at	bevæge	sig	frit	og	til	frit	at	vælge	
opholdssted inden for hver stats grænser

•	 	Retten	til	at	søge	asyl	og	til	at	få	asyl,	hvis	
man er forfulgt

•	 Retten	til	en	nationalitet
•	 Retten	til	at	skifte	nationalitet
•	 Retten	til	at	indgå	ægteskab
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menneskerettighederne er dog under stadig 
behandling og bliver opdateret for at møde 
nye behov og udfordringer. For eksempel er 
rettigheder for arbejdsmigranter og deres 
familier, ligesom rettigheder for mennesker 
med handicap, blevet tilføjet inden for de 
seneste 10 år. 

menneskerettigheder behandles både på 
nationalt og internationalt niveau. det er 
vigtigt at bemærke, at implementering 
af de internationale rettigheder altid sker 
gennem den nationale lovgivning i en stat. 
Fn, som de fleste lande er medlem af, 
overvåger, at medlemsstaterne overholder 
menneskerettighederne, og det er stadig Fn, 
der udarbejder de væsentligste dokumenter 
om menneskerettigheder. der er dog også en 
række andre internationale organisationer, som 
arbejder med og for menneskerettigheder, 
eksempelvis eu og europarådet.1 eu består 
af 27 stater (snart 28, da kroatien bliver 
optaget i 2013), mens europarådet består af 
47 medlemslande, blandt andet alle eu-lande 
samt rusland, ukraine, moldavien, norge, 
schweiz og balkanlandene. mens Fn opererer 
i de fleste lande i verden, er europarådet en 
regional organisation og dermed kun relevant 
for lande i europa. det er Fn’s og europarådets 
konventioner, sammen med en række eu-
direktiver og eu’s Charter om grundlæggende 
rettigheder, der udgør hjørnestenene i 
implementeringen af og lovgivning om 
menneskerettigheder i de fleste europæiske 
lande.

4.1 nyttige forkLaringer på 
BegreBer tiL undervisning oM 
diskriMination og LigeBehandLing 

ordlisten er inddelt i følgende punkter:

a.  menneskerettigheder, 
menneskerettighedsprincipper, rettigheder, 
regler

b. diskrimination
C. lighed, ligebehandling, forskelsbehandling
d.  lgbt, seksuel orientering, transpersoner, 

kønsidentitet, kønsudtryk
e.  heteronormativitet, homofobi, transfobi, 

bifobi, racisme
F.  hadforbrydelser, hadefuld tale, ytringsfrihed, 

forsamlingsfrihed
g. stigmatisering, stereotyper, fordomme
h. mobning, eksklusion, inklusion
i. minoritet, majoritet, mangfoldighed.

A.  menneskerettigheder, 
menneskerettigheds principper, 
rettigheder, regler

menneskerettigheder 
rettigheder, som alle mennesker har fra 
fødslen, og som alle stater har pligt til at 
overholde. rettighederne omfatter næsten 
alle aspekter af et menneskes liv og består af 
økonomiske, sociale, kulturelle samt civile og 
politiske rettigheder. menneskerettighederne 
blev først formuleret i Fn’s verdenserklæring 
om menneskerettighederne i 1948. 

4. bilag til lærerens 

Forberedelse
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menneskerettighedsprincippet om deltagelse 
betyder, at alle mennesker har ret til at 
deltage i og få adgang til information om de 
beslutningsprocesser, der påvirker deres liv 
og trivsel. en rettighedsbaseret strategi for 
arbejde med et inkluderende skolemiljø kræver 
en høj grad af deltagelse for elever såvel som 
lærere, uanset fx seksuel orientering, alder, 
kønsidentitet, religion eller tro, handicap eller 
etnicitet.

menneskerettighedsprincippet om 
ansvarlighed og retssikkerhed
stater og andre ansvarlige aktører, eksempelvis 
skoleledere og lærere, har ansvar for, at 
menneskerettighederne efterleves. i denne 
henseende skal de opfylde de retslige normer 
og standarder, der er fastlagt i de internationale 
menneskerettighedsinstrumenter. Forsømmer 
de at gøre dette, skal rettighedshavere have 
mulighed for at stille staten til ansvar for at 
respektere, beskytte og opfylde menneske-
rettighederne. 

rettigheder
defineres og garanteres i den nationale 
lovgivning. de kan række ud over menneske-
rettighederne og er ikke nødvendigvis 
universelle.

regler
regler er en kombination af rettigheder 
og pligter. når der i dette materiale tales 
om regler, henviser det til tanken om, at 
reglerne i et klasselokale kan udvikle sig 
i en forhandling mellem eleverne, og 
mellem elever og lærere, på et grundlag 
af menneskerettighedsprincipperne. 
Formålet med dette er at skabe inkluderende 
læringsmiljøer, der bygger på principperne om 
lighed, ikke-diskrimination og ansvarlighed.

det er også vigtigt at forstå, at menneske-
rettighederne regulerer forholdet mellem 
staten og individet. alle stater har pligt til at 
beskytte og fremme menneskerettighederne, 
som de er formuleret i de dokumenter, 
landene har ratificeret. ratificering betyder, at 
staten tilslutter og underlægger sig reglerne 
i et givent dokument. de dokumenter, der 
indeholder regler for menneskerettigheder og 
er juridisk bindende, kaldes konventioner. når 
det gælder eu, er også direktiver bindende. 
når en stat har ratificeret en konvention eller 
et direktiv, skal den nationale lovgivning 
gennemgås for at sikre, at principperne i 
konventionen eller direktivet er beskrevet i 
og beskyttes af lovgivningen. som regel skal 
staten også sørge for at have institutioner, der 
kan overvåge, at rettighederne indføres, og 
behandle klager fra borgere, hvis reglerne ikke 
overholdes.

menneskerettighedsprincippet om 
universalitet og udelelighed
indebærer, at alle mennesker overalt i 
verden, uanset deres status i samfundet, er 
omfattet af menneskerettighederne. rettig-
hedernes universalitet slås fast i artikel 1 i 
verdenserklæringen om menneskerettigheder: 
‘alle mennesker er født frie og lige i værdighed 
og rettigheder’.

menneskerettighedsprincippet om lighed og 
ikke-diskrimination
indebærer, at alle mennesker er lige i kraft 
af den iboende værdighed i hvert enkelt 
menneske. ingen skal derfor diskrimineres 
pga. etnicitet, hudfarve, køn eller kønsidentitet, 
alder, sprog, seksuel orientering, religion 
eller anden tro, politisk eller anden over-
bevisning, national, social eller geografisk 
oprindelse, handicap, ejendom, herkomst 
eller andre forhold angivet i standarderne for 
menneskerettighederne.
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når en person vedvarende og bevidst generer 
en anden person og derved krænker denne 
persons værdighed og således skaber et 
truende, nedværdigende eller ubehageligt 
klima for den udsatte. der kan være tale om 
tilsigtet eller utilsigtet chikane. mobning kan 
også defineres som en form for chikane, men 
mobning skal have en vis intensitet, før der er 
tale om egentlig chikane. det kan dog stadig 
have store konsekvenser for den, det går ud 
over, fx mobning i skolen. 

multipel diskrimination: diskrimination er 
et komplekst fænomen. vi har fx alle et køn, 
en alder, etnicitet og en seksualitet etc. en 
etnisk minoritetskvinde kan fx opleve at blive 
diskrimineret både pga. køn, etnicitet og 
religion. 

racediskrimination: dette begreb er et udtryk 
for en handling eller praksis, hvis formål eller 
virkning er at forskelsbehandle personer 
på baggrund af disses race eller etnicitet. 
i det tilfælde hvor målet er at diskriminere 
pga. race/etnicitet, er der tale om direkte 
racediskrimination. 

institutionel diskrimination er forskels-
behandling på usagligt grundlag, som kommer 
til udtryk gennem processer, adfærd, praksisser, 
politikker, systemer mv. i organisationer og 
institutioner og til udtryk gennem menneskers 
holdninger, perspektiver, fordomme og 
stereotyper. alt sammen noget, der er med til 
at stille nogle personer (ofte minoriteter) i en 
ringere position end andre. 

ikke-diskrimination er princippet om retten til 
ikke at blive diskrimineret. 

Anti-diskrimination er de tiltag, stater og andre 
iværksætter, for at sikre befolkningens ret til 
ikke-diskrimination. 

b. diskriminAtion
diskrimination: en ulovlig forskelsbehandling, 
som kan foregå direkte eller indirekte. 
diskrimination dækker over alle handlinger, 
hvis formål eller funktion er at udelukke eller 
begrænse menneskers deltagelse i samfundet 
på et ulovligt grundlag (fx pga. etnicitet, køn, 
handicap eller andet).

de fleste diskriminerende handlinger findes 
inden for kategorierne: verbale overfald, 
undgåelse, individuelle tilfælde af uretfærdig 
behandling eller fysisk vold og overfald.

direkte diskrimination: når en person be-
handles ringere end en anden i en til svarende 
situation pga. vedkommendes alder, handicap, 
køn, race eller etnicitet, religion eller tro 
eller seksuelle orientering. det betyder, at 
man overtræder loven, hvis man behandler 
en person ringere pga. en eller flere af disse 
grunde. et eksempel på direkte diskrimination 
er at nægte en person adgang til et diskotek 
pga. personens hudfarve.

indirekte diskrimination: Foreligger, hvis 
en tilsyneladende neutral bestemmelse, 
betingelse eller praksis stiller personer med 
en bestemt alder, handicap, køn, race eller 
etnicitet, religion eller tro eller seksuelle 
orientering ringere end andre personer. der er 
dog ikke tale om indirekte diskrimination, hvis 
bestemmelsen, betingelsen eller praksissen 
er objektivt begrundet i et sagligt formål, og 
midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige 
og nødvendige. et eksempel på indirekte 
diskrimination kan være et usagligt forbud mod 
at bære tørklæde på en arbejdsplads. det er en 
regel, der gælder alle, men rammer skævt, da 
det i dette tilfælde vil have særlig betydning for 
kvindelige muslimer. 

chikane: Chikane kan forstås som en meget 
grov form for mobning. Chikane forekommer, 
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d. lgbt, seksUel orientering, 
trAnspersoner, kønsidentitet, 
kønsUdtryk

seksuel orientering: termen bruges til at 
inddele mennesker efter, hvem de forelsker 
sig i eller tiltrækkes af. biseksualitet, 
homoseksualitet og heteroseksualitet er 
seksuelle orienteringer.

lgbt: et samlende ord for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transpersoner, der kommer 
af det engelske lesbian, gay, bisexual & 
transgender, men bruges mere og mere på 
dansk. 

at være homoseksuel indebærer at forelske 
sig i, blive seksuelt og/eller følelsesmæssigt 
tiltrukket af en person af samme køn. en 
homoseksuel kvinde kaldes lesbisk, og en 
homoseksuel mand kaldes ofte bøsse. en 
biseksuel person er en person, der forelsker 
sig i, bliver seksuelt og/eller følelsesmæssigt 
tiltrukket af personer uanset køn. mens l, g og 
b i lgbt altså står for seksuelle orienteringer, 
har det at være transperson ikke noget at gøre 
med seksuel orientering. se mere nedenfor.

homoseksualitet: en seksuel orientering, der 
betyder, at man føler sig følelsesmæssigt og/
eller seksuelt tiltrukket af personer af samme 
køn.

biseksualitet: en seksuel orientering, der 
betyder, at man kan føle sig følelsesmæssigt 
og/eller seksuelt tiltrukket af personer uanset 
deres køn.

heteroseksualitet: en seksuel orientering, 
der betyder, at man føler sig følelsesmæssigt 
og/eller seksuelt tiltrukket af personer af det 
modsatte køn.

c. lighed, ligebehAndling, 
forskelsbehAndling

lighed: indebærer, at alle mennesker uanset 
alder, handicap, køn, hudfarve, etnisk baggrund, 
religion eller tro, seksuel orientering osv. har 
lige adgang til og mulighed for at deltage i 
alle dele af samfundslivet og nyde samme 
beskyttelse.
 
ligebehandling: ligebehandling er en aktiv 
handling, der forudsætter en bevidsthed om 
og erkendelse af, at mennesker er forskellige 
og derfor ikke kan behandles fuldstændig ens. 
der er således tale om ligebehandling, når 
behandlingen af den enkelte sker ud fra dennes 
forudsætninger og livssituation. det bør sikres, 
at det enkelte individ ikke stilles ringere end 
andre i tilsvarende situationer, fx når det gælder 
adgang til menneskerettigheder.

forskelsbehandling: Forskelsbehandling, 
eller særbehandling, kan være lovlig, hvis 
den er objektivt og sagligt begrundet, ellers 
kan den være ulovlig. et eksempel på lovlig 
og objektivt begrundet særbehandling er at 
sikre, at personer med handicap har adgang 
til at søge de samme jobs som andre gennem 
at sørge for, at arbejdspladser er tilstrækkeligt 
udstyret (med ramper, handicaptoilet osv.). 
i visse tilfælde er det også muligt at benytte 
særbehandling for at styrke minoritetsgruppers 
menneskerettigheder. et eksempel kunne 
være en skole, som beslutter at optage flere 
elever med minoritetsbaggrund og derfor 
giver dem en fordel ved udvælgelsen. Positiv 
særbehandling skal altid være tidsbegrænset 
og ophører, når målet er nået.
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mand eller kvinde. normen giver økonomiske, 
politiske og sociale fordele for dem, der 
tilslutter sig eller passer ind i den, og ulemper 
for dem, der afviger fra den. 

homofobi: betegner en irrationel frygt for 
homoseksuelle og/eller biseksuelle personer. 
denne fobi kan føre til hadefuld tale og hetz 
mod minoriteter og til hadforbrydelser mod 
personer, som voldsudøveren ved eller tror 
er homo- eller biseksuel. homofobi kan også 
være årsag til diskrimination, mobning og 
chikane mod homo- og biseksuelle personer 
og i nogle tilfælde også transpersoner.

transfobi: betegner en irrationel frygt for 
transpersoner. transfobi kommer ofte til 
udtryk i hadforbrydelser og hadefuld tale mod 
transpersoner eller personer, hvis kønsudtryk 
afviger fra de dominerende kønsnormer (fx 
‘drengepiger’ eller feminine fyre).

racisme: er ideologien om, at mennesker 
kan inddeles i forskellige racer, som udgør 
forskellene mellem mennesker. den bygger 
på forestillingen om, at racer kan placeres i et 
hierarkisk system, hvor nogle racer er andre 
overlegne. i dag ved man, at der ikke er noget 
videnskabeligt belæg for hierarkiseringen af 
forskellige racer. racisme er ikke nødvendigvis 
det samme som racediskrimination, der 
betegner en diskriminerende handling eller 
forbrydelse. diskriminationen kan være 
forsætlig eller uforsætlig og skyldes ikke 
nødvendigvis en racistisk ideologi. racisme 
og racediskrimination forårsager således ikke 
nødvendigvis hinanden, men er tæt forbundne.

f. hAdforbrydelser, hAdefUld tAle, 
ytringsfrihed

hadforbrydelser: kan fx være verbale eller 
fysiske angreb og vold, trusler, krænkende 
graffiti eller vandalisme. hadforbrydelser 

transpersoner: et samlende ord for individer, 
hvis kønsidentitet eller kønsudtryk noget af 
tiden eller altid adskiller sig fra det køn, de blev 
tildelt ved fødslen – det såkaldte biologiske 
eller juridiske køn. heriblandt findes fx: 
transseksuelle personer (personer, som har et 
andet mentalt køn end det, de fik biologisk ved 
fødslen), og transvestitter (personer, som mere 
eller mindre ofte går i tøj, bruger attributter 
eller kropssprog, der traditionelt forbindes 
med et andet køn). transpersoner har meget 
forskellige seksuelle orienteringer, og man 
skal derfor ikke forveksle transidentitet med 
seksuel orientering (se også ordlisten på www.
ittakesallkinds.dk),

kønsudtryk: betegner de synlige og fysiske 
egenskaber, der ofte tildeles et specifikt køn, 
såsom tøj og adfærd.

kønsidentitet: betegner en persons indre og 
individuelt oplevede køn, som måske, måske 
ikke er det samme som det køn, personen 
blev tildelt ved fødslen. det inkluderer også 
den personlige oplevelse af kroppen og andre 
udtryk, der traditionelt forbindes med et køn. 
køn kan kort beskrives som sammensat af 
forskellige dele, hvor biologisk køn, socialt køn 
og mentalt køn indgår. summen af disse dele 
udgør en persons kønsidentitet, som beskriver, 
hvordan netop dette menneske opfatter sig 
selv. kønsbegrebet har længe været genstand 
for megen forskning og debat, og der er i dag 
mange forskellige måder at forstå køn på.

e. heteronormen, homofobi, trAnsfobi, 
rAcisme

heteronormen: normen om, at alle er 
heteroseksuelle, og at dette er det naturlige, 
som alle forventes at handle ud fra. normen 
dikterer også, at der er to køn, og at det køn, 
man ser ud til at tilhøre, også er det køn, man 
føler sig som – dvs. at en person altid er enten 
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motiveres af fordomme om offerets formodede 
eller faktiske seksuelle orientering, nationale 
eller etniske baggrund, religion eller tro eller 
andre forhold (fx en persons kønsidentitet 
eller kønsudtryk). hadforbrydelser adskiller 
sig fra andre forbrydelser ved, at offeret 
vælges pga. en eller flere egenskaber, som 
forbryderen eller forbryderne tillægger offeret. 
Forbrydelsen kan have baggrund i flere forhold, 
fx en persons formodede seksuelle orientering 
samtidig med personens formodede etnicitet. 
i de fleste europæiske lande indgår motivet 
for forbrydelsen i strafudmålingen, således at 
det anses for en skærpende omstændighed og 
medfører hårdere straf, hvis der er tale om en 
hadforbrydelse.

hadefuld tale: også kaldet hetz mod 
minoriteter. refererer til offentligt at udtrykke 
eller formidle budskaber, der truer, nedgør 
eller håner en gruppe mennesker pga. 
etnicitet, hudfarve, national eller etnisk 
baggrund, religion eller anden tro eller seksuel 
orientering.

ytringsfrihed: en menneskerettighed, der 
sikrer alle borgere retten til at udtrykke 
deres meninger offentligt i skrift eller tale. 
Ytringsfriheden betyder imidlertid ikke, at 
man kan sige eller skrive hvad som helst, da 
ytringsfriheden gives med begrænsninger 
inden for loven. Ytringer må således ikke være 
truende, krænkende eller have karakter af 
chikane. 

g. stigmAtisering, stereotyper, 
fordomme

stigmatisering: at stigmatisere betyder at 
stemple nogen som socialt uacceptabel. 
mennesker, der opfattes som anderledes af 
samfundet, risikerer at blive stigmatiserede. 
dette kan skabe en følelse af at være udenfor, 
udelukket fra fællesskabet og/eller afskåret 

fra resten af samfundet. hivpositive personer 
oplever eksempelvis ofte, at de bliver 
stigmatiserede.

stereotyper: en stereotyp er en forudfattet 
og nogle gange overdrevet opfattelse af 
mennesker, der tilhører en bestemt gruppe. 
alle personer inden for en specifik gruppe 
tillægges de samme egenskaber, uden 
hensyntagen til individuelle forskelle. 
stereotyper er altså ensidige beskrivelser 
af bestemte grupper og kan, ligesom 
fordomme, resultere i forskelsbehandling og 
diskrimination.

en stereotyp kan være positivt eller negativt 
ladet, men påvirker i alle tilfælde vores 
opfattelser af og forventninger til andre 
mennesker og dermed også vores handlinger, 
og hvordan vi ser på dem. stereotyper er oftest 
nedsættende snarere end positive, og selv når 
de kan opfattes som positive, bygger de på 
stereotype kategoriseringer. de adskiller sig fra 
generaliseringer, der ofte bruges til at beskrive 
majoriteten eller mange individer inden for en 
bestemt gruppe, men rummer mulighed for 
variation. stereotyper, derimod, refererer til, 
hvordan alle i en vis gruppe opfører sig, taler 
eller ser ud.

fordomme: holdninger, der er baseret på 
stereotype forestillinger om visse grupper eller 
fællesskaber i samfundet. de bygger altså ikke 
på faktisk viden. Fordomme eller forudfattede 
meninger er ofte negative og kan blandt andet 
føre til ulovlig forskelsbehandling. at have 
fordomme kan beskrives som at dømme nogen 
på forhånd ud fra forudfattede meninger, der 
ofte bygger på rygter, antagelser, følelser og 
overbevisninger frem for viden. Fordomme 
påvirker vores handlinger og de forventninger, 
vi har til andre og deres handlinger.
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majoritet: betegner en gruppe i et samfund, 
hvis medlemmer deler nogle bestemte 
karakteristika, og som indtager en magtposition 
i en asymmetrisk relation til en given minoritet 
eller minoriteter. majoriteten kan siges at 
have ‘monopol på normerne’ og sætter altså 
betingelserne for, hvad der ses som rigtigt 
og forkert. dette norm-monopol udøves 
gennem uskrevne regler såvel som i lovgivning 
og/eller anden forvaltning i samfundet. et 
eksempel på sådan et norm-monopol er den 
heteronormative påstand om, at det er mere 
’naturligt’ og ’rigtigt’ at være heteroseksuel 
end at være homoseksuel, biseksuel eller 
transseksuel. inden for lovgivning ses 
heteronormen, som den er dikteret af 
majoriteten, fx i ulige rettigheder til at gifte sig 
for homoseksuelle og heteroseksuelle par i de 
fleste samfund.

mangfoldighed: begrebet betegner 
tilstedeværelsen af forskelle – i denne 
sammenhæng mellem mennesker. kaldes 
også diversitet. mangfoldighed omfatter både 
synlige og ikke-synlige forskelle mellem 
mennesker. det kan være forskelle relateret 
til køn, alder, funktionsevne, religion eller tro, 
etnisk baggrund, seksuel orientering og/eller 
politisk holdning. mangfoldighedsbegrebet 
inkluderer både minoriteter og majoritet. når 
begreberne mangfoldighed eller diversitet 
bruges i dette materiale, refererer de også 
til en idé om positiv sameksistens mellem 
mennesker med forskellige baggrund, fx i et 
lokalmiljø eller på skole, og en anerkendelse 
af mangfoldighed som en vigtig ressource i 
samfundet.

 

h. mobning, eksklUsion, inklUsion

mobning: en gruppes eller enkeltpersons 
systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en 
anden person, et sted, hvor personen er nødt til 
at opholde sig. mobning kan også forekomme 
i sociale fora på internettet, fx på Facebook. 
mobning har ikke den samme spontane og 
mere tilfældige karakter som drilleri.

eksklusion: betyder at udelukke og dermed 
nægte en person muligheden for at deltage 
eller være et fuldgyldigt medlem af en gruppe 
eller et fællesskab. bruges ofte i forbindelse 
med udelukkelse fra majoriteten. den/dem, 
der ekskluderer, har magten til at bestemme, 
hvem der må og hvem der ikke må være med. 

inklusion: betyder, at det er muligt for personer 
at deltage i en gruppe eller aktivitet. at blive 
inkluderet vil sige at have status som et 
naturligt, ligeværdigt og påskønnet medlem af 
en gruppe.

i. minoritet, mAjoritet, mAngfoldighed 

minoritet: betegner et individ eller en gruppe 
af individer med nogle karakteristika, der 
anses for anderledes (ofte på en negativt ladet 
måde) fra majoriteten. minoriteten indgår i en 
asymmetrisk magtrelation til majoriteten i en 
gruppe eller befolkning. en minoritet befinder 
sig ofte i en mindre privilegeret position 
end majoriteten, når det gælder at definere 
normer såvel som adgang til rettigheder. en 
minoritet kan godt være kvantitativt større end 
majoriteten. eksempelvis havde en lille, hvid 
del af befolkningen i sydafrika under apartheid 
magten til at definere normer og kontrollere 
adgang til rettigheder for den langt større sorte 
og farvede befolkning. andre eksempler på 
minoriteter er seksuelle minoriteter, etniske 
minoriteter og religiøse minoriteter.
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4.2. kopi af rettighedskataLog

hentes fra: 
http://www.drop-diskrimination.dk/
files/2139955947/file/rettighedskatalog_web.
pdf

introdUktion frA rettighedskAtAloget:
i dette rettighedskatalog kan du læse om 
de mest relevante konventioner og udvalgte 
artikler, der beskytter mod diskrimination 
af enhver slags. staten må nemlig ikke 
forskelsbehandle sine borgere af nogen grund. 

derfor indeholder kataloget også 
en kort gennemgang af den danske 
forskelsbehandlingslovgivning i en lettere 
bearbejdet udgave. herudover kan du fx få 
et indblik i de artikler i verdenserklæringen 
om menneskerettigheder, der direkte 
beskytter mod diskrimination, få et uddrag af 
børnekonventionen, som den er bearbejdet 
i verdens børns grundlov samt en række 
andre vigtige konventioner såsom Fn’s 
konvention om civile og politiske rettigheder, 
Fn’s konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, Fn’s konvention om 
afskaffelse af alle former for racediskrimination, 
Fn’s konvention om rettigheder for 
personer med handicap, den europæiske 
menneskerettighedskonvention m.fl.

de fulde konventionstekster kan blandt andet 
findes på institut for menneskerettigheders 
hjemmeside www.menneskeret.dk.

Formålet er, at et kendskab til rettigheder 
og forbuddet mod diskrimination og de 
konventioner, som de er nedfældet i, skal give 
det vidensgrundlag, der fagligt kan understøtte 
arbejdet i undervisningen med diskrimination, 
fordomme og relateret intolerance.
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status og fremtidsperspektiver. udredning 
nr. 2/2005. institut for menneskerettigheder, 
2005. 
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