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VI OCH DOM – EN LÄRARHANDLEDNING OM HATBROTT
OCH ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE
Den här handledningen är till för dig som vill använda Polismuseets pedagogiska material
”Vi och Dom – ett arbetsmaterial om hatbrott och alla människors lika värde”. Genom personliga
berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet. Polismuseet
i Stockholm har arbetet fram detta pedagogiska material utifrån arbetet med sin utställning om
hatbrott som visas på Polismuseet.
TIPS TILL DIG SOM SKA LEDA DISKUSSIONEN
Att prata om hatbrott, som ofta utgörs av kränkningar och våld, kan vara svårt. Du som leder
diskussionen bör förbereda dig på att innehållet kan väcka starka känslor och därför kan det vara
bra att redan på förhand komma överens med deltagarna om vissa regler, till exempel att man
inte pratar i mun på varandra, räcker upp handen när man vill ha ordet och givetvis inte kränker
någon. Det är också viktigt att komma ihåg att det troligen finns deltagare i gruppen med egna
erfarenheter av hat eller hatbrott.
I denna lärarhandledning hittar du som lärare extra information till de avsnitt som finns i
elevhäftet ”Vi och Dom – ett arbetsmaterial om hatbrott och alla människors lika värde”.
Det finns inte alltid enkla och tydliga svar på frågorna, men genom de extra frågor, statistik och
begrepp som du hittar här kan du föra diskussionen framåt och öka förståelsen för hatbrotten
och dess konsekvenser. Handledningen är ett diskussionsunderlag och ska inte ses som ett facit.
Arbetsmaterialet lyfter ett av polisens just nu mest prioriterade områden. Vi vill öka medvetenheten
om och minska acceptansen för hatbrott, som är ett angrepp på vår demokrati, de mänskliga
rättigheterna och alla människors lika värde. Du som lärare väljer själv vilka delar av materialet
du vill använda och vilka frågor du vill diskutera med din grupp. Upprepa det faktum att alla
människor är lika mycket värda och att ett brott med ett motiv som riktar sig mot sig mot en
persons sexuella läggning, etnicitet, ursprung, trosbekännelse eller könsidentitet alltså kan anses
vara extra allvarliga och därmed generera högre straff än ett likadant brott där ett sådant motiv
inte finns.
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VI OCH DOM
Reflektera!

Vad betyder Vi och Dom för dig? Kan det betyda olika i olika sammanhang?
Kan man tillhöra Vi-gruppen i ett sammanhang men Dom-gruppen i ett annat?
Vilka kan räknas som Vi och Dom i vårt samhälle i dag?
Finns det Vi och Dom i din stad, där du lever? I din skola?
Hur kan indelningen i Vi och Dom fungera som en grogrund för hat och hatbrott?

Till läraren

Låt eleverna reflektera över frågeställningarna. Den lärare som vill kan diskutera normer,
att de som tillhör en minoritet ofta anses vara avvikande och därmed automatiskt blir Dom.
Ett sätt att synliggöra normer är att be eleverna själva fundera över om de någon gång blivit
diskriminerade på grund av deras sexuella läggning, hudfärg, religion eller könsidentitet.
Diskussionsfrågor:
• Kommer du att behöva berätta för dina föräldrar vilken sexuell läggning du har?
• Har du någon gång fått frågan om var du kommer ifrån egentligen?
• Brukar du ofta få frågor om din religion?
• Vet du alltid vilket omklädningsrum du ska välja på gymmet eller i badhuset?
Den som tillhör normen funderar sällan över sådana här frågor, medan den som inte tillhör
normen oftare har anledning att göra det.

Reflektera!

Till läraren

HATBROTT
Varför tror du att just dessa faktorer/grupper är extra skyddade av lagen?
Kan vem som helst utsättas för ett hatbrott?
Finns det andra grupper eller faktorer som också borde skyddas?
På vilket sätt kan stereotyper och generaliseringar leda till hatbrott?
Vad finns det för stereotyper och förutfattade meningar om den grupp du tillhör?
Om de människor som bor i ditt område? Stämmer allt in på dig?
Vem som helst kan utsättas för ett hatbrott om motivet grundar sig i någon av de faktorer
som nämns i texten. 84% av de rasistiska hatbrotten sker mot minoriteter, medan hatbrott
mellan minoriteter utgör cirka 13 %. Rasistiska hatbrott mot majoritetsgruppen i Sverige
utgörs av cirka 3 %. Den som tillhör eller uppfattas tillhöra en minoritet löper alltså större risk
att utsättas för hatbrott. Det är förutom de faktorer som nämns i texten också förbjudet att
diskriminera någon på grund av kön, ålder eller funktionsnedsättning men dessa faktorer räknas
alltså inte in i hatbrottsmotiven.

Til da H e d e ng r e n

Statistik hämtad från www.bra.se
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HATET

Elsa

Emelie

David och
Martin

Våldet och kränkningarna här riktar sig mot den sexuella läggningen. Diskutera
tillsammans med eleverna om vilka fördomar som finns och som kommer till
uttryck. Här beskrivs Elsa och Elvira som ”äckliga” till exempel. Att de visar sin
kärlek öppet verkar provocera tjejgänget och leder i detta fall fram till en miss
handel. Konsekvenserna vet vi inte, men frågor man kan fundera över är:
tror du att Elsa och Elvira vågar visa sin kärlek öppet i framtiden?
Hur kan det påverka synen på den egna relationen om man får höra att den är äcklig?

ELSA

Våldet och kränkningarna här riktar sig bland annat mot mot personens hudfärg.
Diskutera tillsammans de fördomar som kommer till uttryck. Emelie blir kallad ful, hora
och n-ordet och retas för utseendets skull. Hon berättar också att läraren såg men inte
gjorde egentligen något. När inte ens lärare eller vuxna griper in i en sådan här situation kan
utsattheten bli ännu värre. Vi har alla ett ansvar att se till att detta inte förekommer. Den här
typen av kränkningar kan leda till sämre självförtroende, att hon inte vill gå till
skolan och en upplevd känsla av vara ”fel”.
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Berättelser

EMEL IE

Våldet och kränkningarna riktar sig mot etniciteten, att de är romer. De vittnar
om skällsord och lärare som inte verkar bry sig och till och med ibland själva
deltar i kränkningarna. Utsattheten har blivit normaliserad; man vänjer sig
till och med vid uttalanden som att man inte har rätt leva. Detta kan påverka
självförtroendet, självkänslan och kanske vill man inte delta i aktiviteter och
skola om man får höra att man ändå aldrig kommer att bli något.
DAV ID & MA RTI N

Reflektera!

Till läraren

DE ANDRAS TYSTNAD
Varför kan de andras tystnad, som skribenten beskriver, göra ont för en utsatt?
Varför väljer man att inte gripa in?
Vad hade du gjort om du sett denna situation?
Hur kan man ingripa utan att riskera att råka illa ut själv?
En del av de som blivit utsatta för hatbrott menar att det inte är själva kränkningen som är det
värsta, utan det faktum att de som ser och står bredvid inte gör något. Man kan alltså göra
stor skillnad i någons liv genom att visa att man bryr sig. Hur gör man då det?
Låt eleverna själva komma med förslag till hur man kan ingripa. Att gripa in
behöver inte betyda att man själv går emellan, vilket är en vanlig föreställning.

Uppmana eleverna att inte ingripa fysiskt om det finns risk för
den egna hälsan eller det egna livet. Men alla kan alltid larma 112.
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Til da H e de n gr e n

Tips från elever på hur man kan hjälpa någon som är utsatt:
• Låtsas att du känner den som är utsatt.
• Börja prata med den som trakasserar, avled uppmärksamheten.
• Ropa eller gör ljud i från dig så att gärningspersonen förstår att fler ser.
• Larma 112!
• Samla personer och ingrip tillsammans.
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NÄTET SOM BROTTSPLATS
Reflektera! Hur kan nätet utgöra en grogrund för hat?
Hur är tonen på de sociala medier du vistas på?
Hur kan man komma tillrätta med näthat?
På vilket sätt kan näthat vara ett hot mot demokratin?
Till läraren Låt eleverna fundera över hur de själva använder sociala medier.
Säger de ifrån om de ser kränkande kommentarer?
Anmäler de inlägg som kan uppfattas som kränkande?
Hur skiljer sig tonen på nätet från den i verkliga livet?
Vågar man debattera och argumentera?
Är de källkritiska?

Gå in och hämta tidslinjen (pdf) på
www.polismuseet.se/Utstallningar/
VI--DOM---en-utstallning-omhatbrott/Skolmaterial/

NU OCH DÅ – OCH SEN?
Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer som på olika sätt har med mänskliga
rättigheter, synen på människors lika värde eller hatbrott att göra. Den visar också hur saker
förändras med tiden. På 1800-talet var det till exempel olagligt i Sverige att ha sexuellt umgänge
med en person av samma kön. 1944 blev det lagligt, men ansågs vara en psykisk sjukdom.
1978 avskaffades den diagnosen och idag är det alltså extra allvarligt att utsätta någon för
kränkningar och våld om motivet riktar sig mot den sexuella läggningen. Pendeln har svängt.
Frågor

Vad var lösdriverilagen?
Vilket år avskaffades diagnosen transvestism?
Vilket år infördes religionsfrihetslagen i Sverige och vad innebär den?
Vad innebar utlänningslagen från 1927?
Vad är Genèvekonventionen?
Vad var rasbiologiska institutet och vad var deras syfte?
När avskaffades tvånget att sterilisera sig för att få byta kön?
Vad var Lex Åberg?
Vilket år blev samerna erkända som folk?
Hur har synen på homosexuella förändrats från 1800-talet fram till i dag?
Vad innebär artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?
Hur ser det ut i dag? I Sverige? I världen? Åtföljs denna?
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FÖRDJUPNING
Använd nätet och välj en faktor eller grupp som du tror utsätts för hatbrott
och ta reda på mer om den.
Hur har hatet, förtrycket eller diskrimineringen sett ut genom tiderna?
Hur har situationen förändrats eller försämrats för gruppen genom lagändringar,
reformer, samhällssyn med mera?
Hatbrotten anmäls sällan. Varför?
Till läraren Brå har listat några orsaker till varför hatbrotten inte anmäls:
Hen ser inte händelsen som hatbrott eller brottslig.
Den som är utsatt tror att händelsen är normal.
Man skäms och vill inte medge att man är utsatt.
Man är rädd för att råka illa ut av gärningspersonen.
Rädsa för att inte bli trodd eller tagen på allvar i till exempel en domstol.
Känslan av att en anmälan inte leder till något.
Begrepp
Utsatta grupper – hur kan diskrimineringen se ut?

N oo mi R ie de l

Bilaga 1
Bilaga 2
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BI L AG A 1: BE GREPP

Acceptans, tolerans, respekt.
Vad innebär det att bli accepterad, tolererad
och respekterad? Vilket ord föredrar du?

Hen
Könsneutralt pronomen.
Hur många kön finns det?

Afrofobi
Rädsla, hat och fördomar mot människor som
har sin bakgrund i Afrika, söder om Sahara.

Homofobi
Rädsla, hat och fördomar riktade mot
homosexuella.

Antisemitism
Rädsla, hat och fördomar mot judar därför
att de är judar.

Hon
Pronomen som betecknar personer
av kvinnligt kön.
Hur många kön finns det?

Antiziganism
Rädsla, hat och fördomar riktade mot romer.
Cis-person
En person vars kropp, juridiska kön och
könsidentitet hänger ihop enligt normen.
Vem är cis?
Etnicitet
Identifikation med och känsla av tillhörighet
till en etnisk grupp.
Är etnicitet viktigt för dig?
Fascism
Politisk ideologi som är emot demokrati,
individuella rättigheter, ofta hyllar krig samt
en ensam stark ledare för staten.
Ska vi tillåta antidemokratiska grupper
att framföra sina åsikter i en demokrati?
Flykting
Avser person som flyr.
Hur används ordet? Hur länge är man flykting?
Främlingsfientlighet
Rädsla, hat eller fördomar mot den som man
upplever som främmande eller konstig.
Vem är främling?
Fördom
Negativ inställning mot någon eller något
baserat på förutfattade meningar.
Var går gränsen mellan fördom och rasism,
homofobi eller transfobi?
Han
Pronomen som betecknar personer
av manligt kön.
Hur många kön finns det?
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Identitet
Hur du själv eller andra uppfattar dig
Vad är identitet?
Vilka identiteter har du?
Integration
Att förena skilda delar till en helhet.
Är integration viktigt?
Varför? Varför inte?
Invandrare
Person som flyttat och bosatt sig i nytt land.
Hur används ordet? Hur länge är man invandrare?
Islamofobi
Rädsla, hat och fördomar riktade mot muslimer
och islam.
Kultur
Ett gemensamt sätt att uttrycka sig
och att se på världen.
Kultur är inte något statiskt utan förändras
ständigt.
Nationalism
Känsla av gemenskap där gemensam historia,
språk, religion och traditioner betonas.
Ju starkare nationalism desto högre värderas den
egna nationen medan andra ofta nedvärderas.
Måste man vara en del av en nation?
Nazism
Står nära fascismen, med den skillnaden att
extrem rasism spelar en central roll i nazismen.
Nazismen som ideologi är direkt ansvarig för
andra världskriget och Förintelsen.
Hur kan synen på människor som mer eller
mindre värda påverka medborgare i ett land?
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BI L AG A 1: BE GREPP

Olaga diskriminering
Diskriminering som har sin grund i någon av de
sju diskrimineringsgrunderna etnicitet, funktions
hinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöver
skridande identitet eller uttryck samt religion.
Kan alla diskrimineras?
Ras
Klassificering inom djurarter.
Människoraser finns inte.
Om det inte finns raser, varför finns rasism?

Vad beror hatbrotten på?
Hat?
Ilska?
Utanförskap?
Otrygghet?
Orättvisa?
Osäkerhet?
Klyftor?
Ojämlikhet?

Rasifiering
Att människor ses som stereotyper utifrån
fördomar om deras bakgrund eller ursprung.
Kan alla rasifieras?
Rasismer, strukturell rasism, vardagsrasism
Att diskriminera, förtrycka och se ner på
människor utifrån hur de ser ut eller vad de
har för bakgrund.
Kan alla utsättas för rasism?
Stereotyp
Förenklad beskrivning av hur någon är.
Behöver vi stereotyper?
Svensk
Alla som har svenskt medborgarskap.
Vem är svensk?
Terrorism
Allvarlig brottslighet. Kan bland annat syfta till
att injaga fruktan hos en befolkning.
Finns det någon skillnad mellan hatbrott
och terrorism?
Transfobi
Rädsla, hat och fördomar mot transpersoner.
Transperson
Den person som bryter mot samhällets normer
kring kön och könsidentitet kan kalla sig
transperson.
Vilket kön har du?
Utlänning
En person som inte har svenskt medborgarskap.
Hur används ordet?
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BI L AG A 2: UT SATTA GR UP PER – H U R K A N DIS K R IMINER ING EN S E U T ?

UTSATTA GRUPPER – HUR KAN DISKRIMINERINGEN SE UT?
Muslimer: Att öppet bära symboler för islam ökar risken för kränkningar och hot.
Kvinnor som bär slöja på allmän plats uppger i högre grad än andra muslimer att de utsätts
för kränkningar och hot på offentliga platser.
Judar: Judehatet liknar hatet mot andra grupper men judehatet har också en särskilt lång
historia och uttrycks ofta på ett särskilt sätt. Judiska symboler, till exempel att bära den judiska
Davidsstjärnan runt halsen, ökar risken för hatbrott. Många judar upplever dessutom att de
hotas på grund av staten Israels politik.
Kristna: Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har kristofobiska brott ökat
de senaste åren. Ofta handlar det om klotter och skadegörelse på kyrkor och församlingshem,
men även om olaga hot och ofredande. Särskilt utsatta är kristna asylsökande. Det förekommer
också hot och angrepp mot kristna som konverterat från andra religioner. Då är det ofta före
detta landsmän som står bakom hoten och angreppen.
Samer: Samer diskrimineras ofta på arbetsmarknaden och i vardagslivet. Det visar rapporter
från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Även antalet hatbrott mot samer har ökat under
senare år. Detta sker främst i det område som kallas Sameland, där samer bedriver rennäring.
Romer: Antiziganismen, rasism som riktar sig mot romer, har funnits i Europa lika länge som
romerna själva. Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Få andra grupper har
genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna.
Många romer anmäler inte hatbrott. De litar inte på det svenska samhället och är rädda för
att råka illa ut om de anmäler. En grupp som kan räknas som särskilt utsatt är romska
EU-medborgare.
Afropersoner: Rädsla för eller hat mot svarta personer har en lång historia bakom sig.
Den går tillbaka till gamla tiders slavhandel, kolonialism och till europeiska idéer om etniska
gruppers olika värde. Där har även Sverige varit inblandat. Fortfarande i dag lever gamla,
fördomsfulla attityder kvar i vårt land.
Hbtq-personer: Hbtq-personer i åldern 16–24 år utsätts mer än andra för hatbrott.
För homo- och bisexuella män är det tre gånger vanligare att utsättas för våld jämfört med
heterosexuella män. Det är fyra gånger så vanligt att homo- och bisexuella män blir hotade.
Transpersoner skyddas än så länge inte av hatbrottslagstiftningen, trots att de anses vara
en särskilt utsatt grupp. Detta är dock på väg att ändras.
Andra utsatta grupper? Även andra individer och grupper kan utsättas för hat.
Personer med funktionsnedsättningar, kvinnor och äldre skulle till exempel kunna anses vara
utsatta grupper. Dessa grupper skyddas av diskrimineringslagstiftningen men om någon begår
ett brott mot en person på grund av dennes kön, ålder eller funktionsnedsättning,
räknas detta inte som hatbrott enligt svensk lag. Varför är det så?
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