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Lektion 4, Mediernes rolle 

Lektionsgennemgang 

 

1. Genopfriskning af 2. og 3. lektion og de vigtigste punkter fra fremlæggelse af cases (5 minutter) 

 (PP2) I de sidste lektioner lærte vi om socialisering - altså den proces, hvor vi formes som mennesker, og hvor 

vi lærer, hvordan vi skal begå os i forskellige sociale sammenhænge, hvor der er forskellige regler og 

forventninger til os. Vi lærte også om, hvad det er i socialiseringsprocessen, der kan gøre, at nogle unge 

mennesker tiltrækkes af ekstremistiske miljøer, og dét de synes at have at tilbyde – i form af for eksempel klare 

svar på, hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt. Og også i forhold til de stærke fællesskaber, de ofte har at 

tilbyde – typisk i skarp opposition til dem, der er udenfor (dem, ”man er imod”).  

 (PP3) Hvad er nogle af de vigtigste pointer, I kan huske i forhold til, hvad der tiltrækker nogle mennesker til 

ekstremistiske miljøer?  

 Af afgørende faktorer i forhold til push var personlig sårbarhed, racisme og marginalisering, udelukkelse og 

isolation, politisk uretfærdighed, ideologisk eller religiøst kald, rastløshed og voldsparathed. På den anden side 

under pull var sammenhold og fællesskab, mening og klare svar, handling og spænding. 

 Ekstremisme er yderligtgående holdninger og/eller adfærd hos personer, der udviser en stærk intolerance eller 

et direkte had over for bestemte samfundsgrupper og accepterer anvendelsen af ikke-demokratiske, ulovlige 

eller voldelige midler for at ændre noget i samfundet.  

2. Tavleundervisning om medier og magt (10 minutter) 

 (PP4) Nu skal vi se på mediernes rolle. Vi starter lige med læringsmål. 

 (PP5) Mediernes informerende og socialiserende rolle: Hvis I tænker over det, følger vi med på en eller anden 

form for medier næsten konstant. Vi kommunikerer, orienterer os, følger med i information- og 

nyhedsstrømme overalt. Men, hvad tror I, der menes med begrebet ”politisk dagsorden”?  

 Medierne – både massemedier og sociale medier – giver os information, men påvirker også i høj grad vores 

identitetsdannelse og den måde, som vi opfatter os selv og andre på. Det vil sige medierne spiller en central 

rolle i den socialisering, vi har talt om. Ofte refereres der til medierne som ”den fjerde statsmagt” ved siden af 

de tre statsmagter, som vi har i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt”  

 

 Mediernes dagsordenssættende magt: Medierne har også en central rolle i forbindelse med, hvad der kommer 

på den politiske dagsorden, det vil sige, hvilke problematikker der får fokus af beslutningstagerne, og hvordan 

disse problematikker vinkles, beskrives og værdilades.  

 (PP6) ’Den politiske dagsorden’ betegner det, de politiske beslutningstagere fokuserer på og giver 

opmærksomhed. Det er så at sige dét, der trækkes øverst op på ”listen” og tales om og tages beslutninger om. 

Det er også typisk det, vi hører mest om i medierne.  

 Masser af mennesker og organisationer kan siges at have deres egne ’politiske dagsordener’, det vil sige 

bestemte interesser i at få bragt bestemte emner og problematikker op og få dem vinklet og behandlet på en 

bestemt måde i medierne.   

 (PP7) Når man taler om politiske dagsordener, taler man faktisk ofte om en form for kamp mellem aktører om 

at beskrive, hvordan verden hænger sammen, og hvad der er vigtigt at håndtere. Der er magt i ord, for ord 

skaber virkelighed.  
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 Medierne kan i sig selv have egne interesser, men de udgør også en arena for en lang række andre aktørers 

konkurrerende politiske dagsordener. Mange vil gerne bestemme, hvad der er vigtigt. 

 Med udbredelsen af de sociale medier er antallet af potentielt dagsordenssættende aktører steget markant, 

fordi adgangen til at blande sig i den offentlige debat er åben.  

 Hvilke emner kender I, hvor der er kamp om at sætte det som dagsorden?  

 

 (PP8) Sociale kategorier: Som vi talte om, da vi talte socialisering, så opbygges vores forestilling om, hvem vi 

selv er, gennem vores sociale relationer – og også gennem medierne. Vi opbygger samtidig forestillinger om, 

hvem der er forskellig fra os selv, og som ikke hører til i vores fællesskab. Det her kan også være del af den 

politiske dagsorden. 

 Det betyder meget, hvordan der tales om mennesker og om problemer i medierne – og altså også, hvem ”der 

sætter sig på” den politiske dagsorden og sætter tonen for, hvordan og om hvad der tales. 

 Er der for eksempel nogle samfundsgrupper, der altid nævnes i forbindelse med problemer og kriminalitet, så 

de som gruppe kan føle sig ”stemplet”, selvom de som enkeltpersoner opfører sig ordentligt?  

 Er der for eksempel nogle samfundsgrupper, der på grund af religion, etnicitet eller hudfarve af nogen ikke 

betragtes som en del af det nationale fællesskab, selvom de selv føler sig som danskere?  

 Dét at stå inden for eller uden for et nationalt fællesskab kan være en svær ting. For hvad er det at være 

dansker? Det er ikke en entydig størrelse, og vi forstår ikke nødvendigvis det samme ved det. 

 Og det samme kan være tilfældet med andre fællesskaber. Vi har selv en idé om, hvilke fællesskaber vi tilhører, 

men hvad sker der, hvis andre ikke mener, at vi en del af de fællesskaber, altså hvis vi føler os ekskluderet og 

udenfor? 

 Den måde, man i medierne – både massemedier og de sociale medier – taler om tingene på, er med til at 

forme, hvilke fællesskaber vi hver især føler os som en del af. Derfor er det vigtigt, hvordan vi taler om tingene 

– og om hinanden. Også på de sociale medier. 

 

 (PP9) Polarisering og radikalisering: Der kan være en tendens til, at de mest kontroversielle udtalelser på 

blandt andet flygtninge- og integrationsområdet får mest spalteplads og taletid og også spreder sig hurtigst via 

massemedier og sociale medier. Skarpe udtalelser og opdeling i ”os og dem” får typisk mange hits, men de kan 

være med til at skabe kløfter mellem samfundsgrupper. Det kaldes polarisering. 

 Hvis der tales meget om en samfundsgruppe, som om alle i gruppen var ens (”alle århusianere er sådan og 

sådan”), så kan det gøre det sværere for os at møde hinanden som enkeltindivider, der hver især er forskellige 

og samtidig har meget til fælles på kryds og tværs. Køres der tilmed en hetz mod en bestemt minoritetsgruppe 

– eller føler folk, at der køres en hetz mod dem på grund af deres opfattede tilhørsforhold til en 

minoritetsgruppe – risikerer man, at de vender sig indad og væk. Nogle isolerer sig måske. Men andre kan blive 

frustrerede og vrede. 

 Oplevelsen af at være udenfor og føle sig uretfærdigt behandlet kan være med til at skabe grobund for 

radikalisering. Det gælder, hvad enten det er en gruppe, der er baseret på etnicitet eller på politisk eller religiøs 

overbevisning. Blandt de vigtigste faktorer for, hvorfor nogle børn og unge tiltrækkes af ekstremistiske miljøer 

er netop en søgen efter fællesskaber og at høre til og blive anerkendt. Samtidig med, at det føles spændende.  

 Der vil derudover være ekstremistiske grupper, der udnytter en unuanceret og skævvredet debat om ”os og 

dem” til egen fordel ved at tage fat i de unge. Det kan for eksempel være den ekstreme højrefløj, der peger på 

militante islamisters hyldest af terror, og derfra argumenterer, at islam ér terror og skal bekæmpes (altså en 

fejlagtig slutning fra enkelte menneskers udsagn og handlinger til en hel samfundsgruppe). Eller det kan være 

ekstreme islamister, der trækker anti-muslimsk propaganda fra højrefløjen frem og derudfra argumenterer, at 

muslimer altid vil blive diskrimineret, udnyttet og bekriget af Vesten – og derfor skal slå igen. Klip fra de sidste 

15 år i Mellemøsten og Afghanistan kan bruges til at understrege denne fordrejede pointe om Vestens krig 

mod islam.  
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 Polarisering kan således være en proces, der accelererer, og hvor forskellige sider har egne interesser i at spinde 

og skærpe tonen yderligere. Dét – i samspil med søgende unge individer, der higer efter fællesskab, mening og 

spænding – kan være en farlig cocktail.   

 Det er derfor vigtigt, at I lærer at forholde jer kritisk og køligt analyserende til det, I hører og læser i forskellige 

medier. I skal kunne forstå de politiske dagsordener, der ligger bag.  

 

3. Facilitering af gruppearbejde relateret til fordomstræ (15 minutter) 

 [Denne øvelse skal få eleverne til at reflektere over, hvordan ord kan påvirke mennesker. Man siger, at ord 
skaber virkelighed, og at ord har magt. Nyheder bliver til tider reduceret til overskrifter, hvor konsekvensen af 
ordlyden eller begrundelsen for den pågældende holdning ikke belyses. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at 
udsagn ikke nødvendigvis er fakta, samt tænker over, hvorfor de selv har de holdninger, som de har.  

 Underviseren medbringer fordomstræet i print, så der er ét til hver gruppe + print af seks udsagn.  
o Eleverne skal arbejde med et fordomstræ. Fordomstræet skal for eleverne gøre det tydeligt, at der 

udover de problematikker, som man kan se og observere, ligger nogle bagvedliggende årsager, som 
kan være sværere at få øje på, men som det er vigtigt at få adresseret.  

o Eleverne bliver præsenteret for seks udsagn, som danner afsættet for arbejdet i grupperne – hver 
gruppe får ét udsagn at arbejde med.  

o (Underviseren kan vælge udsagn fra denne liste, alternativt selv finde relevante udsagn. Udsagnene 
med fordel medbringes i print og deles ud til de respektive grupper) 

 Punkerne laver hærværk og ødelægger klubbens faciliteter. 
 Pigerne boycutter omklædningsrummet.  
 Folk fra andre lande stjæler vores arbejde.  
 Drenge, der går til boksning, er voldelige i skolen.  
 Hvis man er kritisk over for en indvandrer, så er man racist.  
 Håndbolddrengene drikker og spreder utryghed i omklædningsrummet.  
 Man kan ikke stole på rygerne – der gøres nar af folk over smøgen.  
 Indvandrerne tror, at alle danskere er racister. 

 Vi skal nu i gang med at lave gruppearbejde, hvor jeg inddeler jer i grupper af tre til fem personer og giver jer 

hver et print af et ”fordomstræ” og et udsagn, som I skal arbejde med.  

 (PP10) Træet ser sådan her ud, og ideen er, at I skal skrive jeres udsagn på træets stamme. Derefter skal I i 
gruppen drøfte, 1) hvorfor sådanne udsagn/fordomme overhovedet opstår (årsager), og 2) hvilke konsekvenser 
det kan have at sådanne fordomme eksisterer og ytres.  

 Konsekvenserne skriver I i træets krone, og årsagerne skriver I i træets rødder. 

 Har I spørgsmål til det?  

 
4. Fælles opsamling på fordomstræet med fokus på årsager og konsekvenser (10 minutter) 

 Lad os nu se på nogle af jeres udsagn sammen (vælg en hurtig gennemgang af alles eller udvælg et par grupper): 
o Hvorfor har I har kaldt noget for årsag og noget for konsekvens?  
o Var det svært at blive enige i gruppen om, hvad der skulle stå hvor?  
o Er disse udsagn realistiske? Kan I kende nogle af de fordomme, der bliver præsenteret?  

 
5. Opsummering og præsentation af næste lektion (5 minutter) 

 Vi har i denne lektion lært om politiske dagsordener og kampen om at definere, hvad der er vigtigt, og hvordan 

det skal vinkles og behandles. Vi har haft fokus på mediernes rolle, og på hvorfor en kompleks virkelighed af og 

til fremstilles meget forsimplet (for eksempel i os og dem, godt og ondt), og hvilke konsekvenser dette kan 

have – særligt for dem, der føler sig udenfor. 

 (PP11) Lad os lige vende tilbage til læringsmålet – hvordan ser det ud? 


