Lärarhandledning - Ordets makt Digital utställning
Allmänt om utställningen
Den digitala utställningen bygger på den fysiska utställningen Ordets
Makt:
Ord spelar roll. De kan förändra en människa, ett land och en hel värld.
När vi väljer våra ord måste vi vara medvetna om hur de påverkar
attityder, värderingar och handlingar. Denna utställning belyser ordets
makt ur många olika perspektiv. Vilka ord använder ungdomar mot
varandra idag? Vad är näthat? Hur ser propaganda ut och vad kan
hatspråk få för förödande konsekvenser? Hur kan orden stärka oss och
vad är yttrandefrihet? Hur har det fula språket förändrats genom
historien?
Eleverna tar sig igenom det digitala rummet och genomför diverse
stationer som lyfter frågor kring propaganda, näthat och yttrandefrihet.
Utställningen innehåller mycket starkt språk.

Arbeta på egen hand för eleverna
Den digitala utställningen kan genomföras individuellt eller i grupp och
kräver en dator eller android-enhet med tillgång till internet. Ej
Apple/IOS.
Det tar cirka 60 minuter att ta sig igenom utställningen
När eleverna startar den digitala utställningen så får de börja med att
ange sina namn samt lärarens mailadress . Det är till denna mailadress
som elevernas svar kommer att skickas när de har genomfört hela den
digitala utställning. På så sätt kan elever arbeta på distans och läraren
får underlag som kan betygsättas.
Väl inne i utställningen så kan eleverna röra sig fritt i det digitala
rummet. De väljer fritt i vilken ordning de genomför de olika stationerna.
De olika stationerna är markerade med blå/grönt ljus runt sig för att
indikera var man kan klicka. Stationerna är uppbyggda av först ta del

av information och sedan svara på frågor. Dessa frågor sammanställs i
ett dokument som kan skickas till lärarens email-adress.
Uppe i det högra hörnet av skärmen finns en nyckelsymbol som
gradvis fylls när eleverna genomför de olika stationerna. När de har
tagit sig igenom alla moment så kommer nyckelsymbol vara guldfärgad
och de kan nu ta sig in genom dörren med hänglås på.
Därinne får eleverna ta dela av hur ord kan användas på ett positivt
sätt. Sedan ges de möjlighet att dubbelkolla sina svar innan dessa
skickas till läraren och den digitala utställningen avslutas.

Om de olika stationerna:
Propaganda
Eleverna får välja mellan två korta filmer som belyser propaganda och
svara på frågor kring dessa. Den ena är ett tal av Hitler där han hetsar
mot Judar och den andra filmen är ett utdrag från ett Rwandiskt
radioprogram som hetsar mot folkgruppen Tutsier.
Därefter får det välja mellan ett antal historiska propagandaaffischer
och välja ut en att analysera.
Näthat
Här får eleverna börja med att se utdrag ur Uppdrag granskning
program om näthat från 2013. I klippet läser ett tiotal svenska
mediekvinnor upp hat och hot som de mottagit. Därefter får eleverna
reflektera kring hur de själva skulle reagera på näthat samt hur man på
bästa sätt bemöter det.
Yttrandefrihet
Tre korta filmer som på olika sätt belyser svårigheter med yttrandefrihet
varvas med frågor där eleverna själva får ta ställning.

Förarbete - Ordets makt digital utställning

Eleverna bör sättas in i betydelsen av några begrepp: yttrandefrihet,
propaganda, näthat, hets mot folkgrupp, folkmord.
Prata om hur ord kan påverka. Utställningen innehåller mycket starkt
språk som allt är taget från verkligheten som ungdomar i Uppsala delat
med sig av från sina erfarenheter.
Efterarbete - Ordets makt digital utställning
Om eleverna har genomfört utställningen individuellt så bör man låta
dem diskutera frågorna i grupper. Här kommer förslag på frågor att
diskutera. Några har de redan fått ta ställning till i utställningen medans
andra är nya.
Diskussionsfrågor
Näthat
● Är det rätt att vara anonym när man debatterar på nätet?
● Vad kan man göra för att minska näthatet?
● Är det lättare att vara elak mot varandra på nätet än i
verkligheten?
● Vilka kommer vara framtidens fula ord tror du?
● Vågar du säga vad du tycker i alla lägen? Varför eller varför inte?
● Vem pratar du med om du blir utsatt för kränkningar på nätet eller
i verkligheten?
● kan man polisanmäla näthat?
Propaganda
● Vad finns det för nutida propaganda? Finns det några nutida
aktörer som använder sig av “Vi och dem” retorik?

Yttrandefrihet
● Ska du tillåtas uttrycka dig på andras bekostnad?
● Bör Anders Breivik tillåtas att sprida sina politiska idéer?
● Tycker Du att politiker ska få uttrycka radikala åsikter om
minoriteter offentligt?
Övrigt

● Hur kan ord påverka?
● Hur påverkar ord dig?
● Kan man förändra upplevelsen för någon genom att välja vad
man säger och hur? Positivt och negativt.
● Vilka ord har du själv eller någon du känner blivit utsatt för som
gjort hen ledsen/glad?

