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EFTERARBETE NR 1
På SVT-play ligger serien ”Håll käften eller dö” som handlar om rätten att få säga vad man tycker.
Författaren och journalisten Lena ten Hoopen (f.d. Sundström) reser runt i världen och undersöker
hur mycket yttrandefrihet hon egentligen tål.
Titta på delar ur avsnitt 1: I USA hänger Lena med en hatpredikande pastor som inte bara utmanar
yttrandefriheten utan också hela hennes självbild.
Länk: https://www.svtplay.se/video/11317586/hall-kaften-eller-do/hall-kaften-eller-do-sasong-1avsnitt-1?start=auto
KLIPP 1: 27.50 – 21.00.
Pastorn står på gatan och ropar i en megafon till människor som befinner sig på ett inhägnat utomhusbad.
Diskutera i klassen: Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med obegränsad yttrandefrihet?
KLIPP 2: 16.57 – 12.36
Pastorn står på gatan och ropar i en megafon till anställda på en snabbmatsrestaurang. En kvinna
blir förolämpad, sårad och kränkt ändå så försvarar hon pastorns rätt att yttra sig på det sättet han
gör.
Diskutera i klassen: Varför tror du kvinnan försvarar pastorn och yttrandefriheten trots att hon känner
sig så kränkt?

EFTERARBETE NR 2
Under workshopen fick eleverna arbeta i grupper inom tre områden som alla lyfte frågan om gränsdragningar gällande yttrandefriheten. Vad får ta plats, Media, nätet, press och
Stå upp stå emot.
Fortsätt gärna att diskutera dessa frågor i klassen efter besöket i utställningen Yttrandefrihetens
gränser.
VAD FÅR TA PLATS
1. Varför är yttrandefriheten viktig?
2. Vilka lagar har vi som sätter gränser för din yttrandefrihet?
3. Tycker du att vi bör begränsa vilka som ska få ta plats på gator och torg? Och i så fall, hur?
MEDIA, NÄTET, PRESS
1. Vad är nätets fördelar när det gäller yttrandefrihet?
2. Vad är nackdelarna med nätet när det gäller yttrandefrihet?
3. Tycker du att staten borde få ta större kontroll över media, och i så fall när?
4. Vad anser du är det största hotet mot pressfriheten idag?
STÅ UPP, STÅ EMOT
1. Hur värnar/skyddar vi yttrandefrihet?
2. Vilka protestformer tycker du att vår demokrati tål?
3. Vad är du beredd att stå upp för idag, gällande yttrandefriheten?

