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Oppgave til Krig og dehumanisering 
 

Memes og dehumanisering 
 
Læringsmål: Refleksjon rundt begrepet dehumanisering og 

hvordan memes og «humor» kan virke dehumaniserende  

 
1. Rangering 

Se på bildene.  

 

Du skal rangere dem fra fra verst til minst ille/ikke ille. 

Du bestemmer selv hva som avgjør om et bilde er ille eller ikke. 

Tenk gjennom hvorfor du plasserer bildene i den rekkefølgen du gjør, 

slik at du kan begrunne de valgene dere har tatt. 
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2. Svar på spørsmålene 

1. Er det noen av bildene som er morsomme? 

– Hvorfor er dette/disse bildene morsomme? 

– Hvor går grensen for hva som er greit å tulle med? 

2. Er det noen av bildene som ikke er morsomme? 

– Hvorfor er ikke dette/disse bildene morsomme? 

3. Hvordan kan noen bli rammet av bildene? 

4. Kan de som ser bildene bli påvirket av de?  

– Hvordan? 

5. Hvordan kan humor, vitser og memes påvirke måten man 

møter mennesker og grupper? 

6. Hvordan påvirkes menneskeverdet når mennesker blir 

sammenlignet med dyr eller ting? 

 

3. Utforsk: Dehumanisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflekter: Hvorfor kan dehumanisering være farlig, og hva tenker 

du vil være gode måter å arbeide mot dehumanisering? 
 

4. Lag et meme 

Lag et meme der du oppsummerer svarene dine til en setning. Hva 
mener du er det viktigste du har tatt med deg fra denne øvelsen. 

Empatien og evnen til å leve seg inn i andre menneskers situasjon bidrar til at man i 
mindre grad vil være villig til å krenke og begå overgrep mot andre mennesker. 
 
I en dehumaniseringsprosess skapes en opplevd distanse til andre mennesker ved å 
avkle dem deres menneskelighet og menneskelige kvaliteter. Individer blir fratatt deres 
evne til håp, drømmer, følelser og bekymringer, og blir redusert til noe mindre enn 
menneske (Bandura 1999:200). Dehumaniseringen svekker empatien og dermed også 
viljen og evnen til å leve seg inn i deres situasjon. 
 
Det er langt mellom ytterpunktene ved dehumanisering, fra «uskyldig» humor til 
«faglitteratur» som argumenterer for hierarkisering av mennesker. Hvordan jødene i 
årene før Holocaust ble sammenlignet med rotter, kakerlakker, sopper og andre 
skadedyr er et godt eksempel på en gradvis prosess av dehumanisering.  
 
Det som skjedde med jødene etter ankomst i døds- og konsentrasjonsleirene var ikke 
lenger en språklig dehumanisering, men en reell praksis, da de ble fratatt sin identitet 
og mulighet til å uttrykke seg som mennesker. 
 
Store deler av det moderne livet er strukturert på en slik måte at det fratar mennesket 
individualitet og menneskelighet. Eksempler på dette ser man i urbanisering, 
byråkratisering, automatisering og lettere global forflytning. Dette bidrar til å svekke 
mellommenneskelig kontakt og skape større distanse. 
 


