
SELMA - Hacking Hate - materiale om sprog og hate speech

Hate Speech
Lærervejledning

Vejl. tidsramme: 2-4 lektioner

Formål

Hate Speech kaldes også “hadeytringer” eller “hadsk tale” på dansk. Mest almindeligt er
det dog at bruge det engelske udtryk hate speech om den bevidste eller ubevidste
handling at sprede hadefulde beskeder/billeder/video mv. om bestemte grupper af
mennesker baseret på deres grundlæggende træk - og med det formål at chikanere eller
opfordre til vold.
Mange steder i Europa har man registreret en stigning i negativ sprogbrug og hate
speech i online arenaer som subforaer, netværksspil og SoMe-grupper. Indeværende
materiale er en dansk udløber af en større materialesamling som er skabt ifm. det
europæiske projekt SELMA .  Uv-materialet (præsentationen her) beskæftiger sig1

hovedsageligt med “online hate speech” men har også afstikkere til relaterede områder.

UV-materialet ønsker at debattere med eleverne om grænserne for hårdt sprogbrug, og
hvad det betyder for de mennesker, der er modtagere.
Materialet bruger således ikke kun eksempler på “rendyrket” hate speech men ønsker at
diskutere, hvordan grænser kan rykke sig undervejs - fra det harmløse til det
problematiske. Hvor vigtig er konteksten, offentlighedsgraden og modtagersituationen?

Øvelser:
Materiale til øvelse 1: HER
Materiale til øvelse 2: HER
Materiale til øvelse 3: HER

It udstyr:

1 SELMA er en forkortelse af begreberne Social and Emotional Learning for Mutual Awareness, og det er et 2-årigt projekt som er
medfinansieret af den Europæiske Kommission. Projekt sigter mod at tackle problemet med online hate speech ved, at fremme og
promovere gensidig opmærksomhed, tolerance og respekt. Den overordnede vision for SELMA projektet handler om, at unge i
alderen 11-16 år skal ‘hacke hate’. Besøg gerne den fælleseuropæiske materialeplatform her: https://hackinghate.eu/toolkit/
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Computer med adgang til internettet.

Andet udstyr til øvelser:

Øvelse (aktiv vurdering) - Til øvelsen er der fire forskellige svarmuligheder for eleverne.

Gør plads i lokalet. Brug fire A4 ark og skriv henholdsvis tallene 1,2,3,4 på hvert ark og
fordel papirerne i klassens hjørner. Eleverne har nu mulighed for at vise deres mening
om forskellige udsagn, der ville komme gennem præsentationen, ved at stille sig ved
tallene.

Eksempler til print - du kan også vælge at vise eksemplerne på
smartboardet/projektoren undervejs. Brug den medfølgende pdf.

1) Hvad med dig? - Temperaturmåler

Aktiv vurderingspåstand, der undersøger om elevgruppen selv har oplevet hårdt sprog
på nettet og i spillene.
Følges op med statistik, der viser at problemet er i vækst. Eksempelvis er det et
demokratisk problem at relativt mange unge voksne ikke deltager i debatter, fordi
debatterne er blevet en skraldespand for voldsomme kommentarer.

En tysk undersøgelse og fokusgruppeundersøgelser hos Center for Digital pædagogik
viser at især unge oplever udfordringer med hårdt sprog og voldelige opfordringer
online. 50% af alle had-indlæg kommer fra 5% af brugerne, men det har en dæmpende
virkning på flertallet, da 54% siger, at de ikke deler politiske meninger online, da de er
bange for, at de kan blive angrebet

50% af de unge brugere (under 25) siger, at online had forårsager følelsesmæssig stress

Fokusér på at det ikke er et ungeproblem, men en menneskeudfordring. Voksne er lige
så skyldige i hate speech, men unge støder oftere på det.
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2) Hvor støder du på hårdt sprog og hate?

Åbent spørgsmål til elevgruppen, hvor problemet kortlægges. Hvor støder de oftest på
hate speech? Kortlægningen giver samtidigt anledning til at blive klogere på hinandens
færden. Er der mere hate speech i spillene? Findes det oftere på sociale medier?

Slide 5 viser et udpluk fra en 2019 undersøgelse blandt øst- og nordjyske elever. De
største ord er dem, der oftest er svaret i undersøgelsen. Matcher det i klassen?

3) Ved du, hvad hate speech er?

Det kan være vanskeligt at adskille hate speech fra eksempelvis mobning. Her gives
nogle løsrevne eksempler på grove ytringer som kan bruges til at “sætte scenen” og vise
at det kan være komplekst at sige med sikkerhed om noget er hate speech.

1) Nogen har skrevet “Jøde Svin” på muren hos en slagter
2) Kristian med handicap oplever at blive svinet til i en stor Facebookgruppe
3) En gamer fortæller, at hun får meget sexistiske spørgsmål, når andre i spillet finder ud
af at hun er pige.
4) Et forumindlæg på nettet om russere i spillet League of Legends. Hvorfor må russere
overhovedet spille LoL?
5) En spilchat hvor der ønskes død og ulykke til den ene spiller.

Tanken med eksemplerne er at vise, at mange unge støder på aggressiv adfærd i deres
onlinefællesskaber. Selvom eksemplerne er stødende kan der være meget flydende
grænser for, hvornår noget er “sjovt”, “provokerende”, “nedsættende” eller noget helt
fjerde. Materialets placering på skalaen (fra 100% kærlighed til 100% had) af de nævnte
eksempler kan sagtens opfattes forskelligt hos dine unge.
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4) Definition på online hate speech

Ovenstående definition er den, man i Europa (via projektet SELMA) er landet på. Der kan
være dele af definitionen som har juridiske konsekvenser (eksempelvis Danmarks
racismeparagraf, der er tæt forbundet), men det er vigtigt, at man også taler om
bekæmpelse af hate speech som et moralsk problem. Om individuelt ansvar i gruppen,
debatkultur og om god stil generelt.

5) Beskyttede grundlæggende træk

De beskyttede grundlæggende træk er faktorer ved et mennesker, som man ikke må
angribe på et generaliserende niveau.
De seks beskyttede “gruppetræk” er KØN, KØNSIDENTITET, RACE (ETNICITET),
RELIGION, SEKSUEL ORIENTERING og HANDICAP.
Problemet opstår jævnfør definitionen i sidste afsnit, når man angriber nogens
grundlæggende træk med det formål at sprede had, true dem, eller opildne til vold mod
dem.

6) Ytringsfrihed

Tal med de unge om vigtigheden af ytringsfrihed. Men tal også om, hvilket ansvar der
følger med en sådan frihedsret. Der kan være ytringer, der går mod juridiske paragraffer
ligesom der kan være moralske udfordringer ved bestemte (hadefulde) ytringer.
Ytringsfriheden bliver ofte nævnt som et “offer”, når store sociale medier regulerer eller
begrænser, hvad vi må sige og dele. På samme måde som den danske lovgivning har
begrænsninger i ytringsfriheden, kan sociale medier også selv vurdere, hvilken type
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delinger, de vil tillade på platformen. Defor skal du både forholde dig til de juridiske og
moralske aspekter - men også særlige regler for indhold på de forskellige platforme.

7) Racismeparagraffen

Racismeparagraffen som den hedder i daglig tale, rummer mange af de udfordringer der
relaterer sig til hate speech. Et vigtigt ord i paragraffen er “offentligt”. For hvad vil det
sige at noget ytres offentligt? Følgende afsnit går nærmere ind i den problematik.

8) Hvornår er noget offentligt?

Graden af offentlighed er en vurderingssag. Normalt betyder ordet offentligt, at alle kan
tilgå det. Derfor er der stor forskel på de viste eksempler:

1) En Messengergruppe med 3 eller 4 venner har en stor grad af “lukkethed” over
sig, hvorimod en ungegruppe med mere end 50.000 medlemmer har stor grad af
offentlighed over sig til trods for, at gruppens grundindstilling er sat til “lukket”

2) På samme måde kan man sige, at private grupper på Snapchat kan opleves som
meget mere lukkede end eksempelvis Nationens forum eller en åben spilchat.
Alligevel er pointen (som eksemplet med fødselsdagshilsnen på Facebook viser),
at billeder og ytringer meget nemt kan flytte sig fra et lukket rum til et offentligt
rum, fordi en deltager i fællesskabet aktivt flytter indholdet derover. I eksemplet
er de nederste billeder screenshottet fra Snapchat til trods for at de sandsynligvis
er sendt i fortrolighed mellem nogle få veninder. Derfor bør man altid lave en
(risiko-) vurdering af, om dit  indhold potentielt kan flytte sig.

9) Ytringsfrihed, hate speech og demokrati

Kort forklaret er det enormt værdifuldt at vi i Danmark har mulighed for at sige stort set
hvad vi har lyst til (med få begrænsninger), men det er en demokratisk udfordring at så
mange vælger online debatter fra.  (Tal fra Institut for Menneskerettigheder viser at 71%
af unge voksne afholder sig fra at deltage i debatter på Facebook pga. den dårlige
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debatkultur.)  “Ærgerligt, hvis dem der larmer mest sætter dagsordenen”

10) Leg med ord og se forskellen

Det kan være super dårlig stil, men det er ikke nødvendigvis hate speech at sige din
mening om en modspiller. De grønne ord kan være nedladende, men det er de røde ord,
der kan være problematiske ift hate speech.
Lad eleverne tale sammen to og to og bed dem forholde sig til forskellen på de
forskellige sætninger. De tre eksempler der dukker frem: hvad er forskellen? Hvorfor kan
de to første være “rigtige”?

11) Politikere og industrien kan lave regler

Det er muligt for både politikere og gamingindustrien og de sociale medier at lave regler
og love, der gør det svære at ytre sig hadefuldt. De gøres jævnligt - nogle gange fordi der
har været nogle sager på platformene eller i spillene. Eksempelvis har både YouTube og
TikTok fået bøder for ikke at beskytte børn nok. Instagram forsøger sig (af egen vilje)
med at fjerne likes, og Facebook fjerner selv en masse brugere i kampen mod hate
speech (i nogle situationer først, når der ligger et pres fra politikere.

Men…der produceres et hav af beskeder, posts, snaps, billeder osv hver dag. Faktisk så
mange at det umuligt kan reguleres af industrien selv. Det kræver altid et ansvar hos
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den enkelte deltager.
Kilde: platformenes egne tal for 2019

Når man spørger hos den enkelte unge (CfDPs egen undersøgelse, fokusgruppe) så
vurderer langt de fleste, at det primære ansvar ligger hos den unge selv. Hvordan er
svaret hos dine unge?

12) Øvelse 1 introduktion - algoritmer og flowchart

Kan du genkende hate speech?

I øvelsen får eleverne kendskab til begreberne ‘algoritme’ og ‘flowchart’. Eleverne skal
bruge deres netop erhvervede viden om hate speech til at gennemgå en række svære og
flertydige eksempler på hårdt sprog fra den virkelige verden. Målet er ikke at blive enige
men at vise kompleksiteten i temaet.

Første algoritme viser det simpleste flowchart baseret på et spørgsmål, som man
(næsten) ikke kan svare forkert på: Hvad er det på billedet?
Et flowchart er altså en bevægelse igennem et sæt “regler” eller algoritmer. Som næste
flowchart viser, bliver det meget mere komplekst, når vi inddrager holdninger. Er katten
sød? Nogle vil have let ved at sige ja! Andre opfatter katte anderledes.

Når man opstiller et flowchart for hate speech-eksempler, ser det ud som på næste
slide:
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Når man indsætter et eksempel fra et socialt medie eller en spilchat, så vil første
spørgsmål altid være om, det omhandler de beskyttede grupper/faktorer. Hvis den hårde
kommentar (eller memet, billedet, videoen) eksempelvis ikke omtaler homoseksuelle
eller en bestemt religion eller race, så vil det aldrig være hate speech.
Som algoritmen viser, så kan det stadig sagtens være forkert. Både moralsk og juridisk.
Som eksemplet viser så vil en trussel altid være ulovlig.

Hvis de beskyttede faktorer nævnes, vil næste punkt i algoritmen omhandle graden af
offentlighed i delingen. Blev det delt privat? Kan det flytte sig til større arenaer? Hvad vil
det egentlig sige at noget er offentligt?

Kan man svare ja til at det blev delt offentligt, vil følgende punkt være ‘hensigten’ - var
det formålet at sprede had, true eller opfordre til vold? Hvis man kan sige ja til det
spørgsmål, vil eksemplet sandsynligvis indeholde hate speech. Hvis svaret er nej, er det
som udgangspunkt ikke hate speech. Alligevel er det super vigtigt at være opmærksom
på forskellige opfattelser af hensigt, humor og alvor.

13) Øvelse 1 - test med eksempler
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Eleverne skal i grupper af 4-6 elever diskutere de udvalgte eksempler og afgøre til dels
om der er tale om hate speech - men også hvor på skalaen, de vil placere eksemplet.
Målet er ikke enighed, men derimod at eleverne kommer til at forstå kompleksiteten i at
vurdere det. Det er både muligt at benytte de nedenstående eksempler, men man kan
naturligvis også finde egne eksempler at tale ud fra.

Hurtig gennemgang af eksempler

Disclaimer: følgende eksempler er taget fra sociale medier (de fleste med en let
anonymisering eller en omskrivning til dansk kontekst) Der findes ikke en facitliste eller

viden om konsekvenserne for de involverede. Målet er en debat blandt eleverne om
mulige konsekvenser. Leg meget gerne "djævlens advokat" i grupperne, hvis eleverne går i

stå. Du må naturligvis også gerne forklare de eksempler, der fremstår komplekse.

En bruger har skrevet kommentaren; Fucking

freakz , til en video fra London pride.
Videoen er offentlig tilgængelig på en kanal med
3023 subscribers.

Pistol emoji´en giver sig selv. Den anden hedder
Dizzy face, men bruges også ofte til at
repræsentere død.

Er det en henvisning til at deltagere i en pride
burde skydes, eller kan det opfattes på en anden
måde?

Eksemplet viser et screenshot fra en dialog
mellem to spillere, på gaming platformen Steam.

Det er kun de to spillere der kan se dialogen.

Er det en konkret trussel, eller udtryk for en hård
tone, når temperamentet koger over, og gør det
nogen forskel på om det er hate speech eller ej?
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En bruger opretter denne status på sin fb-væg.
Han deler den med alle sine venner(493)

23 venner har liked, én har delt opslaget og én har
skrevet en kommentar.

Stiller brugeren bare et åbent spørgsmål, pga
uvidenhed, eller er det hensigten at være
nedsættende?

Og gør kommentaren en forskel for hvordan man
opfatter indlægget som helhed?

En dialog i en messengergruppe med 11
medlemmer, der alle går i samme klasse. 7 drenge
og 4 piger.

Der har tidligere på dagen været en snak i klassen
om FN´s verdensmål og særligt om ligestilling
mellem kønnene. Emilie, fra klassen var meget
engageret, hvilket har affødt dialogen i gruppen
her.

Emilie er ikke selv medlem af gruppen.

En bruger har skrevet kommentaren til billedet,
som er postet på en åben instagram profil med
81000 følgere.

Brugeren der kommenterer kender ikke profilens
ejer personligt.

Profil-ejeren poster nogle gange, hvad nogle
opfatter som, kontroversielle billeder og
statements. Det er derfor ikke usædvanligt at der
bliver skrevet lignende kommentarer.
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Billede er delt i lukket fb-gruppe med 105.000
medlemmer.

Der deles mange forskellige ting i gruppen, men
der er ingen tvivl om at der er et særligt fokus på
at dele grænseoverskridende indhold. Medlemmer
prøver at overgå hinanden og tester, hvor langt de
kan gå.

Meme er delt i åben fb-gruppe med 42.000
medlemmer, i en tråd hvor den hårde kritik som
Greta Thunberg har oplevet i kølvandet på sin
“How dare you” tale til FN´s forsamling.

Trådstarter skriver at voksne måske lige skulle
tænke sig lidt om før de sviner Greta til, selv om de
måske er uenige.

Memet deles som en kommentar, uden yderligere
forklaring, men det er tydeligt at en del deltagere i
tråden har den holdning at Greta “bare” bliver
brugt til at skabe frygt og hysteri.

Eksemplerne findes som pdf lige HER - og de ligger også som links på forsiden.

Slidet indeholder selve flowchartet som du kan lade blive fremme på smartboardet
mens eleverne diskuterer. Flowchartet indeholder også en oversigt over de “beskyttede
faktorer”. Diskussionen i grupperne efterfølges af en plenum dialog, hvor en ordstyrer
fra hver gruppe fremlægger hovedpointerne fra gruppe snakken.
Hvis det er muligt er det en god idé at lade eleverne vise med post its på tavlen hvor på
barometeret, de vil placere eksemplet. På den måde vil det også fremgå at eksemplerne
kan læses helt forskelligt.

Øvelsen sluttes med to slides, der dels viser, hvor mange kommentarer Youtube har
slettet i sidste kvartal af 2019 (540.195.730), og dels viser, at det jo netop var Youtube,
som de 834 6.-9. Kl. elever, vi har adspurgt, vurderede til at være platformen, hvor de
oftest støder på hårdt sprog og hate.
Det skal understrege pointen, at algoritmerne og industrien ikke kan fjerne alt hate selv.
Alle os der bruger sociale medier er nødt til selv at tage ansvar.

Kilde: Google Gennemsigtighed
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14) Konteksten betyder ALT
Afsnittet samler op på de temaer, som erfaringsmæssigt dukker op under øvelse 1.
Altså hvilken kontekst de viste eksempler fra øvelse 1 er blevet delt eller kommenteret i.
For i nogle sammenhænge KAN det stadig være helt okay at sige noget, der kan være
stødende for andre.

I en demokratisk debat skal vi eksempelvis
kunne sige vores mening,  debattere og være
uenige. Også selv om dem, vi debatterer
med, eller taler om, kan blive stødt af den
mening, vi har.

Med humor kan man også udvide grænsen for, hvad der er okay at sige. I Danmark og
mange andre steder i verden har man en
lang tradition for at bruge satire til at
udtrykke utilfredshed eller uenighed. At
kunne udstille det andre gør og siger med
ironi eller sarkasme er også en vigtig del af
vores demokrati.

Vi bruger også humor til at lette
stemningen.  Mange synes, at fail-videoer er sjove. De fleste har nok også prøvet at
grine, hvis én man kender falder og slår sig. Det handler både om, at det kan se ret så
komisk ud; men faktisk er humoren også noget, vi automatisk bruger til at lette
stemningen, hvis noget bliver meget alvorligt eller rigtig svært.

15) Øvelse 2 - Er det okay?

Øvelse 2 kan stå alene men den fungerer glimrende som tillæg til øvelse 1.

Formålet med øvelsen er at udvikle elevens forståelse for, hvordan konteksten spiller en
afgørende rolle.  Eleverne vil formodentlig opleve, at den samme kommentar kan være
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okay i én kontekst og slet ikke i orden i en anden - og dermed stille skarpt på, hvilke
overvejelser der kan være hensigtsmæssige, før man poster eller kommenterer.
Lad igen eleverne diskutere eksemplerne i grupper af 4-6. Målet er ikke enighed, men
derimod at eleverne kommer til at forstå kompleksiteten i at vurdere det.

Eleverne skal tage stilling til samme
eksempel, med udgangspunkt i fire
forskellige scenarier. Sidste eksempel
er tomt, så det er muligt at arbejde
med egne eksempler. Ud fra
overvejelser om, hvem modtageren er,
om modtageren forstår betydningen
og baggrunden for kommentaren,
samt hvilken platform dialogen
foregår på, skal eleverne vurdere, om det en okay kommentar at skrive.

Eksemplerne findes som pdf lige HER - og de ligger også som links på forsiden.

16) Gør noget, når du møder hate speech - tæl til 10

Det er selvfølgelig vigtigt at tale om, hvad man så kan gøre, hvis eller når, man støder på
hate speech. I første omgang er det vigtigt at tage det med ro og give sig selv tid til at
tænke. Ligesom det ikke altid er smart at købe ind, når man er sulten, er det sjældent en
god idé at handle på noget stødende, når man er meget oprørt. Så første, og måske
vigtigste, råd er, at man skal tage det med ro og danne sig et overblik.

17) Lad være med at deltage

Det næste man kan gøre, er at undgå at medvirke
til at sprede hate speech. Algoritmerne kan ikke
kende forskel på, om man ser indhold, fordi man
sympatiserer med det delte eller fordi man griner
af det. Mange unge grinte måske af Rasmus
Paludan, men det betød, at algoritmerne
begyndte at foreslå og “pushe” Paludan
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videoerne ekstra meget til andre brugere. Så hver enkelt visning eller like kan være
medvirkende til at sprede indhold, som kan have elementer af hate speech.

Hvis man befinder sig i en gruppe eller på en
platform, hvor deling af hadefuldt indhold er
det primære formål, er man medvirkende til at
sprede had, selvom man ikke deltager aktivt.
Langt de fleste af medlemmerne i gruppen i
nedenstående eksempel var ikke aktive. Men
var deres tilstedeværelse alligevel medvirkende
til at det delte indhold blev grovere og grovere?
Selvom indhold ses med henblik på humor eller “shock value” fremfor sympati, vil det
måske opfattes som en blåstempling, når ingen modsiger det. Derfor giver det mening
at tale om det at være medløber/bystander.

18) Du kan handle aktivt
De fleste platforme gør det muligt at “flagge”, rapportere eller anmelde indhold helt
anonymt. Slidet viser eksempler fra Facebook, Instagram, Youtube og Reddit. En
anmeldelse er naturligvis ikke garanti for at indholdet fjernes, men en anmeldelse retter
platformens opmærksomhed på indholdet, og moderatorer hos de største platforme
alene fjerner dagligt tusindvis af posts og
kommentarer. Fordelen ved en anonym
rapport er, at det er en ret sikker måde at
handle på, da anmelder kan forblive
anonym.
(Eksemplerne i præsentationen er ikke
“forkerte eller stødende” men skal blot
visualisere, hvordan man anmelder.)

Hvis du ønsker at kaste yderligere lys over muligheden for at anmelde, kunne
en ekstra aktivitet være, at lade eleverne finde og beskrive, hvordan man
anmelder indhold på deres foretrukne SoMe & gaming platforme.
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Den bedste respons kan også være at
sige sin mening højt. At sige fra og
tydeliggøre overfor dem, der skaber og
deler hate speech, at man er uenig. Her
bliver rådet fra tidligere, om at trække
vejret dybt, og tage den med ro, særligt
vigtigt. En vred eller nedgørende
kommentar, kan være med til at eskalere
en konflikt.
Humor kan være et godt redskab. F.eks et meme, der både kan lette stemningen, og
samtidig tydeliggøre en holdning.

Der findes gratis og let tilgængelige meme-generatorer. F.eks. IMGFLIP eller
Kapwing

19) Øvelse 3 - Hvad er den bedste respons

Øvelse 3 kan stå alene, men den fungerer glimrende som tillæg til øvelse 1+2.

Eleverne skal i grupper af 4-6 elever diskutere de udvalgte eksempler og afgøre de bedst
mulige responsmuligheder ud fra en
vurdering af effekt kontra risiko, i forhold til
hver enkelt handlemulighed.
Det er altså primært elevens evne til senere
at lave denne vurdering i en konkret
situation, der er formålet med øvelsen. Et
sekundært mål er naturligvis at udvide den
enkelte elevs repertoir af
handlemuligheder.

Det handler ikke om at nå frem til generiske handlemuligheder, for der er sjældent to
situationer der ligner hinanden helt.
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https://imgflip.com/memegenerator
https://www.kapwing.com/meme-maker
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Øvelsen indeholder to eksempler, samt et tredje ark, hvor eleverne kan indsætte eget
eksempel. Til hvert eksempel er der gjort plads til fire forskellige handlemuligheder, men
der er helt sikkert mange flere. Det kan give god mening at involvere tavler, blokke eller
plancher.

Eksemplerne findes som pdf lige HER - og de ligger også som links på forsiden.

Afslutning - huskeråd

Opsummer eventuelt nedenstående som afslutning på undervisningen

- Selvom andre i en gruppe hater, behøver du ikke gøre det samme.
At kunne sige fra, mærke sig selv og anerkende at der kan være en modtager
som bliver stødt er vigtige kundskaber.

- Hårdt sprog er ikke nødvendigvis had - men sproget kan rykke grænserne for
hvad der er i orden at sige. Hvis man eksempelvis oplever, at det er bliver ok at
bruge ordet “bøsse” som nedsættende betegnelse om en mod- eller medspiller i
et spil, hvilke grænser rykkes så næste gang?

- Det, du deler i et lukket forum, kan flytte sig ud i offentligheden. Og hvad sker der
så?

- Det er naturligvis helt ok at have det sjovt og afprøve grænser for “den gode stil” -
men kan du være sikker på at din humor, ironi og hensigt kan afkodes?

- Brug barometeret, flowchartet og responsskemaet til at hjælpe dig i fremtiden.
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https://cfdp.dk/wp-content/uploads/2022/10/Oevelse-3-Eksempler.pdf

