
OPGAVE 1

Se filmen CIRKELPIGEN LAVER RAVAGE 

(tag noter)

Filmens præmis er udtalelser af forskeren Mathias Danbolt, som 

har sagt, at danskerne i høj grad er præget af en selektiv historisk 

hukommelse, og at den manglende historiske bevidsthed har 

konsekvenser for ikke-hvide mennesker i det danske samfund. Har 

han ret? Er det racistisk at have en tegning af en afrikansk kvinde 

fra en kaffereklame hængende på sin væg? 

En debat film om krænkelseskultur, racisme og reklamer.

Medvirkende: Mary Consolata Namagambe (offentlig debattør), 

Kadija Jalloh (model og meningsmager), Christian Groes 

(antropolog), Angela Brink (journalist og forfatter) og Ulla Holm 

(sociolog).

Emneord: Kulturforståelse, kolonialisme, reklamer, black lives 

matters, stereotyper, Afrika, integration, krænkelseskultur.

Arbejdsspørgsmål:

Hvordan argumenterer Angela Brink for, at det er racistisk at 

forbyde ordet neger?

Meningerne er delte om betydningen af ordet ”neger”. Prøv på 

nettet at finde ud af, hvor det stammer fra og hvordan det 

oprindeligt blev brugt.



Hvordan argumenterer Mary Namagambe for, at Cirkel-pigen 

burde forbydes? Virker hun troværdig i forhold til Kadija Jallohs 

argumentation?

Hvordan kan det være, at manges opfattelse af, hvad der er 

racistisk, har ændret sig så markant over årene?

Tror I, at Cirkelpigen ville blive opfattet som racistisk, hvis Cirkel-

kaffen med logoet blev solgt i afrikanske lande? Ville afrikanere se

Cirkelpigen som krænkende for deres kultur?

Var der personer i filmen, som fik jer til at ændre holdning? Hvem 

og hvorfor?

Hvis I har arbejdet med diskursanalyse, så prøv at karakterisere 

den diskurs, der artikuleres i henholdsvis Ulla Holms og Mary 

Namagambes udsagn i debatten. I kan evt. se mere om, hvad de 

mener ved at klikke jer ind på Ulla Holm og Mary Namagambe.     

Afslutningsvis skal I præsentere jeres 

argumentations-/diskursanalyse af debatten for klassen. Opstil 

også gerne en liste med forslag til løsninger på problemstillinger, 

der nævnes i filmen. 

I kan finde inspiration og svar på en række spørgsmål  på linksiden 

om Cirkelpigen. Anvend gerne et digitalt værktøj til jeres 

præsentation. Der er billeder til rådighed på fotos på hjemmesiden.


