
 

Fakta eller holdning?
- Skærpelse af kritisk tænkning

Øvelsens varighed: 10-15 minutter

Formål

At øge elevernes opmærksomhed på, at der er forskel på objektive fakta og subjektive holdninger, og at 
dette er vigtigt, når man skal forholde sig til, hvad folks udsagn er baserede på og eventuelt gennemskue 
forsøg på manipulation eller propaganda.

Øvelse

Eleverne får et ark med opgaver. I øvelse 1 indeholder hver opgave fire udsagn. Eleven skal identificere, hvilke ud-
sagn, der er holdningsbaserede, og hvilke der er faktuelle. 

Sommetider er der en flydende overgang mellem fakta og holdning, så i øvelse 2 får eleven tre udsagn, som de skal 
placere på en skala mellem fakta og holdning. Sæt gerne eleverne sammen to og to, så de kan diskutere deres svar, 
og saml op i klassen.

Underviseren medbringer nedenstående i print til uddeling til grupperne.

Denne øvelse er lavet på baggrund af materialet ’Fakta og mening’, der er produceret af ’Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme’ (DEMBRA).



 
Forskel på fakta og holdning

Øvelse 1

Her skal du sætte ring omkring de udsagn, som er meninger:

1. Alle, som er flyttet til et andet land, bør leve, som de gør i det land, de er kommet til.

2. I 2015 var 9 ud af ti unge mellem 16 og 24 år enten i arbejde eller under uddannelse.

3. Alle indvandrere har pligt til at integrere sig i det land, de indvandrer til.

4. At modsætte sig integration burde være strafbart.

1. Der var jøder i Europa, før der var kristne. 

2. Omkring 6 millioner jøder blev myrdet under 2. verdenskrig. 

3. Folk burde gå mindre op i religion. 

4. Jøder er en minoritet i Danmark. 

1. Kærlighed mellem mennesker af samme køn har fundet sted til alle tider i alle kulturer.

2. Lesbiske er gode til sport. 

3. Det er bedst at have en familie med både en mor og en far. 

4. Man kan ikke selv bestemme, hvem man bliver forelsket i. 

1. Kvinder burde tjene lige så meget som mænd. 

2. I forsikringsbranchen tjente mænd i 2015 i gennemsnit næsten 100 kroner mere i timen end 
kvinder. 

3. Kvinder laver i gennemsnit mere husarbejde end mænd.

4. Fædre bør tjene pengene, og mødre bør passe børn. 

Denne øvelse er lavet på baggrund af materialet ’Fakta og mening’, der er produceret af ’Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme’ (DEMBRA).



 
Forskel på fakta og holdning

Øvelse 2

Sommetider er der en flydende overgang mellem fakta og holdning. Her skal du sætte 
kryds på en skala. Mener du, at udsagnet er mere faktuelt end holdningsbaseret, sætter du 
krydset et sted på venstre side af linjen. Mener du, at udsagnet er mere holdningsbaseret 
end faktuelt, sætter du krydset på højre side af linjen. 

De fleste mennesker har det godt i Danmark

Fakta Mening

Meget kan forbedres i Danmark

Fakta Mening

Mange indbyggere i Danmark har forældre, der er født i et andet land

Fakta Mening

Denne øvelse er lavet på baggrund af materialet ’Fakta og mening’, der er produceret af ’Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme’ (DEMBRA).


