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I et demokrati er det vigtigt at forstå og anerkende, at der findes legitime 
holdninger, der er stik imod det, man selv mener. Og det er vigtigt at forholde 
sig seriøst til andres argumenter og holdninger for at få ordentligt indblik i de 
uenigheder, der er, og de nuancer, de rummer. 

I denne øvelse skal eleverne afprøve og udfordre en række forskellige holdninger, 
og de skal forsøge at argumentere både for og imod dem. Det handler om at kunne 
argumentere uafhængigt af egne holdninger og finde argumenter for noget, der 
måske er modsat det, man selv mener. 

Formålet med øvelsen er at give plads til dilemmaer i, tvivl om og nye perspektiver 
på skarptskårne standpunkter. På den måde kan øvelsen bidrage til at skabe en 
debat i klassen, hvor det ikke handler om, ’hvem der vinder’, men om at bruge 
uenigheder og forskelle til at blive klogere på et emne.

Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer
Print og klip kortene i et antal, så alle grupper får et sæt.
Alle skal bruge papir og blyant
Øvelsen tager 30-45 minutter

Blinde vinkler?

Det skal du gøre på 
forhånd
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Inden spillet går i gang:
Holdningskortene ligger midt på bordet med teksten nedad. Alle har papir og 
blyant foran sig.

Den ældste person i gruppen trækker et kort og læser det højt for de andre. 
Diskuter fordele og ulemper ved den holdning, der præsenteres på kortet. Det 
handler ikke om, hvad man selv mener, men om at se en sag fra forskellige 
perspektiver.

Når I har diskuteret holdningen:
Den person, der trak kortet, tager det og lægger det foran sig. Den næstældste i 
gruppen trækker et kort, og I gør det samme igen.

Når alle har fået et kort, skriver alle tre argumenter for og tre argumenter imod den 
holdning, der står på den seddel, de har fået.

Når alle har skrevet, læser den yngste i gruppen sine argumenter op for de andre. 
Gruppen diskuterer argumenterne. Gruppen vælger det bedste argument for og 
imod.

Derefter læser den næstyngste sine argumenter op og I gentager.

Klassen samles og grupperne præsenterer på skift deres argumenter for og imod de 
forskellige holdninger for hinanden – og de spørgsmål det rejser. 
Undervejs kan de andre grupper stille spørgsmål og udfordre argumenterne med 
nogle af deres egne. 
 
Reflekter over, hvad der var udfordrende ved denne øvelse og hvorfor.
Diskuter i grupper eller fælles: Findes der holdninger, der ikke indeholder 
dilemmaer? Hvor ser I dilemmaer i det politiske landskab og den offentlige debat 
netop nu? Hvorfor er der mon ikke mere fokus på tvivl i den offentlige samtale?

Instruktion

Øvelsens forløb

Opsamling

Opsamling til højskoler
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Skoledagen skal være 
kortere

5.- 7. klasse

Det skal være forbudt at 
spise kød

Børn og unge skal melde sig 
ind i et politisk parti, når de 

fylder 15 år

Stemmeretsalderen skal 
sættes ned til 16 år

Hvis man mobber nogen, skal 
man bortvises fra

skolen i 6 uger

Den kriminelle lavalder skal 
sænkes til 12 år 

Alle skal automatisk 
registreres som organdonor

De voksne skal bestemme, 
hvad børn og unge bruger 

fritiden på 

Janteloven er god

Benzin- og dieselbiler skal 
forbydes i større byer
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7. - 10. klasse

Stemmeretsalderen bør 
sættes ned til 16 år

Vi bør alle være vegetarer

Værnepligten bør gælde for 
både drenge og piger

Kæledyr i lejlighed bør 
 være forbudt

Værnepligten bør afskaffes

Det bør være gratis at gå i 
teater

De bredeste skuldre skal 
bære de tungeste byrder

Aldersgrænsen for køb af 
alkohol bør sættes op til 21 år

Det er en vigtig del af dansk 
kultur, at vi spiser svinekød

Benzin- og dieselbiler bør 
forbydes i større byer

Ytringsfrihed bør kun gælde 
for folk med stemmeret

Alle bør læse 12 
romaner om året

Man bør registreres 
automatisk som organdonor
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Højskoler

Et højskoleophold bør være 
obligatorisk for alle

Hvis man er overvægtig eller ryger 
bør det offentlige ikke betale for 
behandling af sygdomme, der kan 

relateres til livsstil

Ytringsfrihed i Danmark 
bør kun gælde for danske 

statsborgere

Alle folkevalgte bør have 
haft et ’almindeligt arbejde’ i 

mindst 3 år

Sabatår er = fjumreår og 
bidrager ikke positivt til 

samfundet

Vi har brug for at definere 
’danskhed’ mere tydeligt

Et højskoleophold bør være 
obligatorisk aktivering for 

arbejdsløse

Stemmeretsalderen bør 
sættes ned til 16 år

Staten bør kontrollere 
borgernes adfærd mere, for at 

vi kan reducere CO2-udslip

Man bør registreres 
automatisk som organdonor

Alle bør blive vegetarer

Det skal være gratis at 
gå i teatret
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Udfyld selv


