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Nedbryde fordomme, kritisk tænkning og dialog



DialogForumet består normalt af to dele med følgende format:

HoldningsSalon om kløfter: 

Formål: 

Det er vigtigt at kunne tale om svære emner, specielt med mennesker hvis meninger er forskellig fra ens egen.

Formålet med Salonen er at mindske kløfterne, der opstår mellem mennesker; bedre forstå, hvorfor disse kløfter opstår; hvilke
bevæggrunde, der typisk eksisterer på begge sider – samt give redskaber, der kan hjælpe til at mindske afstandene mellem os.

Format:

Information - Diskussion - Refleksion - Læring

Gennem 2-3 timers proces med relevant input, dialog og øvelser til at identificere og formindske de kløfter, der er - både sagte og usagte.

NUance – Nuanceret dialog og kritisk tænkning

Formål: 

Dette koncept er udviklet for at styrke unges kritiske tænkning, især overfor medier og sociale medier. Der tages udgangspunkt i
integrationsdebatten, da den ofte er meget unuanceret. Ofte præget af yderpunkter, underrepræsentation og fordrejninger. 

Format:

Kritisk tænkning: DialogForumet startes med præsentation af kritisk tænkning, mediebilledet vs. virkeligheden og statistikker om 
integration. 

Nedbryde fordomme:  Vores unge anden etniske speakers fortæller om deres liv og hvordan det er f.eks. at bo i Gellerup.

Dialog:  Gennem en mobil app kan eleverne stille spørgsmål og få svar fra os og speakerne om alt det,  de kunne være nysgerrige på.

Kontakt os for mere info – Vi udføre også DialogForum virtuelt
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Udvalgte metoder 
og temaer



HoldningsSalon
om kløfter



Formål:
Formålet er at mindske kløfterne, der opstår mellem 
mennesker; bedre forstå, hvorfor disse kløfter opstår; 

hvilke bevæggrunde, der typisk eksisterer på begge 
sider – samt give redskaber, der kan hjælpe til at 

mindske afstandene mellem os.

Fokus:
Fokus lægges på FN’s Verdensmål og med 

udgangspunkt i verdensmål ”Mindre Ulighed” 
gennemføres denne Salon.

Stikord:
Kløfter – hvor er de? Kritisk dialog og kritisk tænkning; 

Udfordre hinandens holdninger: eksempel på 
Startsalon, nævnt i vort oplæg – dog tilpasset 
målgruppen i dag; tilspidse sine argumenter.



Salonens tema – Ulighed i verden
Med fokus på emnet: Etnicitet



Diskutér emnet to og to
Notér når du føler, at der forekommer kløftskabende elementer i debatten.

Kløfter er når der: skabes afstand; ikke er forståelse for andens perspektiver; er foruddefinerede 
bokse/fordomme (f.eks. køn/religion); drages ukorrekte associationer; forekommer misforståelser m.m.



Looking in the Mirror
• Hvor i samtalen foretog jeg min værste tænkning/argumentation? Hvor 

foretog jeg min bedste? Hvorfor?

• Hvis jeg skulle gentage samtalen, hvad ville jeg gøre anderledes? 



Læring og indsigter
Noter:



Dialog om kritisk tænkning med fokus i integration



Hvad er kritisk tænkning

• Stille relevante spørgsmål
• Indsamle og kreativt sortere i relevante oplysninger

• Relatere nye oplysninger til eksisterende viden
• Genoverveje opfattelser, overbevisninger og antagelser

• Ræsonnere logisk og drage pålidelige og troværdige 
konklusioner



Medier vs. reality 
Eksempler på statistikker om mediebilledet og integration  



http://www.dagensmedier.no/globalassets/tallogfakta/ap_dem-vi-taler-om_2017.pdf

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27038

https://www.dr.dk/nyheder/politik/derfor-koster-ikke-vestlige-indvandrere-statskassen-33-milliarder



http://www.dagensmedier.no/globalassets/tallogfakta/ap_dem-vi-taler-om_2017.pdf



https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/danskerne-foeler-sig-velinformerede-om-indvandring-og-integration-men-medierne-er-for-negative

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/danskerne-foeler-sig-velinformerede-om-indvandring-og-integration-men-medierne-er-for-negative


Medier vs. reality 
Ifølge disse tal har der været et meget større fokus på integration og indvandring i 
medierne end der bruges  af statsbudgettet. I disse historier er etniske minoriteter 

underrepræsenteret og størstedelen af danskere mener, at  indvandrere bliver fremstillet 
for negativt.

Diskutér to og to:
Får dette dig til at genoverveje nogle af dine opfattelser, overbevisninger og antagelser?

Er du overrasket over disse statistikker? Hvorfor? 
Hvorfor tror du, at medie billedet er sådan? Er det okay, at det forholder sig sådan? 

Er du kritisk nok overfor den information du modtager fra medier?
Hvordan kan vi være mere kritiske overfor den information vi får fra medier? 



Kontakt os for mere info – Vi udføre også DialogForum virtuelt

Kontakt:
kontakt@visionpilot.dk

Hanne Marklund: +45 51547275
Adresse: Den Gode By i ”Blixens” i Gellerup

www.visionpilot.dk
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