Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Samfundsfag

Konspirationsteorier
– til læreren
Del artiklen ”Konspirationsteorier” fra
Faktalink.dk. Eleverne kan logge ind med
deres Uni-login eller bibliotekslogin.
Eleverne kan få artiklen læst højt.
https://faktalink.dk/titelliste/kons
Og lav efterfølgende denne Kahoot med eleverne.
https://create.kahoot.it/share/konspirationsteorier-artikel-pa-faktalink-dk/246d4366-a6da-47448631-e738313942cb

Nedenfor er spørgsmål og svar fra Kahoot’en, som er meget tekstnær. De rigtige svar er markeret
med gul farve.
1. Konspirationsteoretikere forsøger at skabe alternative forklaringer på voldsomme
begivenheder, mystiske hændelser og tilfældige sammentræf.
True
False
2. Hvilke konspirationsteorier nævnes først i artiklen?
Prinsesse Diana blev i virkeligheden blev dræbt af den engelske efterretningstjeneste.
De egentlige bagmænd bag 11. september 2001 ikke var al-Qaeda, men CIA eller Mossad.
Det demokratiske parti i USA går ind for slavehandel og fik Lincoln myrdet.
Vi alle bliver overvåget af rumvæsener og af Echelon.
3. I 2020 voksede konspirationsnetværket QAnon sig stort i løbet af coronapandemien og
præsident Donald Trumps valgkamp.
True
False
4. Begrebet konspiration stammer fra det latinske verbum ’con-spirere’. Hvad betyder det?
At gentænke
At finde på
At snyde
At ånde sammen
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5. Ethvert modargument bestyrker blot konspirationsteoretikeren i, at nogen forsøger at skjule
sandheden.
True
False
6. Konspirationsteorier har i nogle få tilfælde vist sig at have hold i virkeligheden.
True
False
7. Hvilke kategorier har danskeren Lars Bugge inddelt konspirationsteorier i?
Sandsynlig teori
Usandsynlig, men ikke umulig teori
Grænseteori
Paranoiateori
8. Efter valget af Donald Trump som USA’s præsident i 2016 har dette netværk nået stor
udbredelse i det amerikanske samfund. Hvad hedder det?
QAnon-netværket
AQnon-netværket
NonAQ-netværket
NonQA-netværket
9. Hvilke film og serier handler ifølge artiklen om konspirationsteorier?
Pelikannotatet
JFK
The X-Files
Twilight
10. Hvor lang tid har der eksisteret konspirationsteorier?
Siden Donald Trump blev præsident
Siden 1750
De har formodentligt altid eksisteret
Siden 1. Verdenskrig
11. Hvad tror konspirationsteoretikere, at Illuminati er?
En magtfuld skyggefaktor i amerikansk politik
En forening af sølvpapirshatte
En online strikkeklub
En klub for gamere
12. I 1947 observerede lokale beboere under et uvejr, at noget styrtede ned på en mark. Hvor var
det henne?
I Sønder Omme
Ved Pentagon i USA
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Ved Machu Picchu i Peru
Ved byen Roswell i staten New Mexico i USA
13. Hvilken af disse konspirationsteorier synes du er mest sandsynlig?
Der findes rumvæsner, der kidnapper mennesker
John F. Kennedy blev dræbt på grund af forbindelser til mafiaen
Månelandingen den 20. juli 1969 har slet ikke fundet sted
Prinsesse Diana blev dræbt af den engelske efterretningstjeneste
14. Er konspirationsteorier et problem i det moderne samfund?
Nej. Alle kan se, at de fleste teorier er vanvittige.
Måske?
Ja. Vi skal regere på baggrund af fakta - ikke fordomme.
Det er godt, at der er nogle, der er kritiske.

3

