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#1: Fiktion eller fakta
Er gruppens produkt helt opdigtet eller tager det 
udgangspunkt i virkelige begivenheder?

2 point: Rigtigt svar

-2 point: Forkert svar

#2: Hovedkategori
Hvilken hovedkategori ligger produktet i?

2 point: Rigtigt svar

-2 point: Forkert svar

#3: Underkategori
Hvilken underkategori ligger produktet i?

2 point: Rigtigt svar

-2 point: Forkert svar

#4: Virkemidler
Nævn de virkemidler, I mener, der er anvendt i produktet

1 point: Hvert rigtigt svar

-1 point: Hvert forkert svar

#5: Sande elementer
Nævn de sande elementer, I mener, der er anvendt i 
produktet

1 point: Hvert rigtigt svar

-1 point: Hvert forkert svar

#6: Falske elementer
Nævn de falske elementer, I mener, der er anvendt i 
produktet

1 point: Hvert rigtigt svar

-1 point: Hvert forkert svar

#7: Bud på en hensigtserklæring
Giv et bud på gruppens hensigtserklæring

2 point: Rigtigt svar

1 point: Næsten rigtigt svar

-1 point: overvejende forkert svar

-2 point: Helt forkert svar

#8: Faktatjekket
Her gives en vurdering af, hvor godt den anden 
gruppesfaktatjek er.

1 point: Dårlig præstation

2 point: Middel præstation

3 point: Virkelig god præstation

TOTAL:                                          

Skema til pointgivning
Et interaktivt undervisningsforløb om falske informationer
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