Jag läser

Åsikt och fakta
En vanlig orsak till att en debatt eller diskussion låser sig är att man inte
kan skilja på åsikter och fakta. Det är inte alltid så lätt att hålla huvudet
kallt, vi har alla en massa åsikter och det kan vara svårt att acceptera att
någon tycker helt annorlunda än du.
Men i grund och botten är det ganska enkelt: fakta bekräftas av experter
och går att bevisa, medan en åsikt är personlig och öppen för tolkning.
Däremot kan man argumentera för sin åsikt med hjälp av fakta.
Du måste kunna skilja på dessa två och känna igen en åsikt: vad någon
tycker, tror, känner eller är övertygad om. Åsikter kan vara baserade på
fakta. De är till viss mån känslostyrda och inte alltid rationella.
Alla har rätt till en åsikt, men det betyder inte att allas åsikt är rätt. Du
måste kunna försvara vad du tycker och då finns det inget bättre sätt
än att lägga fram fakta. Fakta är den bästa medicinen mot dumhet och
trångsynthet.
En åsikt kan förändras, folk kan övertygas och byta ståndpunkt. Fakta
kan också förändras, men bara om det kommer fram nya fakta som går
emot det man tidigare trodde var sant.
Exempel:

“
Din kompis är nominerad till ett fint
pris och det är din uppgift att skriva
ett brev som förklarar varför just
din kompis ska få priset. Du får bara
använda fakta och inte dina egna åsikter. Hur skriver du?

Orangutanger är det sötaste djuret i hela världen, därför borde
vi skydda dem och deras hem.

”

Orangutanger är enligt den här personen det sötaste djuret som finns,
men det är inte fakta. Objektivt sett kan vi aldrig rangordna vilket som
är det sötaste djuret i världen eftersom alla har en egen åsikt om det.

“

Världens orangutanger är utrotningshotade på grund av
människors skövling av regnskogen de lever i.

”

Påståendet är sant, det är fakta bekräftad av många olika källor.
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