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Alinea har i samarbejde med Røde Kors, Børns Vilkår og MSD udar-
bejdet undervisningsforløbet Jagten på vacciner, som I kan bruge, 
hvis I vil arbejde med fake news i undervisningen. Forløbet er gratis, 
og du kan finde det på Forstå.dk

Oversat er en infodemi, når der sker en stor spredning af information og misinformation 
på sociale medier. Og da mange børn og unge har et digitalt liv, bliver de også påvirket af 
infodemien.  

Fake news kan skræmme og skabe utryghed, fordi historierne bygger på følelser som frygt 
og vrede.  

Fake news er som sådan ikke et nyt fænomen. Men viralitet af misinformation i så stor 
skala er nyt. Og spillereglerne har ændret sig. På traditionelle nyhedsmedier arbejder 
redaktører og journalister med at vurdere om en historie er fup eller fakta. På sociale 
medier har alle frit slag, og det er op til læseren selv at vurdere, hvad der er korrekt, og 
hvad der er fake.   

Alinea har i samarbejde med YouGov spurgt ca. 500 elever, hvordan de får deres nyheder 
om vacciner. Undersøgelsen viste blandt andet, at mere end hver fjerde danske elev er 
stødt på fake news om vacciner på sociale medier.  

Mere end hver fjerde danske elev er stødt på 
fake news om vacciner på sociale medier

Men hvad gør vi så, når der spredes misinformation på børns sociale medier? 
Misinformation spreder sig i børns digitale liv, derfor er det vigtigt, at skoler lærer børn at 
udvikle en kritisk sans. Den bedste kur mod fake news er nemlig kritisk sans.

Vi lever i en infodemi 
Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret, at udover at vi lever i en pandemi, så 
lever vi også i en infodemi.  

”At WHO, we’re not just battling the virus; we’re also battling 

the trolls and conspiracy theorists that push misinformation and 

undermine the outbreak response.”  

- WHO



 
Mangler viden om vacciner 

”Hvor meget synes du, 
at du ved om, hvordan 

vacciner virker?”

Medierne flyder over med information 
om corona og vaccine-planer, men 79% af 
børnene svarer, at de ved ’lidt’, ’meget lidt’ 
eller ’ingenting’ om, hvordan 
vacciner virker. 

Ingenting 6%

Lidt 50%

Rigtig meget 3%

Meget lidt 23%

Meget 14%

Ved ikke 5%

Dét svarede eleverne i undersøgelsen



Viden om vacciner kommer 
fra forældre 
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Hvor har du mest fået din viden fra? 

Eleverne er skeptiske
overfor sociale medier 

Børnene stoler mest på viden fra deres familie. Samtidig stoler de mere på viden fra 
skolen end på sociale medier. 
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Hvem/hvad stoler du mest på, når du skal have viden om vaccine?

1. prioritet          2. prioritet          3. prioritet          Ved ikke           Ikke  prioriteret   
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OM YOUGOV-UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 29.01.21 - 04.02.21. 508 skolebørn i alderen 10-15 år (3-9.klasse) deltog i undersøgelsen.  

Besvarelserne i undersøgelsen er pænt fordelt:  
• Stort set ligelig fordeling mellem drenge (49%) og piger (51%).  
• Lille overvægt af 12-årige og en mindre underrepræsentation af 10-årige. 
• 78% går i folkeskolen, 22 % i privat-, fri- og efterskoler.

15%

59%

25%

Ja

Nej

Ved ikke

Ved du, hvordan man med sikkerhed kan se, 
om en nyhed er sand eller falsk på internettet?

Få føler sig sikre i skelne
mellem fake news og fakta 

Kun 15% føler sig sikre i at kunne skelne mellem sande og falske nyheder. 
59 % føler, at de ikke med sikkerhed kan se forskel.



TJEKLISTE - SÅDAN SKÆRPER
ELEVERNE

DERES KRITISKE SANS! 
Nogle fake news kan være nemmere at spotte end andre. Undersøg i klassen, hvad fake news 
er, og hvad god information er.  Camilla Mehlsen, digital medieekspert fra Børns Vilkår, har 
udarbejdet en tjekliste, som eleverne kan bruge til at spotte fake news. 

Tjeklisten består af 8 punkter, som eleverne skal være opmærksomme på, når de navigerer 
sig rundt på sociale medier.  
 
#1: Tjek, hvem afsenderen er 
Hvilket medie eller organisation kommer informationerne fra? Har du hørt om mediet/or-
ganisationen før? Er afsenderen troværdig? 

#2: Vær opmærksom på afsenderens URL 
Henviser historien på sociale medier til et website med en URL, du kender (fx .dk, .org og 
.com)? 

#3: Hold øje med fejl 
Det kan fx være stavefejl, eller om tekst og billede passer sammen. Det kan også være, at 
overskriften står med store bogstaver (versaler), eller at der er mange udråbstegn.  

#4: Hold øje med overdrivelser 
Kan historien passe, eller er den for vild? Er historien ment for sjov/som satire? Hvis en his-
torie lyder for god eller vild til at være sand, så den det muligvis også.  

#5: Tjek historien/informationerne i andre kilder 
Kan du finde informationerne i andre medier – for eksempel etablerede medier som DR og 
TV2? 

#6: Vær ekstra opmærksom på visuel manipulation 
Er der tegn på visuel manipulation fx redigerede billeder eller brug af særlige filtre? Er der 
fotokreditering, dvs. henvisning til fotografens navn ved billedet? Virker infografikken tro-
værdig? 

#7: Læg mærke til, hvilke følelser historien vækker i dig 
Bliver du vred eller indigneret? Det behøver ikke være fake news, der gør dig oprevet, men 
tag en dyb indånding, og tæl til ti, før du liker, deler eller kommenterer.  

#8: Tjek din bias 
Mennesker lider af såkaldt bekræftelsesbias. Vi tror mest på det, der passer med, hvad vi 
i forvejen tror på. Derfor har vi nemmere ved at acceptere historier, der bekræfter vores 
egne holdninger - også selvom historierne er fake news. Passer det dårlige rygte, selvom det 
handler om en kendt person, du ikke bryder dig om? Bekræfter I hinanden i en gruppe om, at 
det passer? 
 

God fornøjelse i jagten på fake news! 
 
Husk, du kan finde gratis, digitale undervisningsmaterialer i høj kvalitet på Forstå.dk. 
 


