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Titel 
 

Fake News og kildekritik til morgenmøder og PASE-forløb 5G og corona 

Indholdsbeskrivels
e 
 

Start dagen med, at alle hører radioavis, hvor dagens emner diskuteres. Fagordenes 
betydning vendes, og der åbnes op for kildekritik, som kan arbejdes med i fagene, f.eks. 
5G-netværk, minksagen og corona. 
 

Faktaoplysninger 
 

Retning: Morgenbånd for alle FGU-elever uanset retning, hvor der hver dag høres 
radioavis med efterfølgende debat. Uddybning af emner kan ske i forskellige fag, f.eks. 
PASE. 
 
Antal lektioner:  
Fra 10 minutter til 2 lektioner af to timers varighed  

Formål med 
læringsforløb 
 

Kompetenceudvikling for eleverne: 
Eleverne lærer: 
 

1. At præsentere opgaver mundtligt samt redegøre for egen læring. 
 

2. Hvor og hvordan man kan søge informationer om en given problemstilling på 
nettet. 
 

3. At arbejde selvstændigt og sammen med andre. 
 

4. Dannelse og opnår alsidig udvikling ved, at forløbet tager udgangspunkt i elevens 
hverdag, nysgerrighed og åbenhed, som understøttes. 
 

5. Handlekompetencer ift. informationssøgning og kildekritik. At begå sig i den 
digitale virkelighed. 
 

6. I PASE er kommunikation, kildekritik og tekstanalyse væsentlige fagmål for dansk. 
Forståelse af statistikker er vigtigt i bedømmelsen af indlæg på nettets lødighed 
og er samtidig et vigtigt matematikemne. 

 
Aktivitet/forløb Lærer til lærer - gode råd inden du starter: 

 

• Benyt de færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i PASE, i elevernes 
virkelighed ved morgenbånd/ved at høre radioavis. 

• Grib chancen og elevernes initiativ hvor det forekommer. 

• Anerkend elevernes virkelighed. 

• Hav fokus på, at meninger/holdninger skal underbygges af argumenter og 
referencer i samarbejde med, at eleverne opbygger teknikker til at udøve 
kildekritik på nettet. Læreren kan komme med en mere old school tilgang, mens 
en del af eleverne har en ganske nyttig IT-teknisk tilgang. 

• Formen og teknikker har vi brugt for nylig til at lave en frugtbar debat om 
minksagen/skandalen. 

 
 



 

Forløb med PASE og 5G og corona: 
 
5G: 

1. Fase: eleverne finder konspirationsteorier om 5G 

• Eleverne fik til opgave at søge information om 5G-netværket. Der er mange 
konspirationsteorier om 5G i spil på nettet. 

 
2. Fase: eleverne lærer om faktatjek 

• Link til Bibliotekernes side om fake news, den har en lille video, der er god til 
eleverne: Fake News - Danmarks Biblioteksforening (db.dk). 
 

3. Eleverne faktatjekker det, som de har fundet på nettet 

• Faktatjek informationerne, som du har fundet på nettet bl.a. med henvisning til 
artikel fra Danmarks Radio: 5G er på vej skader strålingen vores fugle planter og 
insekter?  

 
4. Fælles opsamling 

• Slut af med at bedømme de forskellige ”konspirationsteorier” med baggrund i 
artiklen fra Danmarks Radio samt en diskussion om forskersprog. 

 
Corona: 

1. Fase: Læreren har fundet en hjemmeside, der postulerer der har været test kits 
for Covid -19 siden 2016 
 

2. Eleverne lærer lidt mere om faktatjek og FakeNews: Sådan spotter du fake news. 

• Eleverne undersøger artiklens fakta ved at holde den op imod faktatjek.dk ,som 
har undersøgt samme artikel. 
 

3. Perspektivering 
• Lad eleverne høre klip fra samtalen om Fake News (1:31 min.) samt Fake 

News og nyhedsmedier (2:04 min.) 
• Lad eleverne høre klip fra samtalen om vigtigheden af kildekritik (1:49 

min.) 
 

4. Fælles opsamling 

• Hvad tænker i nu om den viden i finder på nettet? 

 
Kreditering Jens Kragh Nielsen, almenlærer på FGU Bornholm  

E-mail: jkn@fgub.dk 
I samarbejde med Jørgen T. Østergaard fra Københavns Professionshøjskole, NCE 
E-mail: Jtos@kp.dk 
 

Ressourcer Fake News - Danmarks Biblioteksforening (db.dk) 
 

 

https://www.db.dk/FakeNews
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/5g-er-paa-vej-skader-mobilstraaler-vores-insekter-fugle-og-planter
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/5g-er-paa-vej-skader-mobilstraaler-vores-insekter-fugle-og-planter
http://corona-information.dk/planlagt.shtml
http://corona-information.dk/planlagt.shtml
https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=26
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/hjemmeside-kalder-sig-corona-informationdk-men-er-et-katalog-af-konspirationsteorier
https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=25
https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=25
mailto:jkn@fgub.dk
mailto:Jtos@kp.dk
https://www.db.dk/FakeNews

