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Fake news-foredrag gør 
indtryk på gymnasieelever

Vincent F. Hendricks er dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi og holdt mandag formiddag oplæg om fake news og D.U.D.E Digital (Ud)
Dannelse på Roskilde Gymnasium.  Foto: Hans-Jørgen Johansen 

Clara Magnussen (tv), Ida Lynge Hansen og Vera Ramskov Madsen 
(th), går alle i 3.g på Roskilde Gymnasium og synes, det er fedt, at digi-
tal dannelse bliver inddraget i undervisningen.  
 Foto: Katrine H. Kristensen

INTERNET: Pro-
fessor Vincent F. 
Hendricks holdt 
foredrag på Roskil-
de Gymnasiet om 
»fake news« og pro-
jektet D.U.D.E, der 
står for Digital (Ud)
dannelse, som gym-
nasiet har været 
med til at udvikle.

Af Katrine H. Kristensen 

ROSKILDE: Det var vigtige 
budskaber, professor Vin-
cent F. Hendricks havde ta-
get med sig, da han mandag 
formiddag holdt oplæg for 
Roskilde Gymnasiums ele-
ver i 2. og 3.g. 

Vincent F. Hendricks er 
professor i formel filosofi 
og leder af Center for Infor-
mation og Boblestudier ved 
Københavns Universitet, og 
mandag var »fake news« det 
gennemgående tema.    

- Det handler om at gen-
nemskue, hvad for nogle 
slags faldgrupper der er på 
internettet. Hvordan man 
kan komme til at mene no-
get, fordi man tror, at alle 
andre mener det samme, 
selvom ingen gør det. Eller 
man kan blive påvirket til at 
tro på noget, fordi det passer 
godt med ens politiske over-
bevisning, siger Vincent F. 
Hendricks, der i sit oplæg 

nævner USAs præsident Do-
nald Trump som eksempel. 

Center for Information og 
Boblestudier udvikler i sam-
arbejde med Mehlsen Media 
et tværfagligt undervis-
ningsmateriale til gymna-
sieuddannelser og folkesko-
lens udskolingsklasser, der 
er en del af projektet Digital 
(Ud)dannelse, også kaldet 
D.U.D.E. 

- Med den digitale verden 
er der kommet en ny dannel-
sesordning. Det medfører 
enorme mange indformati-
oner på nettet, og den skal 
vi til at finde ud af, hvordan 
vi skal agerer i, og samtidig 
gør os kloge på, hvad der kan 
føre til uhensigtsmæssig di-
gital adfærd. Det er blandt 
andet, hvad det her projekt 
handler om. Det er vigtigt, 
at vi ikke fortæller elever-

ne, hvad de skal gøre, men 
baserer det ud fra deres egen 
erfaring og på den måde in-
volverer dem, siger han.         

Færden på nettet 
Roskilde Gymnasium 
er samarbejdspartner i 
D.U.D.E, hvor de afprøver 
undervisningsmaterialet og 
giver feedback på det. 

Anders Moe er historie- og 
samfundslærer på Roskilde 
Gymnasium og har været 
fagkonsulent på projek-
tet. Han har sparret med 
D.U.D.E teamet, udviklet 
forløb i samfundsfag til ka-
pitler om fake news og mis-
information, opmærksom-
hedsøkonomi og digitale 
forstyrrelser samt afprøvet 
D.U.D.Es undervisningsma-
teriale med forskellige klas-
ser.

- Vi lever i en digital hver-
dag. Derfor skal vi også 
lære om, hvordan vi begår 
os i den digitale verden. Det 
handler om sociale medier 
og deres magt på individet. 
Det handler om, hvordan 
man færdes med de digita-
le medier, og hvordan man 
skelner mellem rigtig og fal-
ske nyheder. Men det hand-
ler også om mobning på 
nettet og hævnporno, som 
er eksempler på en mangel 
på digital dannelse. Det er 
nogle af de ting, vi arbejder 
med under D.U.D.E.-projek-
tet, som en del af undervis-
ningen, siger Anders Moe og 
fortsætter:  

- Vi bliver beskåret hvert 
år. Så hvis vi skal løfte opga-
ven om digital dannelse, så 
skal vi slå flere fluer med et 
smæk og indfri nogle fagli-

ge mål, men samtidig skulle 
uddanne eleverne digitalt. 

Undervisning nødvendig
Ida Lynge Hansen, Vera 
Ramskov Madsen og Clara 
Magnussen går alle i 3.g på 
Roskilde Gymnasium. De er 
glade for, at digital dannelse 
er sat på skoleskemaet. 

- Det er superfedt og nød-
vendigt, at vi kan få fore-
drag og undervisning om di-
gital dannelse. Indtil videre 
har vi lært om »fake news« 
og »clickbait«, hvor man 
skal huske at være kildekri-
tisk overfor det, man læser 
på nettet. På den måde ender 
man ikke med at dele ting vi-
dere, der ikke er sande eller 
træffer valg ud fra forkerte 
præmisser, som Vincent F. 
Hendricks netop snakke-
de om. Og foredraget har 
kun gjort mig endnu mere 
bevidst om disse ting, siger 
19-årige Ida Lynge Hansen.

- Det er godt at få undervis-
ning og foredrag i, fordi det 
er noget, vi kan relatere til. 
Hver gang jeg kigger på min 
telefon, så skal jeg forholde 
mig til de informationer, 
jeg får. Men det gør mig helt 
klart mere opmærksom på, 
hvordan jeg sorterer infor-
mation på nettet, så det har 
været en øjenåbner, tilføjer 
Vera Ramskov Madsen.  

De tre gymnasieelever me-
ner, at undervisning og fore-
drag i, hvordan man begiver 
sig på nettet, burde ske alle-
rede tidligt i folkeskolen.  

- Vi er jo målgruppen, fordi 
vi er meget på de sociale me-
dier. Men digital dannelse 
starter jo helt fra 2.-3. klas-
se, da vi kommer tidligere og 
tidligere på nettet. Så det er 
vigtigt, at de også får lært, 
hvordan man skal agere 
på internettet, siger Clara 
Magnussen. 

Anders Moe er historie- og samfundslærer på Roskilde Gymnasium 
og har samarbejdet med Vincent F. Hendricks om projektet D.U.D.E. 
 Foto: Hans-Jørgen Johansen 

FAKTA

■n Center for Informa-
tion og Boblestudi-
er ved Københavns 
Universitet udvikler 
i samarbejde med 
Mehlsen Media et 
forskningsbaseret, 
tværfagligt under-
visningsmateriale 
om digital dannelse 
målrettet gymnasia-
le uddannelser og 
folkeskolens udsko-
lingsklasser.

■n Materialet er en 
del af projektet 
Digital (Ud)Dan-
nelse - D.U.D.E, der 
er støttet af Tryg-
Fonden og ledet af 
professor Vincent F. 
Hendricks. 

■n Undervisningsma-
terialet vil i 2019 bli-
ve tilgængeligt som 
en fysisk bog rettet 
mod elever og på 
en online platform, 
hvor der også vil 
være lærervejled-
ning, øvelser mv. 

■n Læs mere om 
D.U.D.E på www.
digitaluddannelse.
ku.dk

» Det gør mig helt 
klart mere opmærksom 
på, hvordan jeg sorterer 
information på nettet, så 
det har været en øjen-
åbner.

Vera Ramsko Madsen, elev i 
3.g på Roskilde Gymnasium




