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QUIZ OM NYHEDER PÅ NETTET  

 

Dette er en quiz til undervisningen i gymnasiet om nyheder på nettet. 

 

Besvarelser fra quizzen skal bruges som data til et speciale i Statskundskab på 

Københavns Universitet. 

 

___________________________ 

 

MÅ VI FÅ DIT SAMTYKKE? 

 

Du giver samtykke til forholdene nedenfor, når du klikker dig videre i quizzen på pilen. 

 

Når du besvarer quizzen, giver du samtykke til, at vi, Maja Friis Henriksen og Benedikte 

Aunbirk Jeppesen, må behandle oplysninger om dig i anonymiseret form i forbindelse 

med vores speciale. Du giver samtidig samtykke til, at dine oplysninger i anonymiseret 

form må videregives til Københavns Universitet og til en ekstern censor i forbindelse med 

vejledning og bedømmelse samt i forbindelse med eventuel offentliggørelse af specialet 

og dets resultater. Du giver også samtykke til brug af data i anonymiseret form til 

eventuelle efterfølgende videnskabelige publikationer. 

 

Dine oplysninger vil blive behandlet anonymt, og din besvarelse vil ikke kunne spores 

tilbage til dig. Det er frivilligt, om du vil deltage i quizzen og give samtykke. Du kan til 

enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på 

speciale.digitaldannelse@gmail.com. Vi behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert 

og vil slette alle personlige oplysninger, når vores speciale er bedømt, og klagefristen er 

udløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Først vil vi bede dig svare på nogle korte spørgsmål om dig selv.  

 

Hvilket gymnasium går du på? 

 

Hvilket klassetrin er du på? 

(1) ❑ 1.g 

(2) ❑ 2.g 

(3) ❑ 3.g 

 

Hvilket niveau har du valgt samfundsfag på? Hvis du ikke har valgt endnu, så angiv hvad du 

tror, at du vil vælge. 

(1) ❑ A-niveau 

(2) ❑ B-niveau 

(3) ❑ C-niveau 

(4) ❑ Jeg hverken har eller har haft samfundsfag i gymnasiet 

 

Hvad er dit køn? 

(1) ❑ Kvinde 

(2) ❑ Mand 

(99) ❑ Andet/vil ikke oplyse 

 

I hvilket år er du født? 

 

Hvilken dag på måneden er du født? 

 

Fordi du valgte, at du gik på et gymnasium, der ikke var på vores liste, vil vi bede dig angive dit 

gymnasium her: 

_____ 
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Nu vil vi stille dig et par spørgsmål om sociale medier.  

Hvor mange timer i en typisk uge, vil du tro, at du læser, lytter eller ser nyheder? Det kan både 

være i papirform, på nettet, via en nyhedsapp, TV eller radio. Hvis du ikke ved det helt præcist, 

så giv os dit bedste bud. 

(1) ❑ Mindre end 1 time 

(2) ❑ 1-3 timer 

(3) ❑ 3-5 timer 

(4) ❑ Over 5 timer 

(5) ❑ Jeg hverken læser, ser eller lytter til nyheder 

 

Hvor mange af de nyheder, som du ser på nettet og sociale medier, vil du tro er vildledende 

eller falske? 

(1) ❑ Mindre end 10 pct. 

(2) ❑ 10-20 pct. 

(3) ❑ 21-30 pct. 

(6) ❑ 31-40 pct. 

(7) ❑ 41-50 pct. 

(4) ❑ Mere end 50 pct. 

(5) ❑ Jeg læser ikke nyheder på nettet eller sociale medier 

 

I hvor høj grad vil du mene, at du selv kan skelne mellem sande og falske/vildledende 

nyheder? 

(5) ❑ I meget høj grad 

(4) ❑ I høj grad 

(3) ❑ I nogen grad 

(2) ❑ I mindre grad 

(1) ❑ Slet ikke 

 

Kun for eksperimentgruppe 1 (kontrolgruppe): Nu vil vi bede dig læse lidt om dansk 

mediehistorie. Du vil blive stillet et par spørgsmål om det, du har læst, efter at du har læst 

det. 

 

 



 

Hvad hed ‘DR’, da det blev etableret? 

(1) ❑ Statsradiofonien 

(2) ❑ Dansk Statsradio 

(3) ❑ Danmarks Radio 
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Hvad er den mest bemærkelsesværdige udvikling inden for mediehistorien fra 1980’erne og 

frem? 

(1) ❑ Der findes ikke længere trykte aviser 

(2) ❑ Der er sket en eksplosion i mængden af data 

(3) ❑ Modtagelsen er primært blevet digital 

 

 

I den kommende øvelse vil du blive bedt om at vurdere sandfærdigheden af en 

række nyhedshistorier.  

 

 

Kun for eksperimentgruppe 3: Inden da, vil vi bede dig om grundigt at læse 

nedenstående besked. Vi vil stille dig et spørgsmål om beskeden, efter at du har 

læst den.  

 

 

 

Hvem vil se og kommentere på, hvilke nyheder du har vurderet som sandfærdige og 

usandfærdige? 

(1) ❑ Din lærer 

(2) ❑ En gruppe af dine klassekammerater 

(3) ❑ Forskningsholdet bag quizzen 

(4) ❑ Ved ikke  



Kun for eksperimentgruppe 2 og 3: Inden du skal gennemføre øvelsen, vil vi nu bede dig 

om grundigt at læse 10 tips til, hvordan man spotter falske nyheder på nettet. Vi vil stille 

dig et par spørgsmål om tipsene, efter at du har læst dem.   

 

 

 

 

Hvilken af nedenstående kategorier blev du advaret om i de tips til at spotte falske nyheder, 

som du lige har læst? 

(1) ❑ Phishing scams 

(2) ❑ Online bots 

(3) ❑ Falske URL’er eller efterligninger af rigtige URL’er 

(4) ❑ Manipulerede billeder 
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Hvilken af nedenstående kategorier kan indikere, at en nyhedshistorie er falsk ifølge de tips til 

at spotte falske nyheder, som du lige har læst? 

(1) ❑ Stavefejl 

(2) ❑ Citater fra Wikipedia 

(3) ❑ Forespørgsler efter pengedonationer 

(4) ❑ Reklamer for sundhedsprodukter 

 

 

 

Hvilken af nedenstående kategorier gør det mere sandsynligt, at en artikel er sand ifølge de 

tips til at spotte falske nyheder, som du lige har læst? 

(1) ❑ At den er blevet gengivet af mange troværdige kilder 

(2) ❑ At den citerer mange eksperter 

(3) ❑ At den bruger links og fotografier 

(4) ❑ At den dukker op på Google 
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Nyhedshistorie 

 

 

Alle nyhedshistorier (15 stk.) efterfølges af disse tre spørgsmål nedenfor: 

 

Efter din bedste overbevisning, hvor sandfærdig er påstanden i overskriften ovenfor?  

(1) ❑ Meget sandfærdig 

(2) ❑ Rimelig sandfærdig 

(3) ❑ Ikke særlig sandfærdig 

(4) ❑ Overhovedet ikke sandfærdig 

 

Hvor tilbøjelig ville du være til at “synes godt om” eller dele denne artikel på fx Facebook, 

Instagram eller andre sociale medier?  

(1) ❑ Meget tilbøjelig 

(2) ❑ Rimelig tilbøjelig 

(3) ❑ Ikke særlig tilbøjelig 

(4) ❑ Overhovedet ikke tilbøjelig 

 

Hvor tilbøjelig ville du være til at “tagge” dine venner i artiklens kommentarspor eller sende 

artiklen privat til dem på fx Facebook, Messenger, Instagram eller andre sociale 

medier?  

(1) ❑ Meget tilbøjelig 

(2) ❑ Rimelig tilbøjelig 

(3) ❑ Ikke særlig tilbøjelig 

(4) ❑ Overhovedet ikke tilbøjelig 
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Nu vil vi bede dig svare på et par spørgsmål, som handler om politik og sociale medier.  

 

Hvis der var folketingsvalg i dag, hvilket parti ville du så stemme på? Hvis du ikke er fyldt 18 år 

endnu, skal du forestille dig, at du godt kunne stemme til folketinget. 

(1) ❑ A. Socialdemokratiet 

(2) ❑ B. Radikale Venstre  

(3) ❑ C. Det Konservative Folkeparti  

(4) ❑ D. Nye Borgerlige 

(5) ❑ F. SF - Socialistisk Folkeparti  

(14) ❑ G. Veganerpartiet 

(6) ❑ I. Liberal Alliance  

(16) ❑ K. Kristendemokraterne 
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(7) ❑ O. Dansk Folkeparti  

(15) ❑ P. Stram Kurs 

(8) ❑ V. Venstre 

(9) ❑ Ø. Enhedslisten 

(13) ❑ Å. Alternativet 

(10) ❑ Andre partier/kandidater 

(11) ❑ Stemme blankt 

(12) ❑ Ved ikke/vil ikke oplyse  

 

Hvor mange timer på en typisk dag, vil du tro, at du bruger på sociale medier som Snapchat, 

Instagram, Tiktok og Facebook? Det kan både være i skolen og i din fritid. Hvis du ikke ved det 

helt præcist, så giv os dit bedste bud. 

(1) ❑ Mindre end 1 time 

(2) ❑ 1-3 timer 

(3) ❑ 3-5 timer 

(4) ❑ Over 5 timer 

(5) ❑ Jeg bruger ikke sociale medier 

 

Hvor ofte læser, diskuterer eller ser du nyheder på sociale medier? 

(1) ❑ Meget ofte 

(2) ❑ Rimelig ofte 

(3) ❑ En gang imellem 

(4) ❑ Sjældent 

(7) ❑ Aldrig 

(5) ❑ Jeg bruger ikke sociale medier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her til sidst kommer et par spørgsmål om nyheder og information på nettet.  

Hvis du tænker tilbage på de sidste 3 år, har du så modtaget undervisning i kildekritik på 

nettet? 

(1) ❑ Ja, en hel del 

(2) ❑ Ja, noget 

(3) ❑ Ja, men meget lidt 

(4) ❑ Nej, det har jeg ikke 

(5) ❑ Det kan jeg ikke huske 

Hvor relevant eller irrelevant synes du, at øvelsen med at vurdere nyhedshistorier var for dig? 

(1) ❑ Meget relevant 

(2) ❑ Rimelig relevant 

(3) ❑ Rimelig irrelevant 

(4) ❑ Meget irrelevant 

 

I hvor høj grad vil du nu mene, at du selv kan skelne mellem sande og falske/vildledende 

nyheder? 

(5) ❑ I meget høj grad 

(4) ❑ I høj grad 

(3) ❑ I nogen grad 

(2) ❑ I mindre grad 

(1) ❑ Slet ikke 

 

Du har netop deltaget i et eksperiment 

 

Her er du og dine klassekammerater tilfældigt blevet inddelt i tre forskellige grupper og har 

fået forskellige informationer at vide, før I skulle vurdere nyhedshistorier: 

 

• Gruppe 1 fik ingen relevante informationer, før de skulle vurdere nyhedshistorier 

• Gruppe 2 så 10 tips til at spotte falske nyheder 

• Gruppe 3 så 10 tips til at spotte falske nyheder og læste en besked om, at deres 

svar på quizzen om at vurdere nyhedshistorier ville blive set af en gruppe af deres 

klassekammerater. 

 

Du var i gruppe x. Vi har lavet eksperimentet for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre 

gymnasieelever bedre til at spotte falske nyheder.  
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Inden du afslutter quizzen, er det vigtigt, at du ved, hvilke historier der var sande og 

falske. Vi vil derfor bede dig om grundigt at orientere dig i nedenstående liste over de fem 

nyhedshistorier i quizzen, der var FALSKE. 

 

Falsk nyhedshistorie 1 

 

 

• Selvom Trump er kendt for sine bombastiske udtalelser, har han med al 

sandsynlighed aldrig sagt dette. Det erfarer flere amerikanske medier såsom 

Buzzfeed, Factcheck og Snopes, der har faktatjekket citatet. 

• Billedet af Trump er desuden fra 1988 – altså 10 år før han skulle have sagt 

citatet. Det 

• stammer fra et interview med Oprah Winfrey. 

• Derudover findes CNN.DK ikke. 

• Læs mere på Ekstra-Bladet her. 

 

Falsk nyhedshistorie 2 

 

• Pia Kjærsgaard har sagt, at hun mener, at de danske myndigheder bør afvise 

asylansøgere ved grænsen eller som minimum sætte dem i karantæne, når de 

ankommer. 



• Men hun har IKKE sagt, at corona-epidemien skyldes flygtninge. Vær’ meget 

varsom med at tro på overskrifter, der virker urealistiske eller utrolige. 

• Derudover findes Covid-19nyheder.dk ikke. 

• Læs mere på faktatjeksiden TjekDet 

 

Falsk nyhedshistorie 3 

 

 

• Der HAR været stor diskussion om mundbinds virkning i Danmark, og artiklen her 

har været udgivet af andre medier tilbage i april 2020. 

• Men datoen indikerer, at det skulle være den officielle danske linje NU, at 

mundbind ikke virker, og det er det ikke. I så fald ville det være mærkeligt i lyset af 

de nuværende påbud om mundbind i fx offentlig transport. 

• Derudover er der stavefejl i overskriften ("Danske myndighed"), og 

nyheder24syv.dk findes ikke. 

• Læs mere på faktatjeksiden TjekDet 

 

Falsk nyhedshistorie 4 

 

 

• Der florerer mange fake news om 5G-netværket på sociale medier i øjeblikket. 
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• Forskning har IKKE vist, at 5G-stråling kan give hjerneskade eller i det hele taget 

være farligt for mennesker. 

• Derudover findes videnskaben.dk ikke (det er en falsk URL inspireret af 

videnskab.dk). 

• Læs mere på faktatjeksiden TjekDet 

 

Falsk nyhedshistorie 5 

 

 

• Denne nyhed HAR været bragt af Gaffa, men spørger man forskeren bag studiet 

viser hans resultater ikke, at man kommer til at leve længere af at gå til koncerter. 

• Pas på med at tro på overskrifter, der virker urealistiske – en forlænget levetid på 

ni år som følge af at gå til koncerter er en voldsom levetidsforlængelse. 

• Spørg også dig selv, om Gaffa kunne have en interesse i sådan en historie? 

• Læs mere på faktatjeksiden TjekDet.  

 

 

DIN BESVARELSE ER FØRST REGISTRERET, NÅR DU KLIKKER VIDERE PÅ PILEN 

NEDENFOR :-) 

 

Hvis I skal arbejde videre med quizzen i klassen, foreslår vi, at du downloader din 

besvarelse. Du kan downloade din besvarelse ved at klikke på printerikonet nedenfor.  

 

 

Mange tak for din besvarelse! 

 

  

 

 


