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Unge mennesker vokser i dag op i en globaliseret verden, og de skal forholde sig til mange 
informationer fra flere forskellige kilder end nogensinde før. De har brug for kritiske færdigheder for 
at navigere uden om potentielle faldgruber, når de tilgår nyheder og informationer, særligt dem de 
får på internettet og sociale medier. Mediekendskab er essentielt for at opretholde demokrati, og 
det er vigtigt at vide, hvilke informationskilder og medier man kan have tillid til.  

Erasmus+ KA2-projektet No Alternative Facts adresserer denne udfordring i en 
voksenuddannelseskontekst med et innovativt ’træn træneren’-format, der har til formål at: 

 give undervisere (den direkte målgruppe) brugbare færdigheder og aktivitetsbårne metoder til 
at udvikle unge menneskers digitale kompetencer 

 styrke digitale kompetencer blandt unge (slutmålgruppe) i alderen 15-25 år, der har et lavt 
uddannelsesniveau  

 og dermed styrke unges kritiske tænkning, når de forholder sig til nyhedsstrømmen på digitale 
medier – særligt i denne ’fake news’-tidsalder 

I de fleste kompetenceudviklingsprocesser er aktivitets- og produktionsbårne metoder særligt 
effektive i udviklingen af kritisk tænkning. Derfor vil slutmodtagerne, de unge, blive opfordret til at 
beskrive deres egne oplevelser med fake news i små videoer eller i et andet multimedieformat og 
uploade dem i et online, spilbaseret miljø. Når de unge har analyseret deres oplevelser, udvikler de 
selv en quiz, som skal teste klassekammeraterne i deres paratviden om fake news og hvordan fake 
news kan opdages.  

Træn træneren-formatet, der tilbydes voksenundervisere, vil indeholde følgende elementer:  

 Opmærksomhed og basisviden om fake news og redskaber til at opdage dem (særlige websider 
og analytiske metoder etc.)  

 Indsigt i hvordan fake news kan blive delt og manipuleret på sociale medier 
 Introduktion til spil- og quizbaseret læring som metode til kompetenceudvikling og 

empowerment  
 Praktiske redskaber til medie- og quizproduktion i klasseværelset 

 

 

 No Alternative Facts vil udvikle følgende konkrete produkter:  

 En situationel analyse med fokus på, hvordan unge oplever fake news  
 Et træn træneren-format til voksenundervisere, inklusiv en guide til undervisningen 
 En værktøjskasse med interaktive metodiske tilgange til undervisere 
 Et online, spilbaseret miljø, som de unge i fællesskab skal bygge videre på 

No Alternative Facts vil blive testet i praksis af 18 voksenundervisere, der vil afprøve 
tilgangen med de unge, som de underviser. Mindst 250 unge mennesker vil blive direkte 
involveret i projektet. 

Produkterne vil fortsat være tilgængelige online efter projektets afslutning, og de vil blive 
designet på en måde, som gør det nemt for voksenundervisere at tilpasse No Alternative 
Facts-undervisningen i forskellige voksenuddannelseskontekster.  

Partnerskabet ledes af Apricot Training Management, Storbritannien, i samarbejde med 
erfarne voksenuddannelsesudbydere fra Tyskland, Østrig, Bulgarien, Sverige og Danmark 
som projektpartnere. 
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