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Akut behov for lige adgang til lødig information 
 

I de seneste år har vi i gymnasiesektoren set med stor bekymring på begrænsningen af vores muligheder 

for at anvende lødig information i dannelsen af de unge til demokratiske medborgere. 

Styrelsen for IT og Læring (STIL) besluttede desværre tilbage i 2008 at nedlægge Skolernes Databaseservice 

(SkoDa). Det indledte en periode med usikkerhed i forhold til elever og læreres adgang til anvendelige 

databaser med redaktionelt bearbejdet materiale. 

Senest lykkedes det ikke for Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UngLi) og Infomedia at lande en aftale 

om adgang for ungdomsuddannelser i Danmark. 

Vi står nu i en kritisk situation. Når adgangen til medier lægges ud på konkurrencelignende vilkår, betyder 

det, at markedslogikken afgør hvilke uddannelsesinstitutioner, der har adgang til redaktionelt bearbejdet 

materiale. Der opstår ulige vilkår i forhold til skolernes muligheder for at løfte den almendannende opgave. 

Set i lyset af at regeringen med sit medieudspil fremlagt den 3. februar 2022 netop ønsker at sætte fokus 

på børn og unge bl.a. ved at styrke den digitale dannelse med støtte til TjekDet og en øget kontrol med 

Tech-Giganterne, undrer det os såre, at man fastholder den ulige adgang til lødigt supplerede 

undervisningsmateriale på ungdomsuddannelserne. 

Vi opfordrer derfor medieordførerne til at forholde sig til problematikken og arbejde på at gøre vores 

forslag til en del af den endelige aftale, så lærere og elever på tværs af skoler har lige forudsætninger på 

området. 

Vores forslag 

Vi ønsker, at Børne- og Undervisningsministeriet genetablerer en SkoDa-lignende fælles databaseindgang 

som alle lærere og elever på ungdomsuddannelser har adgang til via deres uni-login. 

Hvad skal med?  

- Adgang til et mediearkiv, der tillader lærerne at bruge arkivets materiale i undervisningen uden 

rettighedsmæssige problemer. 

- Adgang til redaktionelt bearbejdede digitale nyheder fra de største danske dagblade. 

- Adgang til andre relevante nyhedstjenester og databaser.  

Finansieringen: 

- Skolerne skal betale en pris, som dækker omkostningerne til at drive databaseindgangen og 

naturligvis i et rimeligt omfang dagbladenes omkostninger til at producere indholdet.  

- Betalingens størrelse skal knytte sig til den enkelte skoles størrelse, så de store skoler betaler mere 

end de små (jf. tidligere betalingsordning ifm. SkoDa) 
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Argumenterne for forslaget er bl.a.: 

1. De medier, som får mediestøtte, har også en forpligtelse til at sikre en alment dannet befolkning via 

public service. Derfor bør de også levere undervisningsmateriale og bidrage til at støtte 

uddannelsesinstitutionernes indsats for at lære de unge at undgå misinformation samt orientere sig 

i redaktionelt bearbejdet materiale. Vi mener, at alle aviser/nyhedsudbydere på sigt får gavn af det, 

fordi vi lærer de unge at læse avis.  

2. Eleverne standser ved en betalingsmur og får så kun viden på overfladen. De skal lære, at man også 

kan betale for materiale, som er gennemarbejdet af professionelle journalister og dermed også 

lever op til visse standarder.  

3. Forslaget skaber lighed for alle, da alle uanset skoleform og størrelse har adgang til samme medier, 

og vi som lærere ikke er afhængige af vores egne aviser og holdninger, men kan vise eleverne flere 

sider af samme sag.  

4. Det er ofte på ungdomsuddannelserne, at eleverne lærer at læse en avis eller følge med i 

nyhedsstrømmen. Det er afgørende, at eleverne i denne proces også udvikler en kritisk sans og en 

bevidsthed om, at der er forskellige perspektiver på samme sag.  

5. En undersøgelse af Søren Schultz Hansen viser, at unge ikke er bevidste om modtager-

afsenderforhold men i høj grad søger deres viden gennem såkaldte opinionsledere. Det er fx 

influencere eller grupper på sociale medier, som de har tillid til. Det vil altså sige, at den person, 

som deler materialet, bliver den, som modtageren vurderer som afsender. Opfattes denne som 

troværdig, så gør indholdet også. Derfor står vi med en stor opgave i at få lært unge at undersøge 

og forholde sig kritisk til afsenderen af materialet. Det kræver adgang til et bredt medieudvalg. 

6. I nogle eksamensformer forventes eleverne selv at finde materiale. Her stiller vi dem meget 

forskelligt, som det er nu. 

7. Forslaget muliggør vidensdeling mellem de forskellige skoler. Det er svært at dele noget med andre 

skoler, hvis lærere og elever ikke har nogenlunde lige adgang.  

Sidst vil vi pointere, at vi som centrale aktører på gymnasieuddannelserne har et stort ønske om både at 

danne de unge til at begå sig i de digitale og konventionelle medier og ruste dem til at kunne gennemskue 

fake news. Gymnasielærerne leverer undervisning af høj kvalitet om, hvordan medierne fungerer, og 

hvorfor det er så vigtigt at være bevidst om, hvor man får sin viden fra, men det er samtidig afgørende for 

kvaliteten, at der er adgang til det nødvendige materiale. 

 

Med venlig hilsen 

Gymnasieskolernes Lærerforening 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg 

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) 

Pædagogisk Samarbejdsudvalg er et fælles forum for alle gymnasiefagenes faglige foreninger 

 

 


