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Medierne har på mange måder en dagsordensfastsættende 

funktion i samfundet. Af samme grund kunne det være 

interessant at undersøg hvorfor og hvordan der kan 

manipuleres med data i medierne.  

Problemfelt: Hvordan, hvorfor og hvorledes bliver der 

manipuleret med tal i medierne. Dette forløb vil komme ind 

på hvilke præmisser og hvordan der bliver manipuleret med 

data i medierne.  

Formål: Ved at vide hvorfor og hvordan data bliver 

manipuleret, bliver eleverne bedre til selv at forholde sig 

kritisk, når de bliver præsenteret for talbaserede data i 

medierne. 

Samfundsfagligt gennemgås nyhedskriterier og teorier om 

mediernes adfærd. Matematikfagligt arbejdes der med 

deskriptiv statistik og præsentation af data. 

Vi vil forsøge at vise eleverne hvordan data kan manipuleres, 

misforstås og misbruges. Eleverne skal se at selvom tallene 

er rigtige, kan de manipuleres til at underbygge forkerte 

konklusioner. Det kan gøres ved at udvælge bestemte dele 

af data, vælge de mest fordelagtige 

sammenligninger/indekseringer eller bare grafisk 

præsentere data på bestemte måder. Vi kommer også ind på 

problemer med fejlfortolkning af kausalitet samt at der ofte 

simpelthen sammenlignes usammenlignelige tal. Endelig 

nævner vi at formulering af spørgsmål i undersøgelser 

faktisk i høj grad kan påvirke resultatet. 

Efter introduktion og teori skulle eleverne lave to artikler der 

omhandlede samme emne. Konklusionen på de to artikler 

skulle dog være modsatrettede. De skulle finde nogle 

korrekte tal, og forsøge at manipulere dem så de to 

modsatrettede synspunkter blev underbygget i hver sin 

artikel. 

Eleverne fik at vide at artiklerne blev vurderet på følgende 

kriterier: 

a) I hvor høj grad opfyldes nyhedskriterierne?  

b) I hvor høj grad er de fundne data præsenteret, så 

de overbeviser om det ønskede budskab?  

c) I hvor høj grad kunne artiklen være en rigtig 

nyhedsartikel? 

d) I hvor høj grad blev der redegjort for hvordan 

tallene blev manipuleret? 

I forløbets sidste modul præsenterede eleverne for 

hinanden i matrixgrupper, hvorefter de stemte om hvilke 

artikler der havde været bedst efter kriterierne.  

Undervisningsforløbet forløb over 5 moduler i de skemalagte 

matematik og samfundsfagstimer. 

Eleverne lave nogle gode artikler og var i høj grad engageret 

i projektet. Flere elever blev overraskede over hvor meget 

man kunne ”vende tallene”. Eleverne gav overordnet 

positivt feedback, flere udtalte at de kunne lide at 

sammenhæng imellem fagene. Nogle gav også udtryk for at 

konkurene elementet motiverede dem. Forløbet var let at 

afvikle og krævede ikke megen ekstra forberedelse. 

 

Fagene spillede fint sammen i forløbet hvor der var fokus på 
tallene og deres præsentation, men vigtigheden af 
fortolkningen af dem i den aktuelle kontekst blev også 
tydelig. 
Fagligt udbytte: 
Der blev hverken i matematik eller samfundsfag præsenteret 
nyt fagligt materiale. Vi oplevede at eleverne blev 
opmærksomme på hvordan data kan manipuleres og håber 
at de dermed er blevet bedre til at forholde sig kritisk til 
data, hvilket er et mål i begge fag. 

Forløbet har fungeret rigtig godt og vi har indtryk af at 

eleverne er blevet bedre til at forholde sig kritisk til data og 

har fået en god forståelse af at fagene kan arbejde sammen. 
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