TJEK PÅ FALSKE NYHEDER
Hvad kendetegner fake news?
Ofte spiller fake news på følelser og det vi
ikke er enige om. Dette gør de for at skabe
trafik på sociale medier. De er desuden
kendetegnet ved at have lokkende
overskrifter og de bygger på fordrejninger og
udeladelser af oplysninger. De er derfor ikke
rigtige nyheder, men forklædt som sådanne,
bla. i layout og grafik, så de ligner
journalisters nyhedshistorier.

Hvad er misinformation?
Misinformation er forkerte eller fejlagtige
informationer, der umiddelbart fremstår som
reel information. Der kan ligge en bevidst
hensigt bag, men det kan også være at den,
der videregiver misinformation har
misforstået sagen bag informationen og
videregiver denne i troen om, at den bygger
på en reel sag og ikke på løgn.

Nedenfor er en liste, I selv kan holde øje med, hvis I har mistanke om, at der er
noget "uldent" ved den nyhed I læser:
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Tjek:

Troværdighed

Er historien fra et nyhedsmedie, der er troværdigt? Er historien
fra et nyhedsmedie I kender? (DR, Politiken, Ekstra Bladet, TV-2,
Information, BT etc.)

Artiklens URL

Har artiklen eller hjemmesiden en mærkelig eller lang URL
(internetadresse)?

Indhold

Passer overskriften og indholdet med hinanden? Er der noget,
der tyder på, at artiklen er “klippet” sammen af forskellige
tekststykker?

Layout

Hvordan er teksten opbygget med tekstyper, linjeskift m.m.?
Nogle gange kan Fake News websites være “løse” i deres layout.

Dato

Er der tale om en ny nyhed eller en gammel nyhed, der er
genbrugt til lejligheden?

Er billeder og videoer korrekte eller klippet ind fra andre artikler.
Tjek evt. om billedet eller videoen har en selvstændig URL
Billeder og video (anden internetadresse).

Kilder

Andre
nyhedsmedier
Politiske
holdninger/
Personlige
interesser

Hvordan kildehenvises der undervejs i artiklen og kan man se,
hvor citaterne stammer fra?
Er artiklen at finde i andre nyhedsmedier? Sammenlign historien
med andre nyhedsmediers.

Spiller dine egne holdninger ind? Vil du gerne tro på artiklen?
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