Gør dig selv
troværdig

Vær klog og opdag falske nyheder

FAKE
NEWS!
Hovedtyperne*:
Misinformation: når falsk
information deles uden at
have til hensigt at gøre skade
Desinformation: når falsk
information bevidst deles
med hensigten om at gøre
skade
Mal-information: når oprigtig
information deles med
henblik på at gøre skade

* Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Towards an
Interdisciplinary Framework for Research and Policy-Making, European Council.

Fake news spredes med høj
hastighed, og når ud til endnu
flere mennesker end sand
information
Det kan være vanskeligt at skelne mellem sand og falsk
information, men der findes fingerpeg der kan hjælpe en
med at opdage fake news:

Historien eller
informationen er
vanskelig at tro på
eller højest
usandsynelige

Overskrifter der ikke
matcher indhold

Mangel på fakta,
undersøgelsesdata
eller offcielle
statistikker

Inden du deler
og tror på
information,
bør du tænke dig
om og forblive
troværdig
Nogle få resourcer som kan
afsløre falsk information:
FactCheck.org
Til at skelne sandheden bag alle former
for politisk, videnskabelig og
grundlæggende retsprincipper.

Kilden er en ukendt
ekspert eller en
"bekendt"

Publiceret på
mistænkelige
webside domæner

Overskrifter der
søger at fremkalde
shock eller vrede

Snopes.com
Omhandler internetrygter og urbane
myter.

wolframalpha.com
Tilstedeværelse af
usædvanlige
stavemåder og
fejltagelser

Foruroligende eller
deltajerede billeder
med henblik på at
fange
opmærksomheden

Mistænksomme
datoer (ældre
information eller
begivenheder kan
dukke op igen og
lede folk til at tro, at
de lige er foregået)

"Videns motor" der indeholder fakta og
data om næsten ethvert emne.

Sandhed er eller sandhed er
Et udsagn, der er sandt, og objektivt kan
verificeres eller bevises

Et udsagn, der indeholder et element af
overbevisning om en bestemt sag

FAKTA

"Katte og hunde er pattedyr"

"Katte er mere nuttede end hunde"

Hvor

HVOR

Forsknings/videnskabelige publikationer
Encyklopædier
Officielle statistikker
Officielle rapporter

Aviser
Ugeblade
TV, radio
Sociale medier

Udtryk det korrekt

Evidensen viser…
Det er bevist at…
Det er blevet verificeret/bekræftet at…

Udtryk det korrekt

IKKE VERIFICERBAR PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT
"Katte vil i fremtiden overgå hundes evner"

Hvor

Aviser
Ugeblade
TV, radio
Sociale medier

Udtryk det korrekt

Det er blevet foreslået at...

Min/Vores/Hans/Hendes/Deres overbevisning er…
Husk på at
Min/Vores/Hans/Hendes mening/idé er at…
disse kategorier vil
være blandet
sammen i reelle
eksempler. Det er op til
dig at vide hvordan
man skelner
En historie, spekulation eller et stykke
mellem dem.

Jeg/Vi/Han/Hun/De forudser at…
Jeg/Vi/Han/Hun/De mistænker/regner med at…
Måske …

information der måske, eller måske ikke, er
sand og spreder sig hurtigt mellem folk

BEGRUNDET ELLER UBEGRUNDET
"Den nyeste medicin til kæledyr medfører
alvorlige bevirkninger, der er årsag til at
tusinde hunde og katte dør hvert år"

Hvor

Sociale medier
Junk TV
Junk ugeblade

Udtryk det korrekt

Det er rygtet at…
Det lader til, at...
Angiveligt…

RYGTE

SPEKULATION

Et udsagn baseret på utilstrækkelig
information eller evidens. Spekulation
er et gæt eller en formodning, baseret på
et stykke information

MENING

DISKUTABEL, SUBJEKTIV

UBESTRIDELIG, VERIFICERBAR

www.path2integrity.eu
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