Fake News
For 7. klasser, der skal deltage i skoletilbuddet ”Fake News” på Randers Bibliotek.
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Kære elev i 7. klasse
Det varer ikke længe, før du og din klasse skal ind på Randers Bibliotek til
skoletilbuddet ”Fake News”.
Fake News er tekster eller videoer, der udgiver sig for at være "rigtige" nyheder,
men som i virkeligheden har et indhold, der ikke er korrekt.
Fake News kaldes også falske nyheder, og du har sikkert stødt på falske nyheder,
når du er på de sociale medier. Måske har du hørt om ”Momo Challenge”.
En uhyggelig figur, der kontaktede børn og unge på de sociale medier og skræmte
dem til at deltage i nogle uhyggelige udfordringer? Heldigvis findes Momo ikke.
Der var tale om Fake News.
På Randers Bibliotek vil vi gerne hjælpe jer til at være mere kritiske, når I læser nyheder på nettet. I dette materiale skal du arbejde med en artikel om Fake News fra
faktalink.dk og selv finde på en falsk nyhed. Bagerst i materialet er der nogle links
til forskellige sider, hvor du kan få mere viden om Fake News. Der er blandt andet
links til hjemmesider, hvor du kan teste, hvor god du er til at spotte falske nyheder.
Vi glæder os til at få besøg af dig og din klasse.
Vi ses på Randers Bibliotek
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Læs artiklen ”Fake News”
fra faktalink.dk

På faktalink.dk er der en artikel om Fake News.
Her bliver begrebet defineret, og du kan læse om, hvordan
man kan vide om en nyhed er falsk, hvorfor folk skriver
falske nyheder og meget mere. I artiklen er der indsat nogle
korte videoklip, som I kan se.
I kan logge ind på sitet med jeres uni-login
www.faktalink.dk/falske-nyheder-faktalink-light
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Spørgsmål om Fake News

Når du har læst artiklen om Fake News på faktalink.dk, skal du svare på de ti spørgsmål.
Du må gerne læse artiklen igen for at svare helt rigtigt.

1. Hvor får flere og flere deres viden fra?

6. Hvilke spørgs-mål kan man stille for at finde ud af,
om en nyhed er falsk?

2. Hvad er Fake News?

7. Hvilke grunde kan der være til, at man skriver en
falsk nyhed?

4. Hvad er en grundregel i journalistik?

8. Er der særlige dage, hvor dan-ske aviser bringer
falske nyheder? Hvorfor?

4. Hvorfor er det nemt at sprede løgne og rygter
på de sociale medier?

9. Hvorfor er fal-ske nyheder et problem for samfundet?

5. Hvad er clickbait?

10. Har du selv prøvet at tro på noget, der viste sig at
være Fake News? Hvad var det, du kom til at tro på?
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Nu skal du og din
sidemakker finde
på en falsk nyhed.
Den falske nyhed
skal ligne et opslag
på facebook.
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Opave: Find selv på Fake News
Jeres falske nyhed skal have form som en notits. En notits er en kort meddelelse, som er på 3 til 12 linjer. En notits kan omhandle forskellige emner
– lige fra sladder til informationer om ændringer i international politik.
Den falske nyhed skal have følgende indhold:
• Overskrift
• Billede
• Underoverskrift
• Brødtekst på 3-12 linjer
I skal bruge en terning til at afgøre, hvilket emne jeres falske nyhed skal
have. Hvis I eksempelvis slår 1, skal jeres falske nyhed handle om en
kendt person, en kendis.

1

Kendis

2

Slankekur

3

Sport

4

Vejr

5

Astronomi

Læs jeres falske nyheder højt i klassen, og diskuter, om de virker
troværdige. Ville I tro på dem, hvis I stødte på dem på de sociale
medier? Hvorfor/hvorfor ikke?

FAKE NEWS

9

10

FAKE NEWS

Hvor god er du egentlig til at spotte fake news?
Følg nedenstående links, og find ud af det.
dr.dk
www.dr.dk/nyheder/indland/test-kan-du-spottefalske-nyheder-paa-facebook
https://www.dr.dk/skole/test-afsloer-fake-news
videnskab.dk
www.videnskab.dk/kultur-samfund/quiz-bliver-du-snydt-af-falske-videnskabsnyheder

Gode hjemmesider om fake news
Undervisningsforløb fra Danmarks Lærerforening:
https://dansklf.dk/sites/default/files/UNDERVISNINGSFORL%C3%98B/Ungdomsuddannelserne/
Nyhedsugen/Nyhedsugen_Fake_news_UV_forloeb.pdf
Hent Lea Korsgaards gratis bog ”Den, der råber, lyver”
https://www.db.dk/oplys-borgerne-spot-fake-news
Fem gode råd til at spotte fake news:
https://www.youtube.com/watch?v=4e0A2IzCTHs
Lån en bog på Randers Bibliotek om fake news:
https://randersbib.dk/search/ting/hinge%20fake%20news?
Læs bøger om fake news på eReolen:
https://ereolen.dk/search/ting/fake%20news?
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