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usant sant

Konsekvenser?



Twittermelding fra The Associated Press

TV 2/NTB scanpix-montasje



«Masseovergrep i Frankfurt nyttårsaften!»
Frankfurt. Photo DPA

Avisen Bild beklager



Tyrkia avskaffer seksuell lavalder

Foto: Reuters

Feil
Lovforslaget ble avvist fordi domstolene vil ha ny lov 

med strengere straff for overgrep mot små barn



Stefan Löfven har ikke en klokke til 275 000



Hillary Clinton knyttes til barneprostitusjon!
Deltar i pedofiliringen «Pizzagate» 

Faren, sikkerhetsrådgiver 
Michael Flynn, går av



«Jeg vedder på at det er helt ny 

informasjon for folk at president Obama 

stengte et irakisk flyktningprogram i 6 mnd

etter at to irakere kom hit, ble radikalisert 

og ble mesterhjernene bak 

Bowling Green massakeren»

Kellyanne Conway, medierådgiver i Det Hvite Hus   

Ingen massaker fant sted!



«Se hva som skjedde i 
går kveld i Sverige. 
Sverige? Hvem kunne 
tro det? De tok inn en 
masse mennesker og 
fikk flere problemer enn 
de trodde var mulig.»

Den svenske 
ambassaden 
krever svar



Martyna Galowicz, langrennsløper

ABC Nyheter



Kilde:  VG

17% vil ha lavere skatt

33%  «Ap bør ikke heve 
skattene»

28% «15 mrd i økte 
skatter er riktig nivå»

14% vet ikke

7% «Ap kan øke 
skattene enda mer»



Hva er falske nyheter? Kilde: Helge Øgrim

1. Nyhet produsert for å villede opinionen politisk
2. Vridd og vinklet i propagandahensikt
3. Arrangerte hendelser for å villede journalister
4. Rykter journalister sprer uten å sjekke fakta
5. Nyheter ikke sjekket som passer egne fordommer
6. Medietabber som rammer i politisk retning 
7. Påstander politikere slenger ut fordi de tror på den
8. Usannheter for å «booste» en nyhet
9. Konspirasjonsteorier som noen tror på og deler
10. Satire til forveksling lik nyheter
11. Ekstremt partisk nyhetsdekning (politisk siktemål)
12. Masseprodusert i vinnings hensikt (får annonser)
13. Nyheter fra hackede kilder (politisk påvirkning)»



Hva kan/bør vi selv gjøre?

 Er det oppgitt kilder? Sjekk påstanden!

 Føler du «sterkt» i saken? Faresignal! Ikke del på 
sosiale medier før du har lest hele saken og sjekket.

 Er kilden troverdig? Har kilden egen politisk 
agenda?

 Sier du ifra til journalister/ nyhetsbyråer?

 Sier du ifra til venner når de deler noe du tror er en 
falsk nyhet?

 Beskytter du deg selv? Sjekk sikkerhets-
innstillingene dine.

Kilde: NorSIS


