
Tämän moduulin on muista poiketen laatinut Euroopan parlamentti. 

Meihin kaikkiin yritetään vaikuttaa, ja syyt voivat olla kaupallisia tai poliittisia. Joskus vaikuttamisella 
halutaan herättää huomiomme ja saada meidät kiinnostumaan jostakin. Osalle oppilaista tämä ilmiö on 
luultavasti jo tuttu, mutta joillekin koko käsite saattaa olla uusi. Luokassa voi myös olla oppilaita, jotka 
lukevat uutisia tietyistä aiheista disinformaation lähteistä tai jotka vain uskovat tiettyyn disinformaatioon. 
Faktantarkistus on tehokkain käytössämme oleva väline, jonka avulla voimme ymmärtää, mikä on totta, 
mutta se vie paljon aikaa, joten kaikkia uutisia on mahdotonta varmentaa. Tärkeintä onkin tietää, milloin 
on syytä epäillä.

Tähän oppituntiin sisältyy tehtävä, jossa oppilaita opetetaan tunnistamaan mahdollisesti manipuloiva 
sisältö, ja keskustelu siitä, miten voi välttää joutumasta huijatuksi. Lisäksi heitä autetaan tiedostamaan 
omat haavoittuvuutensa sen perusteella, miten he kuluttavat uutisia ja miten he ilmaisevat omat 
mielipiteensä.

Tämä oppitunti on yhdistelmä ryhmätehtäviä ja esityksiä. Siihen sisältyy myös linkkejä tätä aihetta 
käsitteleviin peleihin ja lisätietoihin sekä luetteloja eurooppalaisista faktantarkistusjärjestöistä.

MENETELMÄ KESTO MATERIAALIT
Alkuesitys ja peli 15 min - Älypuhelin kutakin ryhmää varten

Ryhmätehtävä ja 
keskustelu

30 min - Tietokone, projektori ja valkotaulu

Loppuesitys 10 min - Tietokone, projektori ja valkotaulu

TAVOITTEET JA KEHITETTÄVÄT TAIDOT
ASENNE

-  Oppilaat tiedostavat merkit, jotka varoittavat manipuloivasta sisällöstä

- Oppilaat tiedostavat sen, että heitä voidaan manipuloida – aivan kuten kaikkia muitakin

TIEDOT
-  Oppilaat oppivat sen, mitä disinformaatio on ja mitkä ovat tärkeimmät syyt sen taustalla

-  Oppilaat oppivat faktantarkistustekniikoita

-  Oppilaat oppivat käytännön esimerkkejä EU:n toimenpiteistä disinformaatiota vastaan

OPETTAJAN OHJEET   
MODUULI 7 - MEDIALUKUTAITO
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VAIHE VAIHEELTA

1. ALKUESITYS JA PELI

ALKUJÄRJESTELYT
Oppilaat istuvat luokassa, ja opettaja jakaa heidät pienryhmiin. Opettaja aloittaa oppitunnin näyttämällä 
kaksi kuvaa valeuutisista (ensimmäiset diat).  

TEHTÄVÄN KULKU 
- Oppilaiden on sanottava, onko uutinen heidän mielestään totta, tai perusteltava, miksi se 

heidän mielestään tuntuu epäluotettavalta. Kun jokainen ryhmä on ilmaissut näkemyksensä, 
opettaja kertoo vastaukset. Seuraavaksi vuorossa on keskustelu oppilaiden kanssa eri 
uutislähteistä. Oppilaita pyydetään luettelemaan lähteet, joita he käyttävät (tai tietävät, jos kyse 
on nuoremmista oppilaista) saadakseen tietää, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu. 
Vastauksina voivat olla sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, radio, verkkomediat, blogit, 
podcastit, sosiaalinen media, ystävät jne.

- Kirjoita valkotaululle luokan eniten käyttämät tietolähteet. Pyydä oppilaita pohtimaan, miksi 
lähde on heidän mielestään luotettava tai miksi se ei ole. Onko se helppo tai vaikea saada? Voiko 
siihen luottaa? Tietävätkö he uutisen laatijan? Kysy myös, miksi he käyttävät näitä lähteitä ja mitä 
hyviä ja huonoja puolia niissä on.

- Liitä tämä esityksen alussa oleviin kuviin ja kysy oppilailta, ovatko he viime aikoina törmänneet 
outoihin uutisiin. Miten? Mistä ne olivat peräisin? Millainen lähde oli? Miksi asiasta uutisoitiin? 
Kuka siitä uutisoi? 

 On hyvä, jos oppilas muistaa epäilyttävän uutisen yksityiskohdat. Monilla oppilailla on kuitenkin 
vaikeuksia muistaa, missä he näkivät uutisen tai kuka sen oli kirjoittanut. On helpompaa muistaa 
uutinen kuin sen taustat. Jos oppilaat eivät pysty muistamaan yhtään esimerkkiä oudoista 
uutisista, he voivat etsiä niitä myöhemmin tehtävässä.

SISÄLTÖ: DIAKUVAUKSET
1. Tullako huijatuksi – vai ei?

Tämä esitys toimii johdantona disinformaatioon, joka liittyy etenkin Euroopan unioniin ja EU:n 
toimielimiin, kuten parlamenttiin. Sen tavoitteena on neuvoa, miten voi välttyä lankeamasta 
vihamielisten toimijoiden virittämiin ansoihin.

2. Jäänmurtaja: luotettava vai ei?

Aloitetaan helpolla esimerkillä, joka ei varmaankaan huijaa ketään vaan pikemminkin naurattaa. Olisi 
hyvä, jos oppilaat paitsi sanoisivat, että ufotarina ei ole uskottava, myös voisivat kommentoida kuvia ja 
otsikoita. Voimme tässä itse asiassa tunnistaa useita valeuutisille tyypillisiä piirteitä: peukaloidut kuvat, 
suuraakkosin kirjoitetut sanat, voimakas tai liioiteltu kieli. Lähde on salaliittoteoreetikko.
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3. Luotettava vai ei?

Epäluotettava: tässä on tarkoitus varmentaa lähteet ja se, onko väitteiden tueksi vahvaa näyttöä tai 
tunnustettuja tutkimuksia tosielämässä (tässä tapauksessa ei). Lähteetkin ovat kyseenalaisia (katso 
verkkosivustolinkkiä ja Twitter-tiliä). 

4. Luotettava vai ei?

Epäluotettava: tässä on tarkoitus varmentaa lähteet ja se, onko väitteiden tueksi näyttöä (tässä 
tapauksessa ei). Tietojen tarkistaminenkin auttaa, sillä ilmastonmuutos on tieteellisesti todistettu.

5. Totta vai valetta?

Oikea uutinen. Niin uskomattomalta kuin otsikko näyttääkin, tämä on itse asiassa oikea uutinen. 
Yllä olevassa videossa, jonka Rio de Janeiron osavaltion vankeinhoitoministeri julkisti, näkyy tuomittu 
huumekauppias Clauvino da Silva, jonka vanginvartijat ottavat kiinni hänen yrittäessään paeta 
vankilasta nuoreksi naiseksi naamioituneena.

Videon julkaisi YouTubessa virallinen Global News -kanava, joka on kanadalaisen Global Television 
Networkin uutis- ja ajankohtaisosasto. Tilin nimen vieressä oleva varmennusmerkki kertoo, että kyseessä 
on todennäköisesti luotettava lähde. 

2. RYHMÄTEHTÄVÄ JA KESKUSTELU
ALKUJÄRJESTELYT
Tehtävää varten luokka on edelleen jaettuna pienryhmiin. Jokaisella ryhmällä olisi oltava ainakin yksi 
älypuhelin.

TEHTÄVÄN KULKU
- Pyydä oppilaita käymään läpi heidän tavalliset uutislähteensä ja etsimään uutisia tai 

muita julkisia sosiaalisen median postauksia, joita he pitävät outoina (lukuun ottamatta 
henkilökohtaisia tai yksityisiä viestejä) tai erityisen harhaanjohtavina tai jotka vain vaikuttavat 
liian hyviltä ollakseen totta. Heidän olisi siis etsittävä uutisia, jotka ovat herättäneet heissä 
voimakkaan reaktion ja jotka he nimenomaan tästä syystä muistavat hyvin. Jokaisen ryhmän 
olisi etsittävä kaksi tai kolme eri uutista, jotka esitellään muulle luokalle.

- Kun oppilaat esittelevät esimerkkejään, pyydä heitä kertomaan, mikä heidän mielestään uutisen 
laatijan tavoite oli. Jos he saivat uutisen ystävältä, olikohan heidän ystävänsä siitä tietoinen? 
Jakaisivatko he tämän tiedon muiden kanssa?

- Käykää lyhyt keskustelu eri oppilaiden tekemien valintojen taustalla olevista syistä. Tarkoituksena 
on herättää keskustelua siitä, miten vakiintuneet käsityksemme ja uskomuksemme saavat 
meidät jakamaan niiden kanssa yhtäpitäviä uutisia tai tietoja tarkistamatta ensin niiden 
paikkansapitävyyttä tai sisältöä. Tämän tehtävän opetuksena on, että on tärkeää lukea sisältö 
ennen sen jakamista ja päättää, perustuuko se vahvaan ja luotettavaan näyttöön.
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


 Kysymysehdotuksia keskustelun herättämiseksi:
 - Miksi halusit jakaa artikkelin?
 - Luitko koko artikkelin?
 - Mikä on mielestäsi artikkelin vahvin väite?
 - Onko artikkeli mielestäsi totuudenmukainen? Miksi?
 - Jos olisit eri mieltä, olisitko jakanut saman artikkelin?
 - Pystyykö artikkeli mielestäsi vakuuttamaan ne, jotka eivät ole tätä mieltä? Miksi?

- Mielipide vai fakta? Tee ero mielipiteen ja faktan välille.

- Lähesty seuraavaksi disinformaation käsitettä. Näytä disinformaation (yksinkertaistettu) 
määritelmä esityksessä. 

 Tiedoksi: EU:n määritelmä: Disinformaatiolla tarkoitetaan todennettavasti väärää tai 
harhaanjohtavaa tietoa, jota luodaan, esitetään tai levitetään taloudellisen hyödyn saamiseksi 
tai suuren yleisön johtamiseksi harhaan tarkoituksella ja joka saattaa aiheuttaa vahinkoa yleiselle 
edulle. Yleiselle edulle aiheutuva vahinko kattaa uhkat, jotka kohdistuvat demokraattisiin 
prosesseihin ja julkisiin hyödykkeisiin, kuten unionin kansalaisten terveyteen, ympäristöön tai 
turvallisuuteen. Disinformaatioksi ei luokitella tahattomia virheitä, satiiria, parodiaa eikä selkeästi 
yksilöityjä puolueellisia uutisia ja kommentteja.

SISÄLTÖ: DIAKUVAUKSET
6. Luokkatehtävä alkaa

7. Katse tietolähteisiin 

Pyydä oppilaita käymään läpi heidän tavalliset uutislähteensä ja etsimään uutisia tai muita julkisia 
sosiaalisen median postauksia (muita kuin vain heille osoitettuja yksityisiä viestejä), joita he pitävät 
outoina tai erityisen harhaanjohtavina tai jotka vain vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Heidän olisi 
siis etsittävä uutisia, jotka ovat herättäneet heissä voimakkaan reaktion ja jotka he nimenomaan tästä 
syystä muistavat hyvin. Jokaisen ryhmän olisi etsittävä vähintään yksi esimerkki, joka esitellään muulle 
luokalle. 

8. Millä tavalla outo? 

Kirjoita valkotaululle luokan eniten käyttämät tietolähteet. Pyydä oppilaita pohtimaan, miksi lähde on 
heidän mielestään luotettava tai miksi se ei ole. Esimerkkejä: Onko lähde ilmainen vai maksoitko siitä? 
Onko se helppo tai vaikea löytää? Voitko luottaa tietoon? Tiedätkö uutisen laatijan?

Kysy myös, miksi he käyttävät näitä lähteitä ja mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on.

Pyydä oppilaita jakamaan esimerkkinsä oudoista uutisista yhteen tai useampaan mainituista luokista.

Liitä tämä esityksen alussa oleviin kuviin ja kysy oppilailta, ovatko he viime aikoina törmänneet outoihin 
uutisiin. Millä tavalla uutiset olivat outoja? Mistä ne olivat peräisin? Millaisesta lähteestä ne tulivat? Miksi 
uutinen oli laadittu? Kuka sen laati?

On hyvä, jos oppilas muistaa epäilyttävän uutisen yksityiskohdat. Monilla oppilailla on kuitenkin 
vaikeuksia muistaa, missä he näkivät uutisen tai kuka sen oli laatinut. On helpompaa muistaa uutinen 
kuin sen taustat. Jos oppilaat eivät pysty muistamaan yhtään esimerkkiä oudoista uutisista, he voivat 
etsiä niitä myöhemmin tehtävässä.

4  /  MODUULI 7  - Tämän moduulin on muista poiketen laatinut Euroopan parlamentti



9. Mielipide vai fakta?  

Tee ero mielipiteen ja faktan välille.

Mikä on fakta? Faktan voi tarkistaa, ja sen tueksi on näyttöä.

Mikä on mielipide? Mielipide perustuu uskomukseen tai näkemykseen. Se ei perustu todennettavissa 
olevaan näyttöön. Jotkut saattavat luulla, että asia on päinvastoin. Pyydä oppilaita käymään läpi 
artikkelit ja korostamaan osat, jotka ovat mielipiteitä, osat, jotka ovat nimetystä lähteestä peräisin olevia 
faktoja, ja osat, joissa ikään kuin käytetään faktoja mutta ei mainita lähdettä. Pyydä oppilaita kertomaan 
muille havainnoistaan.

10. Mitä disinformaatio on? 

Kysy oppilailta, tietävätkö he, mitä disinformaatio on. Vertaa oppilaiden esimerkkejä annettuun 
määritelmään. Olisiko joku niistä voinut olla disinformaatiota?

Jos ei, mikä voitaisiin luokitella disinformaatioksi? (Esimerkiksi epämiellyttävä uutinen tai mielipide, 
markkinointi, erehdys tai väärinkäsitys.)

3. LOPPUESITYS
TEHTÄVÄN KULKU

- Mainitse disinformaatioon liittyviä ongelmia ja korosta, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi, 
varsinkin kun

 - asiaan liittyy voimakkaita tunteita (rakkaus, pelko, toivo)
 - viesti tulee henkilöltä, johon luotamme
 - viesti sopii yhteen vakiintuneiden uskomustemme kanssa.

- Ensimmäinen keino suojautua disinformaatiolta on tiedostaa sen olemassaolo ja se, että itse 
kukin voi joutua sen kohteeksi.

 Toinen hyvä keino on faktantarkistus, ja se voi olla hauskaakin: oppilaat voivat todella nauttia 
tällaisesta salapoliisityöstä. Useimmiten faktantarkistus vie aikaa, mutta oppilaiden ei pitäisi 
lannistua, sillä usein tietyt tiedon ominaispiirteet paljastavat paljon koko viestin laadusta. 

- Selitä ero misinformaation ja disinformaation välillä. [Opettaja voi päättää käyttää (tai olla 
käyttämättä) tätä sisältöä sen mukaan, mikä on kohdeyleisö. Tämä sisältö sopii paremmin noin 
16–18-vuotiaille oppilaille.]

- Valeuutisten bongaaminen 

 Faktantarkistusvinkkejä [ks. kompassin kuva esityksessä]:

- Huijausten ja trollien bongaaminen

 1. Miten voin varmentaa sosiaalisen median profiilin luotettavuuden?

 Varmennettu tilinauha: julkisuuden henkilöt ja eräät muut käyttäjät Twitterissä ja sosiaalisessa 
mediassa pyytävät, että heidän tilinsä merkitään ”varmennetuiksi”, jotta voidaan välttää 
väärennökset ja asiaton käyttö.
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 Jos tiliä ei ole varmennettu mutta tuntuu, että sen pitäisi olla, on paras olla varovainen ja 
tarkistaa asia.

 Tilihistoria: päättele julkaistun sisällön aikajanasta, kaverien ja seuraajien verkostosta, 
”tykkäyksistä” ja muista vihjeistä, onko tili luotu tiettyä tarkoitusta varten, kuten puuttumiseksi 
poliittiseen keskusteluun tai mainontaa varten.

 Varoittavia merkkejä: tilillä on vain vähän kavereita tai se näyttää botilta; julkaistut viestit 
keskittyvät yhteen ajankohtaan; tilille ei ole postattu alkuperäistä sisältöä, vaan siellä on 
ainoastaan jaettu sisältöä muilta tileiltä.

 2. Mitä on klikkikalastelu ja miten voin tunnistaa sen?

 Klikkikalastelulla tarkoitetaan liioitellun tai vilpillisen sisällön käyttöä tarkoituksena saada 
käyttäjät klikkaamaan linkkiä. Tällaisessa sisällössä on usein

 - otsikko kokonaan suuraakkosilla
 - liioiteltu sävy (esimerkiksi ”BREAKING NEWS” tai ”SAA JAKAA”)
 - viimeistelemätön otsikko. 

 Näin meitä houkutellaan avaamaan linkit, mistä puolestaan syntyy mainostuloja 
klikkikalastelijoille. Klikkikalastelua voidaan käyttää myös keräämään meistä tietoja, joita sitten 
käytetään uudelleen markkinointiin tai muihin tarkoituksiin.

 3. Miten voin tarkistaa, onko kuva aito, onko sitä käytetty muualla vai onko sitä peukaloitu?

 Google Images on nopea keino tarkistaa, miten kuva on jaettu ja missä yhteydessä. Kuvahakuja 
voi tehdä tiedostolla tai linkillä.

SISÄLTÖ: DIAKUVAUKSET
11. Mikä disinformaatiossa on ongelmana? 

Palaa mielipiteen ja faktan käsitteisiin. 

12. Disinformaatio voi aiheuttaa vahinkoa tosielämässä

Esimerkki disinformaatiosta, joka aiheuttaa vahinkoa. 

13. Disinformaatio voi vaarantaa ihmisten hengen

Esimerkki: virheelliset terveysneuvot voivat saada ihmiset jättämään hakeutumatta lääkärinhoitoon tai 
ali- tai yliarvioimaan jonkin taudin oireet. Tämä kuva covid-19-epidemiasta on tästä hyvä esimerkki.

16. Valeuutiset Mistä niissä on kyse?

[Opettaja voi päättää käyttää (tai olla käyttämättä) tätä diaa sen mukaan, mikä on kohdeyleisö. Tämä dia 
sopii paremmin noin 16–18-vuotiaille oppilaille.]

Disinformaatio ei ole ainoa tietotyyppi, jonka voi aiheuttaa vahinkoa sen kohteille. Siinä on itse asiassa 
monia vivahteita. Ei ole niin tärkeää, että keskitytään siihen, mikä on valetta ja mikä totta. Monesti 
disinformaatiossa on jonkin verran totta. Tahattomat erehdykset eivät yleensä ole haitallisia (mutta 
ne voivat olla).

Levittämisestä: disinformaatiota voidaan levittää tahallisesti, osana strategiaa tai osana 
liiketoimintamallia. Sitä voidaan levittää myös viattomassa mielessä tai huomaamatta, esimerkiksi siksi, 
että tiedoissa ja medialukutaidossa on puutteita.
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Misinformaatio: väärää tietoa, jota levitetään ilman, että välttämättä on aikomusta johtaa ketään 
harhaan. Esimerkki: kuvaa voidaan käyttää eri kontekstissa, jossa sillä voi joskus olla aivan eri merkitys. 
Joskus tämä on tahallista, joskus ei. Disinformaatiota taas levitetään selvänä aikomuksena johtaa 
harhaan.

17. Mikä on totta ja mikä valetta?

Ensimmäinen hyvä keino suojautua disinformaatiolta on tiedostaa sen olemassaolo ja se, että itse kukin 
voi joutua sen kohteeksi.

18. Surullinen tositarina Penka-lehmästä

Bulgarialainen lehmä nimeltä Penka karkasi kotoa ja ylitti vahingossa maan Serbian vastaisen rajan. Kaksi 
viikkoa myöhemmin Penkan omistaja sai Serbian poliisilta puhelun, jossa häntä pyydettiin noutamaan 
tämän korvamerkistä tunnistettu lehmä. Jokaisella lehmällä EU:ssa on oltava korvamerkki.

Kun Penkan omistaja halusi viedä lehmän takaisin Bulgariaan, rajavartijat kuitenkin pyysivät häneltä 
asiakirjoja todistuksena eläimen hyvästä terveydentilasta. Näin on tapana menetellä EU-maiden rajalla. 
Valitettavasti Penkan omistajalla ei ollut sellaisia asiakirjoja. Näin lehmä päätyi Bulgarian viranomaisten 
huostaan. Penka joutui karanteeniin, ja lehmä olisi tosiaankin voitu lopettaa, jos sillä olisi todettu olevan 
vakava tauti. Sitä ei yksinkertaisesti voitu päästää Bulgariaan ilman todistusta. EU pyrkii näin estämään 
vaarallisten eläintautien leviämisen ihmisiin.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisen kerran Bulgarian eläintensuojelujärjestö. Sieltä tarina päätyi 
kansainvälisiin lehtiin, joissa sitä käytettiin esimerkkinä raivostuttavasta Brysselin byrokratiasta. Uutinen 
sai aikaan paljon kohua myös sosiaalisessa mediassa. Muutamassa päivässä se julkaistiin sadoissa 
tiedotusvälineissä ympäri maailmaa – aina täsmälleen samalla tavalla kerrottuna.

Penka sai aikaan lumipalloefektin. Sen tarina osoittaa, miten hauska pieni välikohtaus voi synnyttää 
kokonaisen narratiivin, jota kuka tahansa voi hyödyntää osoittaakseen syyttävällä sormella EU:n 
byrokratiaa. Silloin rajatarkastusten taustalla olevat todelliset syyt sivuutetaan täysin.

Tarina ei ollut kokonaan valetta, mutta siitä tuli disinformaatiota, koska siinä vääristeltiin todellisuutta 
poliittisista ja kaupallisista syistä. Tavallinen rajatarkastus käynnisti näin maailmanlaajuisen EU-vastaisen 
keskustelun.

19. Kompassi faktantarkistukseen 

Useimmiten faktantarkistus vie aikaa, mutta oppilaiden ei pitäisi lannistua, sillä usein tietyt 
tiedon ominaispiirteet paljastavat paljon koko viestin laadusta. Valeuutisten tunnistaminen: jako 
misinformaatioon ja disinformaatioon (selitä ero!).  

Vinkkejä: 
 - Lue koko artikkeli – vastaavatko sisältö ja otsikko toisiaan? Miten voin varmentaa 

verkkosivuston luotettavuuden? URL-analyysi: tarkista aina, onko kyseessä 
alkuperäinen verkkosivusto vai onko URL-osoite koottu muuttamalla hieman nimeä 
tai päätettä. Tarkoituksena on, ettei hajamielinen tai hätäinen lukija huomaisi tätä. 
Disinformaatiosivustoille on annettu tunnettujen uutissivustojen nimet, mutta pieniä 
yksityiskohtia on muutettu.

 - Etsi uutinen internetistä – tukevatko muut lähteet väitettä?
 - Tiedätkö, millaisia lähteitä ne ovat?
 - Tarkista päivämäärä ja laatija: julkisuuden henkilöillä on sosiaalisessa mediassa usein 
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”varmennetut” tilit, kuten myös mediaorganisaatioilla ja toimittajilla. Tietoteollisuudessa 
työskentelevillä on usein verkkosivustoja tai muita julkisia profiileja, jotka voivat auttaa 
käyttäjiä löytämään heidät ja saamaan tietoa heidän työstään.

 - Tarkista, näyttävätkö kuvat oudoilta tai peukaloiduilta. Jos näyttävät, voit tehdä käänteisen 
Google Images -kuvahaun.

 - Voit arvioida tietoa miettimällä kontekstia: kuvittele, että puhelinvalmistaja kertoo sinulle 
myyntinsä kaksinkertaistuneen. Lisää sitten konteksti: oli joulukuu ja joulusesongin aikaan 
kaupoissa oli paljon alennusmyyntejä, joten oli hieman edullisempaa ostaa puhelin. Eikö se 
ollut odotettavissakin? Näin käy usein myös julkisessa keskustelussa.

LISÄAINEISTOA

Disinformaation määritelmä eri kielillä asiakirjassa Tunnista valeuutiset.

Disinformaatiota käsitteleviä verkkopelejä:

 - The Bad News Game (useita kieliä) ja Bad News Game for Kids (vähemmän kieliä). Luo omat 
valeuutisesi. Perusversio, vähintään 15-vuotiaille. Lasten versio, vähintään 8 vuotiaille.

 - Fakescape (CZ ja EN). Peli, jossa oppilaita opetetaan ”pakenemaan” valeuutisia. Tilauksesta, ilmainen 
opettajille. Vähintään 13-vuotiaille.

 - Fakey (EN). Peli, joka opettaa medialukutaitoa ja sitä, miten ihmiset toimivat misinformaation kanssa. 
Vähintään 16-vuotiaille.

 - Escape Fake (DE ja EN). Ladattava pelisovellus, joka opettaa medialukutaitoa leikin keinoin. Vähintään 
15-vuotiaille.

 - Millab (EN, GE, AR, AZ). Hauska peli nuorille siitä, miten voi bongata valeuutiset, trollit tai 
verkkokiusaamisen. Vähintään 12-vuotiaille.

 - Troll Factory (EN). Pelaajana on trolli, joka luo valeuutisia. Vähintään 16-vuotiaille.

Luetteloja faktantarkistusjärjestöistä eri EU-maissa

 - Poynter Institute 
 - Facebook
 - EU:n oma disinformaation vastainen ryhmä ja Think before you share -kampanja

Tämän moduulin on muista poiketen laatinut Euroopan parlamentti
Yhteyshenkilö: europarl-spox@europarl.europa.eu. 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.fakescape.cz/en
https://fakey.iuni.iu.edu/
https://escapefake.org/en/home-4/
http://millab.ge/en/
https://trollfactory.yle.fi/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

