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Den här modulen har tagits fram av Europaparlamentet, inte av 
författarna till de andra modulerna.



FÅ IGÅNG DISKUSSIONEN

TROVÄRDIGT
ELLER INTE?



FÅ IGÅNG DISKUSSIONEN

TROVÄRDIGT
ELLER INTE?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


FÅ IGÅNG DISKUSSIONEN

TROVÄRDIGT
ELLER INTE?



FÅ IGÅNG DISKUSSIONEN

SANT ELLER
FEJK?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


KLASSAKTIVITETEN

ATT HÅLLA SIG
INFORMERAD Var får du dina nyheter 

ifrån? 

(vilka nyhetskällor känner du 
till?)



KLASSAKTIVITETEN

VÅRA
INFORMATIONS
KÄLLOR –
DISKUSSION

Har du stött på nåt 
underligt i nyheterna 
den senaste 
veckan/månaden?



KLASSAKTIVITETEN

HUR DÅ
UNDERLIGT?

a. Lögn, helt enkelt
b. Jag håller inte alls med
c. Överdrivet eller skruvat
d. För bra (eller för dåligt) för att vara sant
e. Tvärtemot allt jag redan vet om ämnet
f. Passar lite för bra ihop med det jag vill eller tycker
g. Vidrigt
h. Skämt
i. Annat



KLASSAKTIVITETEN

ÅSIKT
ELLER
FAKTA? 

En åsikt bygger på en 
persons övertygelse 
eller synsätt, inte på 
bevis som kan 
kontrolleras. 

Fakta kan kontrolleras 
och styrkas med olika 
bevis.



KLASSAKTIVITETEN

VAD ÄR
DESINFORMATION?

• Vad? Felaktig eller vilseledande information
• Hur? Skriven eller publicerad med avsikt
• Varför? För att tjäna pengar eller luras



SLUTPRESENTATION

VAD ÄR 
PROBLEMET MED 
DESINFORMATION?

1. Lurar dig så att du…
• bara ser en (snedvriden) sida av saken
• reagerar med starka känslor av fel anledning
• agerar på ett annat sätt än du tänkt
• verkar dum i andras ögon

2. Gör det svårare att få rätt information när du 
behöver det

3. Kan påverka samhället negativt



EXEMPEL

DESINFORMATION 
KAN GÖRA SKADA
I VERKLIGA LIVET

Angrepp mot 5G-master på 
grund av desinformation om 5G

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


EXEMPEL

DESINFORMATION
KAN ORSAKA
LIVSFARA

Den här virala bilden är ett 
exempel på det. 



SLUTPRESENTATION

VEM KAN BLI 
LURAD AV 
DESINFORMATION?

ALLA! 
Oavsett ålder, kön, bakgrund och 
utbildningsnivå.

Vi är mer lättlurade när:
• det handlar om starka känslor (kärlek, rädsla, hopp)
• det kommer från någon vi litar på
• det stämmer överens med vad vi redan tror



SLUTPRESENTATION

VEM BÖR
MOTARBETA
DESINFORMATION
?

ALLA... 
Journalister och influerare
Politiker
Medier och sociala medier
Lärare

... DU också!
• Var på din vakt och kontrollera underliga nyheter
• Tänk efter innan du delar nyheter
• Prata med kompisar som du tror har blivit lurade



SLUTPRESENTATION

FEJKNYHETER 
VAD HANDLAR 
DET OM?

FELAKTIG
INFORMATION

Oriktiga kopplingar
Vilseledande innehåll

DES-
INFORMATION

Felaktigt innehåll
Bedrägligt innehåll

Manipulerat innehåll
Påhittat innehåll

SKADLIG
INFORMATION

(Vissa) läckor
Trakasserier

Hatpropaganda

FALSKT AVSIKT ATT 
SKADA



SLUTPRESENTATION

ATT TA REDA 
PÅ VAD SOM 
ÄR SANT VAD 
SOM ÄR OCH 
FALSKT

Hur kan man kolla om en nyhet är sann eller 
inte?

Några tips:
• Läs hela artikeln – stämmer innehåll och rubrik ihop?
• Leta efter innehållet på internet – säger andra källor samma sak?
• Vet du vad det är för källor?
• Kolla datum och upphovsperson
• Kolla om bilderna ser underliga ut



SLUTPRESENTATION

DEN TRÅKIGA 
MEN SANNA 
HISTORIEN 
OM KON PENKA

Det handlar inte alltid 
om fakta, utan om hur 
du berättar historien.

”Aktivister kämpar för att stoppa avrättningen av en dräktig ko som ”olagligt” korsat EU-gränsen”

”Galna EU: Kon Penka riskerar 

dödsdom – råkade gå över EU-

gränsen utan intyg”

”Kon Penka döms till döden av 
Bryssel efter att ha råkat gå över 
gränsen från Bulgarien till 
Serbien – visar på allt som är fel 
med EU”



SLUTPRESENTATION

KOMPASSEN
FÖR
FAKTAGRANSKNING



SLUTPRESENTATION

EU-ÅTGÄRDER
MOT 
DESINFORMATION

• EU vs Disinfo – särskilt team för 
desinformation utomlands

• Förbättra möjligheterna att snabbt hitta 
desinformation

• Informera allmänheten om riskerna med 
desinformation

• Sätta press på företag inom sociala medier 
så att de också agerar

• Stödja faktagranskare och journalister inom 
och utanför EU



SLUTPRESENTATION

FÖLJ
FAKTAGRANSKARE • Listor över organisationer som sysslar med 

faktagranskning i ditt land uppdateras via 
Poynter Institute och Facebook

• EU:s egen anti-disinformation group och
“think before you share”-kampanj

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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ELLER
INTE?
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Den här modulen har tagits fram av Europaparlamentet, inte av författarna till de andra modulerna.
Europaparlamentet 2020. 

KONTAKT 

Talesperson för Europaparlamentet
europarl-spox@europarl.europa.eu


