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VAD ÄR FALSKA NYHETER? 
EDU991175 

 
VAD BETYDER ORDEN? 
  

• Hoax 

• Scam 

• Clickbait 

• Joke 

• Advertising 

• Spin 

• Propaganda 

• Satire 

• Sensationalism 

• Kontext 

• Bluff 

• Lurendrejeri 

• Klickbete 

• Skämt 

• Reklam 

• Vinkling 

• Spin 

• Propaganda 

• Satir 

• Sensationalism 

 
 
VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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FRÅGA 
1. Vad menas med falska nyheter? Kan det vara olika saker och i så fall vilka? 
 
2. I språkundervisningen: Describe what fake news is. 
 
 
 
UNDERSÖK 
1. I utbildningsklippet har vi lärt oss om olika typer av falska nyheter som till exempel 
clickbait, propaganda och sensationsmakeri.  
 
Kan du själv hitta exempel på falska nyheter? Använd dig av Google eller andra tillgängliga 
medier i din jakt. Redovisa i grupp eller klass. 
 
2. Konstruera egna falska nyheter och sätt rubriker som ska locka in läsaren. Hämta 
inspiration från ovanstående uppgift. Vad skiljer verklighet från fiktion? Pröva rubrikerna på 
varandra. Låter de trovärdiga? 
 
3. I språkundervisning: Återberätta kort det du sett med egna ord, på engelska. 
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QUIZ 
 

a) Vad kan vi delvis skylla falska nyheter på? Välj det som passar bäst. 

o Bristande intelligens 

o Ett massivt nyhetsflöde från olika typer av medier 

o Donald Trump  

o Att fler människor äter antidepressiva läkemedel idag än tidigare  

 
b) Vad är en så kallad chatbot? 

o Ett datorprogram som imiterar en verklig människa 

o En verklig människa som chattar på internet 

o Kodord för falska nyheter  

o Ett påhittat ord utan betydelse  

 
c) Vilka ord förknippas oftast med falska nyheter? 

o Bluff, bedrägerier, clickbait 

o Ärlighet och hopp 

o Förtroende och tillförlitlighet  

o Religiös propaganda   

 
 
 
LÄRARTIPS!   
Vi har 20201211 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 
fungerar: 
 
Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-vad-ar-falska-nyheter/1ef33358-
9248-4e38-b678-5228db06d4ee 

https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-vad-ar-falska-nyheter/1ef33358-9248-4e38-b678-5228db06d4ee
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-vad-ar-falska-nyheter/1ef33358-9248-4e38-b678-5228db06d4ee

