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VARFÖR FALLER VI FÖR FALSKA NYHETER? 
EDU991176 

VAD BETYDER ORDEN? 

• Clickbait

• Sunt förnuft

• Åsikt

• Konspirationsteorier

• Manipulera

• Analysera

• Påverkan

• Signifikant

• Confirmation bias

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 

http://www.eduklips.se/
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FRÅGA 
1. Vad är ett så kallat clickbait? 

 

2. I språkundervisningen: Give at least one example on why we fall for fake news. 

 

 

 

UNDERSÖK 
1. I utbildningsklippet får vi lära oss om "confirmation bias" (på svenska brukar det kallas 

konfirmeringsbias eller bekräftelsefel). Vad innebär uttrycket och kan du komma på något 

exempel?  

 

Undersök begreppet genom att använda dig av dagstidningar eller internet. Diskutera i grupp 

eller klass. Har ni själva påverkats? 

 

2. Har du själv spridit falska nyheter? Finns det ”bra” falska nyheter och ”dåliga” falska nyheter? 

Försök att komma på exempel på båda delarna. 

 

3. I språkundervisning: Återberätta kort det du sett med egna ord, på engelska. 

 

 

  

http://www.eduklips.se/
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QUIZ 

a) Vilket av följande påståenden stämmer bäst?

o Känslor kan påskynda spridningen av falska nyheter

o Alla falska nyheter härstammar från Donald Trump

o Om vi stänger ner internet slipper vi falska nyheter

o Falska nyheter sprids mest via barn och pensionärer

b) 2016 stöttade påven Donald Trump inför presidentvalet. Varför?

o Påven älskade Trumps matlagning

o Gud krävde detta av påven

o Påven stöttade aldrig Trump; det var falska nyheter

o Påven var skyldig Trump mycket pengar

c) Hur sprids oftast falska nyheter?

o Via dagstidningar

o Via reklamkampanjer

o På skolor

o Via internet

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-varfor-faller-vi-for-falska-

nyheter/9e4643e2-a6e2-40d8-b7a1-6c68717130b1 

http://www.eduklips.se/
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-faller-vi-for-falska-nyheter/9e4643e2-a6e2-40d8-b7a1-6c68717130b1
https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-faller-vi-for-falska-nyheter/9e4643e2-a6e2-40d8-b7a1-6c68717130b1



