
 

FAKTATJEKKER 
ELLER SPREDER AF 
FAKE NEWS 
Tænker du over, hvad du læser/ser/hører, 
liker og deler?  
Kommunikationen går stærkt på de sociale medier, og ofte er der store 
følelser på spil. Nyhedsmængden er kolossal, og det kan kræve sit at følge 
med i, hvad der er ret og forkert. Det er vel sandt, når ”venner”, 
yndlingspolitikeren eller influencere har delt det? Ikke altid! Der kan være 
stor forskel på fakta og meninger. Det er altid en god ide at forholde sig 
kritisk og undersøgende, så man ved, om en nyhed også holder i byretten. 

De gode råd til højre kan hjælpe på vej, hvis du ikke vil fare vild i 
nyhedsjunglen, og det kan faktisk være helt sjovt at være faktajæger. 
Hellere bruge lidt ekstra tid og blive klogere frem for at komme til at dele 
falske nyheder. Gavnlige spørgsmål kan være: Hvem står bag 
informationen? Hvad er beviset? Hvad siger andre kilder? 

Billedet øverst er fra en demonstration i Miami imod den amerikanske 
regerings håndtering af corona-pandemien og genåbningen af samfundet, 
men det er også delt på sociale medier, hvor det angiveligt skulle vise, at 
falske lig lægges på gaden i Italien for at skræmme befolkningen mod 
covid-19. Noget af en forskel!  

(kilde: https://www.tjekdet.dk/faktatjek/nej-dette-billede-viser-ikke-falske-italienske-coronalig) 

Sæt farten ned – især 
når du er enig 

____ 

At noget “trender” er 
ikke lig med, at det er 

sandt 
____ 

Få nyheder fra kendte 
medier i stedet for 

sociale medier 
____ 

Lav en omvendt billed- 
og videosøgning  

____ 

Bliv faktajæger på  
https://www.reuters.com/fact-

check 
https://toolbox.google.com/fact

check/explorer  
https://www.tjekdet.dk/ 

https://factcheck.afp.com/  
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