
Svarmuligheder 
– spørgsmål til artikel på faktalink.dk om Fake News 

1. Hvor får flere og flere deres viden fra? 
”I dag får flere og flere deres viden fra de so-
ciale medier, og det har skabt proble-mer med 
falske nyheder”.

2. Hvad er fake news? 
”Det er historier som ligner nyheder, men ikke 
er rigtige”.

3. Hvad er en grundregel i journalistik? 
”Det er en grundregel i journalistik, at man ikke 
må skrive noget, der ikke er kor-rekt. En nyhed 
skal være troværdig”

4. Hvorfor er det nemt at sprede løgne og 
rygter på de sociale medier? 
”Her (på de sociale medier, red.) er der ikke 
altid nogen, der undersøger, om en historie er 
sand eller falsk”. 

5. Hvad er click-bait? 
”Clickbait er overskrifter, der prøver at lokke 
dig til at klikke frem for at informere om, hvad 
der gemmer sig bag. Det er derfor ikke altid, at 
overskrift og indhold pas-ser sammen”. 

6. Hvilke spørgs-mål kan man stille for at 
finde ud af, om en nyhed er falsk? 
”Hvor kommer nyheden fra? Hvem har skrevet 
den? Kan du stole på dem? Er det f.eks. en 
avis eller en tv-station, du kender?”
”Har nyheden en underlig www-adresse? De 
fleste danske hjemmesi-der ender på .dk. 
Hvis hjemmesiden ender på nogle mærkelige 
bog-staver, er nyheden måske falsk”.
”Hvem udtaler sig? Er det nogen, du kender? 
Og er det de mest op-lagte at spørge?”
”Er historien for god til at være sand?” 

7. Hvilke grunde kan der være til, at man 
skriver en falsk nyhed? 
”Ofte vil det være for at tjene penge eller for at 
få nogle til at skifte mening”.

8. Er der særlige dage, hvor dan-ske avi-
ser bringer falske nyheder? Hvorfor? 
”Én dag om året kan man læse falske nyheder i 
de danske aviser. Den 1. april laver flere medi-
er nemlig aprilsnar”.

9. Hvorfor er fal-ske nyheder et problem 
for sam-fundet? 
”Det er et problem for samfundet, hvis de poli-
tikere, der bliver valgt til at lede, bliver valgt på 
baggrund af falsk viden”. 
”Et andet problem ved falske nyheder er, at 
de kan være svære at stoppe, når de først er 
blevet spredt”.

 
10. Har du selv prøvet at tro på noget, der 
viste sig at være fake news? Hvad var 
det, du kom til at tro på?  
Her kan eleven svare frit ved at reflektere over 
egne erfaringer. 


