
FAKE NEWS

12 bøger og links om kildekritik 
og fake news til voksne



Informationsstrømmen bliver større og større og vi 
er blevet introduceret til begreber som fake news, 
click bait og deep fake. Det kan være svært dels at 
finde rundt i begreberne, men også i hvilke infor-
mationer der er rigtige og hvilke der ikke er. Vi har 
samlet bøger og links som kan gøre dig klogere på 
og mere stærk i kildekritik.



19.6393
Hvordan bliver vi digitalt  
dannede?

Af Camilla Mehlsen, Vincent F. Hendricks

Om den digitale verdens udfordringer, samt et bud 
på den digitale dannelse. Hvordan navigerer man i 
en verden fyldt med fake news, shitstorme, hævn-
porno og digital afhængighed?

07.1  
Farligt: hvordan de fodrer din 
frygt, og hvorfor du æder det

Af Steffen Andersen, Hans Jørgen Nielsen  

Om hvordan medier, politikere med flere fodrer 
vores angst for kommende katastrofer og hvordan 
man som borger kan navigere i de massive infor-
mationer, man udfordres af i den daglige nyheds-
strøm, i politiske debatter og på sociale medier 



07.01
Fake news:  
når virkeligheden taber
Af Mads Vestergaard, Vincent F. Hendricks

Om hvordan opmærksomhedsøkonomien hos 
politikere, i medierne og blandt borgere kan føre 
til et postfaktuelt demokrati, i hvilket fake news 
erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk 
debat og lovgivning

07.1
Factfulness : 10 grunde til at vi 
misforstår verden - og hvorfor 
den er bedre end vi tror

Af Hans Rosling (f. 1948)

Med udgangspunkt i statistisk materiale gøres der 
op med det negative verdenssyn, det sort/hvide 
syn på virkeligheden og de menneskelige instink-
ters evne til at forhindre rationel tænkning



30.11
Det, du ikke forstår, gør dig klo-
gere : en samtalebog

Tor Nørretranders (f. 1955), Rane Willerslev (f. 1971) 
og Svend Brinkmann (f. 1975) kaster sig ud i en fæl-
les søgen efter at blive klogere på nutidens radikale 
tilstand. På tiden, tilliden og Trump. På fakta, fake 
news og frihed. På arbejdsliv, menneskeliv og død

07.01
Tilbage til virkeligheden
Af Pierre Collignon

I første del analyseres falske nyheder historisk set, 
i den anden del rapporteres fra dagens informa-
tionskrig hvor det undersøges hvordan løgn m.m. 
påvirker demokratiske debatter, og i sidste del 
søger forfatteren at vise en vej ud af den postfak-
tuelle forvirring



Rokokoposten : de første 280 år

Af Mikkel Andersson

Udvalg af aktuelle og satiriske - men falske - nyhe-
der, der udtrykker en kritisk holdning til nyheds-
journalistikken og medierne generelt, og dermed 
gør op med mediernes selvhøjtidelighed

Find den i voksenbiblioteket under Essays

Sabrina 
Af Nick Drnaso

Tegneserie - graphic novel.  
Kvinden Sabrina forsvinder sporløst. Hun 
efterlader kæresten Teddy. Noget tid efter 
dukker en video op på de sociale medier, 
hvor man ser mordet på Sabrina. Men er 
den ægte og hvad kan man stole på i vores 
moderne samfund?
 
Find den i voksentegneserierne
  







diis.dk/bliv-din-egen-faktatjekker

Vidste du, at falske nyheder på Twitter bliver delt 
meget mere end sande? At jo flere gange, du ser en 
nyhed – jo mere vil du tro på den? Du skal kort sagt 
have øjne og ører åbne, hvis du vil undgå at blive 
snydt af en falsk nyhed og dele den. 
På denne side finder du 12 tips til hvordan.

spotfakenews.dk

Tror du på alt hvad du læser?
Danmarks biblioteker har udviklet guiden  
”Sådan spotter du Fake News”. 
På hjemmesiden spotfakenews.dk kan du også 
hente bogen ”Den der råber lyver:  
mediebrugerens manual til løgnens tidsalder”
af Lea Korsgaard

 

 



TjekDet
mm.dk/tjekdet

Mandag Morgen Danmark står bag  
initiativet TjekDet.  
Selv skriver de om TjekDet: 
”Vi tager en beslutningstagers eller sam-
fundsdebattørs påstand på ordet. Vi tjek-
ker en oplysning, der vedholdende cirku-
lerer i den offentlige debat. Ikke mindst 
på de sociale medier. Vi har skabt et sam-
lende univers, hvor vi ikke alene bringer 
egne faktatjek, men også anbefaler andre 
indenlandske og udenlandske kilders tjek 
af påstande. Ligesom vi skriver eller anbe-
faler artikler, der analyserer og sætter den 
offentlige debat i større perspektiv”

IFLA – how to spot fake news 

https://www.ifla.org/ 
publications/node/11174

IFLA, The International Federation of Library 
Associations har lavet denne infografik med 
otte enkle trin til at spotte falske nyheder.

Download, udskriv, oversæt og del - derhjem-
me, i skolen, i dit lokalsamfund og på sociale 
medier. Jo mere vi samler vores visdom, jo   
klogere bliver verden.
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