hallo!
siste nytt
Episode 3: Kildekritikk og falske nyheter
Fasit til quiz

Episoden finner du på Vimeo ved å klikke her

fasit til oppgaver om falske nyheter
Her finner du fasiten til quizen om falske nyheter tilknyttet «Hallo! Episode
3: Kildekritikk of falske nyheter».
Oppgavene: Oppgavearket med spørsmålene finner du på denne siden
Oppgavene finner du også på Kahoot ved å klikke her

Fasit til quiz om falske nyheter
De riktige svarene er krysset av og
merket med oransje.

1. Hva betyr «fake news»?
a. Riktige nyheter

b. Vanlige nyheter
c. Nye nyheter

d. Falske nyheter
2. Hva er falske nyheter?

a. Nyheter som gjør at vi skal tro på
noe som ikke er sannheten
b. Nyheter som forteller sannheten
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3. Hvor er det mest vanlig at vi finner
falske nyheter?

a. NRK Super og Aftenposten Junior

b. Sosiale medier og ukjente nettsteder
4. Hva kan være grunnen til at noen
sprer falske nyheter?
a. De vil tjene penger

b. De vil gjøre oss forvirret

c. De vil at vi skal ha samme meninger
som dem
d. De vil lure oss til å tro på noe som
ikke er sant
5. Hvordan kan vi finne ut om en
nyhet er falske nyheter?
a. STORE OVERSKRIFTER

b. Nyheten finnes kun på en nettside
c. Nyheten mangler kilder

d. Redigerte/manipulerte bilder
6. Hva kan du gjøre hvis du tror at du
ser falske nyheter?

a. Søke opp nyheten på flere nettsteder
b. Spørre en voksen om de har hørt
nyheten

c. Bla videre, den er jo mest sannsynlig
ekte!

d. Dele nyheten videre på sosiale medier

7. Hvilken av disse er en falsk nyhet?

a. Aldersgrensen på sosiale medier i
Norge er 13 år

b. Aldersgrensen for sosiale medier i
Norge er 11 år
8. Kan du finne den ekte nyheten?

a. En 1000 år gammel telefon har blitt
funnet i Oslo!
b. Forskere har funnet ut at sjokolade
er sunnere enn salat!
c. Nordmenn spiser mindre kjøtt enn
før!

d. Dataspill før klokken fem blir ulovlig
i Norge!
9. Du ser denne beskjeden på en nettside:
«DU er nummer 1 000 000 til å besøke
denne nettsiden! Trykk på den BLÅ
knappen for å motta en IPhone.» Hva
gjør du?
a. Jeg trykker på knappen, kanskje jeg
får en Iphone

b. Jeg trykker ikke på knappen, dette er
lureri

