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Kommentar till Sant eller falskt

1. Man kan lita mer på bilder och film än ord eftersom de visar verkligheten.

FALSKT Genom att klippa och sätta ihop filmer kan man luras otroligt mycket.  

Vem som helst kan enkelt ändra i fotografier med datorprogram.

2. Det går att ta över datorer och mobiltelefoner utifrån.

SANT Leta gärna upp artiklar om detta på de stora nyhetstidningarnas eller SVT:s hemsidor.

3. Tjuvar kan komma åt pengar som du har på banken genom din dator  
eller mobiltelefon.

SANT Lätt att hitta artiklar om.

4. Det finns vuxna som låtsas vara barn på sidor som barn använder.

SANT Se artiklar i stora nyhetstidningarna och på SVT.

5. Det finns barn som råkat mycket illa ut för att de har blivit lurade  
av vuxna på nätet som vill skada dem.

SANT Leta upp exempel i stora nyhetstidningarna eller på SVT.

6. Det har avslöjats att de vita spåren på himlen efter flygplan innehåller 
kemikalier som släpps ut medvetet för att påverka oss på olika sätt.
FALSKT Det påstås ha avslöjats, men är ett exempel på en konspirationsteori som går ut 
på att myndigheter, främmande makter eller företag utför hemliga experiment på oss eller 

försöker förändra eller sprida något i naturen i hemlighet. 

7. Främmade länder har anställda som hittar på falska nyheter om svenska 
politiker som de sedan släpper ut på nätet.

SANT Ryssland har sysslat med sådant och det har hänt att deras påhitt har blivit trodda och 
spridda av seriösa nyhetstidningar här i Sverige också. Det avslöjas ganska snabbt i Sverige 

men i andra länder kan lögnen leva vidare.

8. De som styr Sverige bestämmer vad som får sägas på nyheterna i TV och 
nyhetstidningar. Vi vanliga människor får inte alltid veta sanningen eftersom  
de styrande vill kontrollera vad vi tror på.

FALSKT Detta är ett ganska vanligt påstående som sprids på nätet. De som sprider det vill 
att vi ska tro att politiker och media ljuger för oss. Istället ska vi lyssna på dem själva, menar 
de. Det finns länder där de styrande kontrollerar nyheterna och allt som sägs offentligt men 

så är det inte i Sverige.


