


Du har helt sikkert hørt om 
fake news. Skrevet med store 
bogstaver i en Facebook-
kommentar eller råbt fra en 
talerstol. Måske tænker du, at fake 
news er BREAKING NEWS – at det 
er noget nyt, som opstået i takt med 
sociale medier og deres algoritmer.

Men faktisk er fake news = old news 
og har altid fundet sted. I takt med at 
flere producerer nyheder, er det dog 
blevet sværere at gennemskue, hvem 
der faktatjekker, og hvem der faker.  



At sige fake 
news er faktisk 

i sig selv fake news. 
Problemet er, at udtrykket 

er for uklart og for bredt. Og dét, 
Donald Trump taler om, når han siger 
fake news, findes ikke i særlig stor stil i 
det danske mediebillede. Dermed ikke 
sagt, at ukorrekte informa-tioner og lidt 
for vinklede citater i ny sammenhæng 
aldrig forekommer der, hvor du tjekker dine 
nyheder – for det gør det helt sikkert (også 
hvis du ikke har opdaget det endnu). 



Alle bliver snydt i ny og næ, 
men én dag om året er vi 
særligt opmærksomme. 

Hvad ville der ske, hvis du 
hver dag læste nyhederne med 
samme skepsis, som du møder 
nyhedsfeedet med d. 1. april? 



I stedet for at smide det hele i én stor 
ubestemmelig bunke som fake news, 
kan man tale om det som enten 
mis-, dis- eller malinformation. 
Det er nemlig ret afgørende, om 
indholdet er bevidst vildledende eller ej.

Lad os kigge på de tre former for 
fordrejet information, fra den mildeste til 
den groveste. 



Vi kalder det misinformation, når 
nogen deler indhold uden at 
være klar over, at det ikke er 
faktuelt korrekt. Med andre ord 
er det ikke med vilje, at afsenderen 
spreder fejlagtige informationer. 
Mens pandemien var på sit 
højeste, delte mange en video,  
der tilsyneladende viste, at 
engangsmundbind var fyldt  
med små, sorte orme. 
Det viste sig at være ufarlige 
stofrester eller støvpartikler fra 
de maskiner, mundbindene  
fremstilles på. 



Hvis man med vilje spreder 
information, som ikke har hold i 
virkeligheden, kaldes det des- eller 
disinformation. Ofte bruges disinformation 
til at destabilisere debatten om et givent emne. 
Det var f.eks. det der skete, da et billede af 
post-its ophængt på en stor tavle blev delt 
tusindvis af gange på Facebook under en 
tekst, der forklarede, at billedet stammede fra 
en skole, hvor kun de børn, der var vaccineret 
mod COVID-19, fik lov at skrive deres navn og 
hænge det op. Problemet er bare, at billedet 
stammer fra et vaccinecenter, hvor en gruppe 
børn fordrev ventetiden efter stikket med at 
skrive deres navne på post-its.



Når man spreder falske 
informationer med det formål at 
skade andre eller deres sag, er 
det malinformation. Ofte tages der 
udgangspunkt i en sand historie eller 
noget genkendeligt som fordrejes til 
afsenderens fordel. 
Under Corona-pandemien har der 
f.eks. været gentagne eksempler på, 
at vaccineskeptikere har misbrugt 
Sundhedsstyrelsens grafik til at 
udbrede vildledende informationer om 
bivirkninger ved vaccinerne.



De fleste af os kan hurtigt blive 
enige om, at de forskellige afarter 
af fake news skal på dagsordenen 
for bibliotekernes formidling – men 
hvordan kommer du i gang?

  Her er lidt at tænke  
    over, før du går  
    i gang: 

Er du selv faldet for fake news? 
Har du indrømmet det over for din 
omgangskreds – hvorfor/hvorfor ikke? 

Har du tilstrækkeligt med 
kompetencer og viden til at 
afvikle arrangementer eller 
producere materiale om emnet? 

Skal din formidling være neutral? 
Er det overhovedet muligt? Hvad er 
konsekvenserne, hvis biblioteket opfattes 
som en politisk aktør? 



Hvordan vil du reagere, hvis 
der bliver fremført vildledende 
information til bibliotekets 
arrangementer? Er det vigtigst 
at være upartisk eller at tilbagevise 
fejlagtige påstande? Er biblioteket 
forpligtiget på sandhedsværdien af 
de debatter, der faciliteres i huset? 
Hvordan forholder du dig til de 
dele af samlingen, der indeholder 
misinformation? 

Går du efter det almengyldige 
eller det aktuelle? Skal din strategi 
fokusere på at rumme dét, der optager 
bibliotekets brugere lige nu, eller er det 
vigtigere at informere om værktøjer og 
handlemåder, der kan bruges uanset 
kontekst?  

Er der lokale 
problemstillinger, eller mulige 
samarbejdspartnere, du skal se 
nærmere på? 



Find onlinekampagner, quiz, 
eventguides og meget mere i 
Bibliotekernes fake news værktøjskasse 
på biblioteksvagten.dk


