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KRITIČNO MIŠLJENJE -
predstavitev o lažnih novicah in še čem 

NEJC PLOHL

Predstavitev: s čim se ukvarjam?
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Predstavitev: s čim se ukvarjam?

SOCIALNA PSIHOLOGIJA

1. Kritičnost do avtoritet

• Ugotavljanje „lukenj“ v ocenjevanju lastnega znanja: ljudje slabo ocenjujemo svoje znanje, kar vodi do 
različnih negativnih posledic za družbo (npr. precenjevanje vozniških sposobnosti → nesreče na cestah) 

• Dunning-Krugerjev učinek (slovnica):

Predstavitev: s čim se ukvarjam?

Poleg tega: 
• Več kot polovica udeležencev je 

odgovorila, da pozna vsaj eno 
popolnoma izmišljeno delo Ivana 
Cankarja

• Povečana količina besedila 
(irelevantne informacije!) je vodila 
do povišane gotovosti v znanje o 
nanotehnologiji, čeprav se znanje z 
dodatnim besedilom ni prav nič 
izboljšalo

• Dunning-Krugerjev učinek
• Poznavanje neobstoječih konceptov
• Iluzija znanja 

2. Kritičnost do samega sebe
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• Kasneje: zanimanje za socialna omrežja, predvsem Facebook (komunikacija znanosti oz. z znanostjo 
podprtih politik na Facebooku)

• Raziskovanje različnih tipov intervencij za zmanjševanje znanstveno neutemeljenih prepričanj (npr. za 
zmanjševanje prepričanja, da ljudje nimamo nobene vloge pri globalnem segrevanju)

• Raziskovanje učinkovitosti personalizirane komunikacije (tj. komunikacija, ki je prilagojena osebnosti 
uporabnika) družbeno koristnih informacij na Facebooku

Predstavitev: s čim se ukvarjam?

• Zakaj tudi zanimanje za lažne novice?

• Z lažnimi novicami se ogromno ukvarjajo tudi socialni psihologi, ker gre za aktualen (!) pojav, ki vsekakor 
vpliva na delovanje družbe 

• Pojav lažnih novic spodbuja izkrivljeno zaznavanje lastnega znanja (lažne novice → vtis informiranosti →
gotovost v znanje, ki je napačno ali pomanjkljivo)

• Pri lažnih novicah gre še posebej za problem socialnih omrežij oz. Facebooka (nekredibilne novice lahko 
dosežejo ogromno število uporabnikov … Drugi pol komunikacije družbeno koristnih informacij)

Predstavitev: s čim se ukvarjam?

3. Kritičnost do informacij na socialnih omrežjih in drugje
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Lažne novice: potek predstavitve

1. Kaj so lažne 
novice, kdo jih 
ustvarja in do 

česa lahko 
privedejo?

2. Zakaj so lažne 
novice predvsem 

problem 
socialnih 
omrežij?

3. Kako lahko 
prepoznamo 
lažne novice? 

Digitalni 
pripomočki

4. Kako lahko 
prepoznamo 
lažne novice? 

Naš um in 
kritično mišljenje

Še prej pa … 
• Naslov predstavitve je „KRITIČNO MIŠLJENJE“

• Preden se poglobimo v lažne novice, je tako vredno razmisliti o tem, kaj kritično mišljenje sploh pomeni

• Ne iščem definicij (posledično tudi ni pravilnih in napačnih odgovorov), zgolj asociacije … Vprašanje in 
postopek (anonimnost! ☺):

Kaj počnejo kritični ljudje? Kaj je zanje značilno? Kritični ljudje X … 

• 1. Obiščite spletno stran: www.menti.com in vpišite geslo 81 76 54

• 2. Podajte vsaj en kratek odgovor (lahko ena beseda), lahko jih podate tudi več. Če nimate 
telefona/interneta, lahko vpišete pri sosedu

• 3. Izrisal se nam bo oblak asociacij ☺ sprotno posodabljanje odgovorov, po 3 minutah zaustavimo
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Še prej pa … 
• Analizirajo, tehtajo, ocenjujejo, razmišljajo (s svojo glavo), dvomijo, „kritizirajo“, sprašujejo, raziskujejo, 
berejo, se učijo/izobražujejo, … Se tudi pritožujejo, upirajo ☺

• Za kritične posameznike velja, da 

• … podrobno analizirajo problem in ocenijo informacije preden oblikujejo svoje stališče in sprejmejo 
odločitve

• … jim je pomembna točnost, jasnost informacij, pa tudi trdnost dokazov

• … postavljajo veliko vprašanj in prava vprašanja

• … se racionalno, razumsko odločajo kaj naj verjamejo in kaj ne 

Zdaj pa na lažne novice!

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

• Za besedno zvezo „lažne novice“ smo gotovo slišali že vsi (besedna zveza leta)

• Na eni strani so lažne novice vseprisotne, na drugi strani pa mnogi 
ta termin pripisujejo tudi novicam, ki jih le želijo razvrednotiti pa v 
resnici niso lažne

• Novice lahko v grobem razdelimo v 3 večje skupine:

Pogostost lažnih novic + zavajajoče oznake → in 
zelo pomembno razumeti, kaj resnično so lažne 
novice in kaj ne

Novice, katerih namen je poročati 
objektivno

• Pošiljatelji sporočila se trudijo, da bi 
navajali objektivna dejstva

Novice z nenamernimi napakami

• Pošiljatelji sporočila se nenamerno 
zmotijo ter navedejo napačne 
informacije

Novice, katerih namen je poročati 
lažne informacije

• Pošiljatelji sporočila namenoma 
zavajajo bralca z napačnimi 
informacijami

• Večina avtorjev kot lažne novice 
smatra zgolj to skupino

(Budd in Stewart, 2018)

(Leonhardt in Thompson, 2017)
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▪ Kaj torej so lažne novice?

▪ Allcot in Gentzkow (2017): novice, ki ne temeljijo na dejstvih, a so predstavljene kot da navajajo dejstva

▪ David idr. (2018): zgodbe, ki so dokazljivo lažne in narejene tako, da pritegnejo bralce 

▪ Hunt (2016): novice, ki so napisane in objavljene z namenom zavajanja javnosti, pri tem pa je po navadi v 
ozadju želja po škodovanju neki osebi oz. ustanovi ali pa želja po finančnih/političnih koristih

▪ Lažne novice se najpogosteje omenjajo v kontekstu politike, a nikakor niso omejene samo na to področje 

▪ Pogosto se poslužujejo senzacionalističnih, neiskrenih ali kompletno izmišljenih naslovov (clickbait; vabe za 
klikanje), da bi pritegnile bralce, bile deljene, klikane → cilj: dobiček ne glede na verodostojnost novic

▪ Kaj pa ne sodi pod lažne novice? Objektivno poročanje; nenamerne napake (namen); očitna satira ali pa 
parodije (odvisno!); novice, ki jih politiki zgolj označijo kot lažne novice, ker jim niso po godu (!)

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

4 od 10 ameriških republikancev kot lažne 
novice smatrajo tudi novice, ki so sicer 
točne, resnične, a nekega politika oz. 
politično skupino prikazujejo v negativni 
luči (Gallup, 2018)

(Allcot in Gentzkow, 2017)

• Claire Wardle (2017): obstaja sedem različnih tipov napačnega informiranja, ki jih lahko razvrstimo glede 
na intenzivnost namena, da bi pošiljatelj zavajal

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

(1.Satira oz. parodija)
2. Novice z neprimernimi, 

nepovezanimi elementi
3. Zavajajoča vsebina
4. Napačen kontekst
5. Sleparska vsebina

6. Manipulirana vsebina
7. Izmišljena vsebina

N
am

en
: zavajan

je
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• Kdo proizvaja lažne novice?

• Lažne novice lahko pridejo iz različnih (večinoma spletnih) virov

• Strani, ki so narejene izključno zato, da objavljajo izmišljene/zavajajoče zgodbe (npr. denverguardian.com 
guardian.com)

• Satirične strani, katerih članki bi lahko bili interpretirani kot resnični, če se jih vzame in deli izven konteksta

• Strani, ki včasih navajajo objektivna dejstva, včasih pa izmišljene zgodbe 

• Te strani imajo pogosto kratko življenjsko dobo

• Kdo pa jih ustvarja? Lahko posamezniki (skupina najstnikov iz mesteca Veles … V splošnem posamezniki, 
manjše skupine, večja podjetja)

• Zakaj (glavna motiva)?

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

Denar (kliki; 
oglaševanje)

Ideologija (pomoč 
„pravemu“ kandidatu)

(Allcot in Gentzkow, 2017; Dewey, 2016; Shao idr., 2018; Subramanian, 2017; 
Sydell, 2016; Townsend, 2016)

• O makedonskih fantih, ki so objavljali lažne novice [3:18 – 4:22]

• In če ste mislili, da v Sloveniji tega ni ... [4:38 – 5:24]

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

https://www.youtube.com/watch?v=h13qY_lymdw
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• Kakšne pa so posledice lažnih novic?

• Lažne novice se danes opredeljuje kot veliko globalno tveganje

• V medijih se pojav lažnih novic rado „krivi“ za zmago Donalda Trumpa na ameriških volitvah, ampak je to v 
resnici težko dokazljivo (DA: lažne novice so bile pogoste in priljubljene, pogosteje pro-Trump; vprašljivo pa 
je, koliko so bile te novice prepričljive)

• Raziskave pa vsekakor kažejo na to, da se lažnim novicam pogosto res pripiše status legitimnosti (v 
nekaterih primerih celo bolj kot kredibilnim virom), kar vodi v napačno informiranost ali pa vsaj zmedenost 
javnosti

• Shellenbarger (2016): ljudje (sploh mladi!) slabo ločujejo kvalitetnejše vire informacij od bolj vprašljivih

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

(Allcot in Gentkow, 2017; Gu idr., 2017; 
Howell idr., 2013; Silverman, 2016) 

• Nadalje Nightingale (2017) poroča, da ljudje slabo ocenjujemo ali je neka fotografija resnična ali 
prirejena

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

• Udeleženci so pokazali omejene 
sposobnosti ločevanja originalnih in 
manipuliranih slik

• Nadalje – tudi, ko so udeleženci 
pravilno prepoznali manipulirane 
fotografije, pogosto niso vedeli kaj 
na sliki je tisto, kar je prirejeno

• Ljudje imamo nizke sposobnosti 
prepoznavanja tega ali je slika 
resnična/lažna
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• Poskusimo skupaj (*razpredelnica: lažno, resnično, kaj): 

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

https://www.washingtonpost.com/can-you-tell-fake-news-when-you-see-
it/54143932-efb7-46de-af6b-f92108a329dc_quiz.html?utm_term=.75e7861e9cbc

• In ekstremen primer tega, kako lahko napačna informiranost (kot posledica lažnih novic) vodi do resnih 
posledic → PIZZAGATE

• V manj ekstremnih primerih: tvegane zdravstvene odločitve,
tvegane naložbe (delnice), … 

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

(Ferrara idr., 2016; Hotez, 2016; Kang in 
Goldman, 2016)
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• Nadalje se kaže, da je zavedanje problema o lažnih novicah prispevalo k znižanju zaupanja v 
medije 
• Podjetje Kantar (2017; N = 8000): zavedanje problema lažnih novic pri 58% ljudi pripeljalo do znižanja 

zaupanja v socialna omrežja, pri 24% ljudi do nižjega zaupanja v tradicionalne medije

• Razisava Knight-Gallup (2018; N = 19000) = zaupanje v medije je na najnižji točki doslej

• Kriza zaupanja v medije naj bi obstajala že pred pojavom lažnih novic, so pa le-te nedvomno prispevale k 
še večjemu upadu 

1. Kaj so lažne novice, kdo jih ustvarja in 
do česa lahko privedejo?

(McNair, 2018)

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• Lažne novice niso nov fenomen

• Leto 1835, časopis The New York Sun, serija člankov o odkritju
življenja na luni

• Zakaj pa potem za pojav pogosto krivimo socialna omrežja?

• Medijske hiše + lažne novice = sloves napačnega informiranja,
grožnja nadaljnjemu delovanju/dobičku, pritisk na urednike (zato filtriranje, preverjanje)

• Socialna omrežja imajo drugačno strukturo: širjenje novic med uporabniki brez filtriranja tretje osebe, 
preverjanja dejstev, uredniških odločitev → nek individualni uporabnik (o katerem ne vemo nič) lahko 
doseže ogromno bralcev

(Allcot in Gentzkow, 2017)
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2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• Na socialnih omrežjih so stroški ustvarjanja zavajajočih strani in profilov zelo nizki 

• Pojav t.i. social bots – lažni računi, ki lahko objavljajo vsebine, so v interakciji med sabo in z resničnimi 
uporabniki (programi z vnaprej določenimi odzivi/komentarji, privatnimi sporočili, … )

• Predstavljali naj bi 15% odstotkov vseh Twitter
profilov, ki so bili aktivni v diskusijah o ameriških 
volitvah

• 400 tisoč botov je proizvedlo skoraj 4 milijone 
tvitov, kar predstavlja 19% vseh tvitov, vezanih na 
ameriške predsedniške volitve

• Podobno tudi na Facebooku in drugih socialnih 
omrežjih obstajajo boti, ki lahko delujejo prepričljivo
in tako vplivajo na resnične ljudi

(Shao idr., 2018)

* ☺

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• Omeniti moramo vsaj še algoritme, ki prioritizirajo objave tako, da imajo prednost tiste novice, ki znajo 
pritegniti ljudi in ne nujno kredibilne objave

• Lažne novice so v tem dobre …. 

• Najbolj popularne lažne novice v času ameriških volitev so bile na Facebooku deljene večkrat kot 
najpopularnejše kredibilne zgodbe 

• Se pa tukaj dogajajo premiki, o katerih nekoliko kasneje

(Salganik idr., 2006; Shao idr., 2018; 
Silverman, 2016)
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• Ob tem, da imajo socialni mediji mnogo priročnih lastnosti za širjenje lažnih novic, so seveda tudi izjemno 
popularni

• Facebook ima približno 2 milijardi uporabnikov (vkjučno z boti☺), Twitter recimo 328 milijonov, kar 
znatno presega število bralcev tiskanih medijev / spletnih strani tradicionalnih medijev

• Facebook se tudi zelo pogosto uporablja kot vir novic; 62% odraslih Američanov poroča, da dobi novice iz 
Facebooka; med mladostniki je Facebook glavni vir novic (posebej političnih!)

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

(Gottried in Shearer, 2016; Pew Research Center, 
2015; Reuters Institute, 2016)

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• Mnenja glede tega ali bi morala biti socialna omrežja regulirana so deljena  dvorezen meč
• Za zdaj zunanjih regulacij ni, vendarle pa podjetja delajo korake v smer zmanjševanja problema lažnih novic

• 1. Spremembe algoritmov na Facebooku

• V letu 2018 je Facebook razglasil dve prihajajoči spremembi glede prikazovanja objav

• Facebook algoritme spreminja tako, da bomo uporabniki videli manj objav raznih strani (podjetja, novičarske 
strani) in več objav prijateljev/družine. Delež novic na zidu: 5% → 4%

• Facebook izvaja obširne javnomnenjske raziskave, v katerih uporabnike sprašujejo o seznanjenosti z različnimi 
viri in zaupanjem različnim virom. V nadaljevanju bodo dali poudarek na prikazovanje virov, ki jih uporabniki 
ocenjujejo kot vredne zaupanja (ampak … )

(Arbel, 2018)
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2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• 2. Označevanje lažnih novic 

• Facebook je v zadnjem letu in pol začel tudi s preizkušanjem različnih metod za označevanje lažnih novic

• December 2016: prikazovanje opozoril ob novicah, ki so bile identificirane kot lažne

• Neuspešno – poglobitev napačnih informacij (backfire effect)

• Metoda je bila opuščena

(Lyons, 2017)

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

• 2. Označevanje lažnih novic 

• December 2017: prilagoditev funkcije „povezane objave“

• Facebook poskrbi, da lažno novico (prej mora biti identificirana) spremljajo predlagane objave, ki novici 
nasprotujejo in poročajo objektivno

• Dosedanji testi kažejo, da se s tem ne zmanjša število klikov na lažno novico, se pa zmanjša število delitev

• Ljudje, ki vseeno želijo deliti lažno novico, nadalje dobijo pojavno okno s povezavo do kredibilnih virov 

(Bode in Vraga, 2013; Lyons, 2017)
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• Naša študija: dva tipa intervencij za zmanjševanje znanstveno neutemeljenih prepričanj (fokus tukaj na 
„boju“ proti informacijam, ki niso podprte z znanostjo)

• „Implicitna“ intervencija → kredibilni viri prikazani v sklopu predlaganih objav

• „Eksplicitna“ intervencija → kredibilne znan. informacije predstavljene v sklopu sponzorirane objave

• 2 temi (uživanje GSO, človekov vpliv na globalno segrevanje), 2 merjenji (takoj po prikazu, 14 dni kasneje), 
206 udeležencev

2. Zakaj so lažne novice predvsem 
problem socialnih omrežij?

Z obema vrstama intervencij smo na kratek rok uspešno 

zmanjšali neutemeljena prepričanja o GSO, medtem ko je 

po obdobju dveh tednov pozitivne posledice izkazovala le 

še implicitna intervencija. 

3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki

• Zaradi odmevnosti problema lažnih novic, se raziskovalci zelo trudijo, da bi našli odgovor na vprašanje kako 
prepoznati lažne novice

• Danes že obstaja veliko spletnih strani/aplikacij, ki nam lahko pomagajo identificirati lažne novice (tudi 
tukaj kritičnost!), ob tem pa so v razvoju mnogi novi načini, ki temeljijo na različnih tehnoloških napredkih

• Ena od prvih takšnih spletnih strani (in najbolj znanih): snopes.com 
• Vir, ki preverja urbane legende in lažne novice, ki krožijo po spletu/socialnih omrežjih

• Končne odločitve o problematičnih informacijah so zmeraj podprte z dokazi. Končne odločitve
so sicer lahko različne (tudi oznaki „nedoločeno“ in „nepreverljivo“)

• Mesečno spletna stran pritegne 20 milijonov unikatnih obiskovalcev, nanjo
se pogosto sklicujejo tudi medijske hiše (npr. NY times) in raziskovalci iz tega 
področja

• Enaki standardi za vse novice

• Tudi zunanja preverjanja kažejo na nepristrano navajanje dejstev in 
sklicevanje na kredibilne vire
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3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki

3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki
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3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki

3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki
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3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki

https://www.snopes.com *

• Podobne spletne strani še:

• PolitiFact – novinarji in uredniki Timesa preverjajo izjave članov kongresa, bele hiše, lobistov in drugih. Objava 
izjave in evalvacije izjave (Truth-O-meter). Izbirajo tudi laž leta

• FactCheck.org – neprofitna spletna stran: zniževanje nivoja zavajanja
ameriških politikov. Zanimive dodatne funkcije, npr. „Ask FactCheck“
in „Mailbag“

• Te strani (sploh Snopes) so lahko zelo uporabne za novice tujega izvora,
a strani seveda ne preverjajo točnosti slovenskih novic, zato je
zmeraj dobro znati uporabiti tudi svoje
možgane … 

• Pravih slovenskih strani, ki bi redno in ažurno preverjale dejstva, za zdaj
še ni, so se pa tekom volitev zgodili nekateri premiki 
• Spletna stran 24ur.com: Dejstva 

• RTV, prvi program, „podcast“ Preverjamo dejstva

• Tudi nekateri blogi

• … ampak, trenutno ni zunanjih preverjanj in zagotovil, da ni prisotne nobene pristranosti  pazljivost

3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki
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• Tradicionalni pristopi k preverjanju lažnih novic (oseba pregleda dokaze) niso več dovolj za preverjanje 
ogromne količine novic, ki se pojavljajo na socialnih omrežjih → razvoj bolj tehnoloških rešitev, ki bi 
dopolnjevale tradicionalne metode

• Obetavni so avtomatski detektorji lažnih novic, ki na podlagi algoritmov novice umeščajo na dimenzijo 
resničnosti (+ priključujejo raven gotovosti v oceno)

• Vsi temeljijo na preteklih podatkih, se pa razlikujejo: pozornost na jezikovnih prvinah VS pozornost na 
informacijah o sporočilu 

• Lahko tudi do 95% natančni v odkrivanju lažnih novic

• Mnogi avtorji poudarjajo tudi vlogo crowdsourcing-a oz. množičnega zunanjega izvajanja (Tshiatschek
idr., 2018), ki je nekakšna kombinacija obeh principov (tradicionalnega in tehnološkega): ljudje 
označujejo novice kot lažne, algoritem pa potem te posamezne ocene pretvori v veljavno mero 
resničnosti novic. Novice, ki so identificirane kot potencialno lažne gredo nato v pregled k ekspertu

3. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Spletni pripomočki

(Conrow idr., 2015; Edell, 2018; 
Tshiatschek idr., 2018)

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• Razlikovanje med resničnim in lažnim se zdi enostavno na papirju, a v praksi ni vedno tako 

• Zelo pomembno je, da – neodvisno od spletnih pripomočkov – znate kritično evalvirati vsebino, ki se vam 
npr. prikaže na Facebooku 

• Kot smo že dejali pa ljudje pogosto v tem nismo dobri, zato moramo sposobnost kritičnega mišljenja 
trenirati, jo razvijati

• Za to najprej pogosto potrebujemo znanje, neke oporne točke, z redno uporabo pa lahko stvar preide v 
navado, izboljša se tudi intuicija (na podlagi izkušenj)

• Pristopi k temu, kaj bi morale biti te „oporne točke“, so različni

35

36



3/9/2020

19

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• Nekateri avtorji dajejo specifične recepte (seznam 10-30 konkretnih točk), ki bi jih 
morali ljudje ob branju člankov vedno preveriti

• Nepraktično – pogosto gre za konkretne stvari, ki nikoli ne morejo preiti v navado, 
nihče pa si v praksi zanje ne bo vzel 15 minut

• Vprašljivi temelji – je npr. res mogoče trditi, da so spletne strani, ki se končajo na 
.org kvalitetnejše od tistih, ki se končajo s .com (nekoč ja, danes ne)

• Novi problemi – takšni seznami bi lahko še povečali možnost nasedanja na lažne 
novice (pošiljatelj lahko poskrbi za vseh 15 točk in informacije posreduje drugače)

• Pristop pozornost usmerja na spletno stran in ne na iskanje drugih virov (kar
pa je dejansko pomembno!)

(McGrew idr., 2017)

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje
• Kaj je tisto, kar je zares pomembno? 

• Kdo stoji za informacijami?
• Mladi slabo ocenjujejo, kateri viri informacij so kvalitetni
• Študija: dve novici o globalnem segrevanju (1 iz znanstvenega dela revije, druga pa sponzorirana objava 

naftnega podjetja na Facebooku) → kateri vir je bolj zanesljiv?
• 70% zaključilo, da je bolj zanesljiva sponzorirana objava → NE premislek o viru, temveč privlačnost in 

preprostost slike ter objave (v resnici je bil ta vir seveda bolj vprašljiv – naftno podjetje ni nevpleteno)
• Pogost dejavnik presojanja tudi predhodna stališča … PRIMER

• Kako trdni so dokazi?
• Na spletu polno trditev – nekatere so podprte z dejanskimi dokazi, druge izpeljane iz rokava; primer 

komentarjev pod novicami
• Študija: prikaz komentarja „Janeza Novaka“ na novico o zdravju, komentar vsebuje veliko statistike → bi 

njegove informacije uporabili v seminarski nalogi? 
• 40% bi njegove infomacije uporabilo v seminarski nalogi (vtis zaradi statistike) → potrebno bi se bilo vprašati 

kdo sploh je ta komentator, kaj je njegova motivacija za pisanje komentarje, kje so viri?

(McGrew idr., 2017)
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• Iskanje dodatnih virov

• Stvar, ki je verjetno najbolj koristna (pa se je ne poslužujemo dovolj!), je iskanje dodatnih virov

• Študija: povezava do članka → povišanje plač ameriškim zaposlenim bi vodilo do višje cene hrane 
in višje stopnje brezposelnosti. Študentom je bilo omogočeno, da uporabijo katerikoli spletni vir, da ocenijo ali 
je spletna stran kredibilna ali ne

• Članek vsebuje veliko „haklcev“: povezave do NY Times, objava pod zavihkom „raziskave“, v opisu spletne 
strani piše, da gre za neprofitni inštitut, … Če študentje ne zapustijo spletne strani, vse skupaj deluje 
kredibilno, a bi dodatno iskanje na Googlu takoj razkrilo, da gre za inštitut, katerega lastnik je PR društvo, ki 
sodeluje s prehrambeno industrijo

• 6-9% študentov in dijakov je uspelo najti prave avtorje članka oz. ugotoviti, da stran – kljub vtisu – ni kredibilna

• Na spletu obstaja veliko takšnih zamaskiranih strani, ki skrivajo svojo pravo identiteto (in financerje)

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

(McGrew idr., 2017)

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• Veliko se lahko naučimo iz primerjave strategij ekspertov (ljudje, ki se poklicno ukvarjajo s preverjanjem 
dejstev) in laikov (npr. študentje)  preverjali v eni izmed študij: oboji postavljeni pred enake spletne 
naloge, po koncu intervju

• 1. Potrebno je branje v širino!

• Študentje: preverjanje spletnih strani po logiki seznama lastnosti („skeniranje“ spletne 
strani; komentiranje izgleda strani, domene, seznama virov) + članek brali izjemno 
podrobno  izguba časa

• Strokovnjaki: brali v širino – takoj zapustili nepoznano spletno stran, odprli nove zavihke 
in raziskovali izven strani (zapustili spletno stran, da bi izvedeli več o njej)

• Navezava na to, da stran lahko deluje legitimno, če ostaneš le na njej

(McGrew idr., 2017)
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4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• 2. Pametno izbiranje med zadetki na Googlu

• Ko iščemo informacije s pomočjo brskalnikov je zelo pomembno, katero spletno stran izberemo prvo, saj se a) 
pogosto zadovoljimo s prvim zadetkom ali pa potem v nadaljevanju izhajamo iz tega prvega zadetka

• Študentje in eksperti: uporaba Googla za iskanje informacij

• Študentje: enačili vrstni red Google zadetkov z zaupljivostjo vira. Izbrali kar prvi vir

• Strokovnjaki: razumeli, da lahko vrstni red zadetkov na Googlu tudi manipuliramo. Znali so se zadržati (niso 
takoj izbrali prvega ali drugega vira), temveč dobro preverili naslov povezave in prebrali kratke izseke novic. 
Pogosto pregled celotne prve strani ali pa celo prvih treh strani pred izbiro

(McGrew idr., 2017)

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• 3. V nasprotju z mnogimi, ki govorijo drugače … uporabljajte Wikipedijo!

• Velikokrat je nesmiselno 15 minut pregledovati spletno stran z nekim seznamom, ko lahko v nekaj sekundah na 
Wikipediji ugotovimo, da gre pri novici za internetno prevaro

• Profesorji nam pogosto govorijo, da se naj izogibamo Wikipediji, a je lahko zelo koristna (standardi 
preverljivosti uporaba povezav na zunanje vire → lateralno branje)

• Strokovnjaki se je zelo pogosto poslužujejo in izkoriščajo stvari, ki jih ponuja. V situaciji, ko so jim omejili čas 
iskanja/ugotavljanja dejstev, so se strokovnjaki pogosto poslužili prav Wikipedije in to na tak način, da so 
preskočili glavni članek ter šli direktno na vire

(McGrew idr., 2017)
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4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

• Kako še lahko spodbujamo in razvijamo kritično mišljenje?

• Učence naučimo odkrivati spletne informacije prek tega, da jih izpostavimo zavajajočim stranem. S tem, 
ko študentje vidijo, da jih lahko na spletu hitro zmanipulirajo, postanejo nekoliko bolj previdni  upam, da 
smo to dosegli ☺

• Zelo kreativen in svež poskus:

https://www.getbadnews.com/#play *

Primer
Na Facebooku vidite to: 

V PARIH PREDISKUTIRAJTE
1. Bi taki objavi verjeli, če bi jo videli na svojem Facebook zidu? 

2. Bi objavi verjeli bolj/manj, če bi jo objavil vaš najboljši prijatelj? Starš? Oseba, ki je ne poznate dobro?
3. Kaj lahko naredite, da preverite informacije, ko trčite ob takšne objave?

4. Ali gre za tipično lažno novico? Katere značilnosti so prisotne in katere ne?
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Primer

https://www.24ur.com/novice/dejstva/tisti-ki-precka-mejo-
ilegalno-ne-dobi-833-evrov-zepnine-kot-trdi-anton-
stihec.html?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_c
ontent=dejstva_link_040518_dejstva-tisti-ki-precka-mejo-
ilegalno&utm_campaign=dejstva

Na Twitterju ali pa na 
kakšni strani z 

novicami vidite to:

V PARIH NAJPREJ 
PREDISKUTIRAJTE

Kaj bi se ob takšni objavi 
morali vprašati? Opazite 
kakšne „rdeče alarme“? 
… NATO UGOTOVITE …

Ali gre za lažno novico? S 
čim ste si pomagali pri 

ugotavljanju (ali pa s čim bi 
si lahko)? 

Primer

V PARIH PREDISKUTIRAJTE
1. Najdite dve ključni težavi te novice. 

Zakaj informacijam ne bi smeli 
zaupati?

2. Ali gre za lažno novico? 

Na Facebooku vidite to: 
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Primer

4. Kako lahko prepoznamo lažne novice? 
Naš um in kritično mišljenje

Zveni resnično; lahko, da je res, ampak bolje, da preverim. 
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Dodatne povezave, če vas tema zanima …

https://www.youtube.com/watch?v=NceLVqPoe-Y
[celoten video] <- slovenski šolarji in strokovnjaki o lažnih novicah

https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg
[celoten video] <- o tem, kako se širijo lažne novice (angleščina)

https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI
[celoten video] <- o tem, kako izbirati novice (angleščina)

http://library.colby-sawyer.edu/fakenews
Dobra stran o lažnih novicah <- od osnov, do razširitev današnjega predavanja (angleščina)
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