Docentenversie

Tegenlicht in de klas
De informatieoorlog
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Vakgebied
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Kernbegrippen
Massamedia, communicatie, manipulatie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij maatschappijleer, kerndoel 47:
De leerling leert actuele spanningen, conflicten en
oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op
individuen en samenleving (nationaal, Europees en
internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de
wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis
van internationale samenwerking te zien.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Nieuwsuur in de klas:
Nepnieuws, De Kennis van Nu in de klas: Bescherming
tegen hackers en Focus op de maatschappij: Nieuws.

Samengevat
Oorlog vindt niet alleen plaats op het slagveld. Ook in de
virtuele wereld is er een oorlog gaande. Die oorlog gaat
om waarheid en om het verspreiden van leugens.
Kijkvragen
1 Wat zijn de drie stappen om nepnieuws te maken?
2 Wat is het doel van nepnieuws verspreiden?
3 Wat is een veelgebruikte tactiek bij het verspreiden
van nepnieuws?

4 Waarom zijn social media zo'n goed middel om leugens
te verspreiden?
5 Waarom draagt het grootgebruik van smartphones bij
aan het succesvol verspreiden van nepnieuws?

----------------------------------------------------------------Antwoorden
1 1) Een website hacken.
2) Een nepverhaal plaatsen.
3) Dit verspreiden via andere sites en social media.
2 Verwarring zaaien en/of landen en regio's
destabiliseren en daarmee verdeeldheid creëren.
3 Bij een waargebeurd verhaal zoeken naar een
emotionaal nepverhaal om ermee te verbinden.
4 Als nepnieuws zich onder veel mensen verspreidt,
wordt het snel geloofwaardig.
5 Smartphones hebben een klein scherm. Daarop kun je
slecht zien of een foto bewerkt is. Beelden zijn vaak
sensationeel en hebben groot effect op onze psyche.

Verdiepingsvragen
1 Na het zien van deze aflevering, op welke manier kun
jij anders omgaan met alle informatie die op jou afkomt?
2 Geef een voorbeeld van nepnieuws dat door veel
mensen als waarheid werd beschouwd. Je mag zoeken
op het internet.
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3 Wat is een veelgebruikte tactiek bij het verspreiden
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘nepnieuws’ is te gebruiken als
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

4 Waarom zijn social media zo'n goed middel om
leugens te verspreiden?
5 Waarom draagt het grootgebruik van smartphones bij
aan het succesvol verspreiden van nepnieuws?

Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO:
Marketing, journalistiek en communicatie
Informatica
HBO:
Journalistiek
Communicatie
WO:
Media en maatschappij
Communicatiewetenschappen
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