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Beskrivning
Författare: Jack Werner.
En flicka får kvarsittning eftersom hennes mobil pryds av svenska flaggan. Men nyheten är
fejk. När
Mats får veta det blir han likväl upprörd. "Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå",
skriver han
på Facebook.
Vad gör internet med vår verklighets uppfattning? Genom att granska påhitt, rykten, legender,
propaganda och lögner berättar Jack Werner om nätets påverkan på sanningen och vad vi kan
göra för att genomskåda den virala lögnen.

Annan Information
Kunskapsuppbyggnad Totalförsvar – Försvarshögskolan. Information om Cyberhot, Sekretess
och Säkerhetsskydd. 12:00 – 13:00. Lunch. 13.00 – 14:00. ”Jag skiter i att det är fejk, det är för
jävligt ändå”. Jack Werner, frilansjournalist, bloggare och debattör. 14:00 – 15:00.
Gemensamma diskussioner. Aktuellt i länet – anmäl.
20 nov 2017 . Demokratisoppa gästas under 2018 av: Fredag 2 mars. Jack Werner,
frilansjournalist "Ja skiter i om det är fejk det är förjävligt ändå" Människan blev inte sämre på
källkritik över en natt 2016, så varför känns det så? Frilansjournalist Jack Werner berättar om
källkritik och vandringssägner på sociala medier.
Även om man mest är förbannad på sig själv så är det fan förjävligt, jag lär aldrig få se mina
pengar igen, det har jag insett, men om jag iallfall kan få personen dömd så får man ju lite
upprättelse. Jag hade inte mycket till erfarenhet av tradera då jag föredrar blocket, men fyfan
nu i efterhand när man satt sig.
. med han har varit KD men senaste valet röstade han på SD och han försöker med alla medel
att få mig till SD genom att sända artiklar med e-post som han saxat ut ur nya tider, Avpixlat,
med flera när jag visar viralgranskning av artiklarna så får jag till svar "jag skiter i att det är
fejk det är förjävligt ändå"
31 okt 2007 . Till veckan tror ja inte att jag har nåra planer heller men det vore ju kul om det
dök upp nåt kul, iofs ska jag bowla på fredagen då och det är ju kul :) Undrar om jag är ledig
nu ... Jag gillar att toka mig, att knasa mig, jag skiter fullständigt i om folk tycker ja e konstig,
för hallå, jag har kul! Det är det som räknas,.
Beställ hemkörning eller avhämtning från Roma rest. och pizzeria. Välj dina rätter och betala
smidigt online. Ladda ner och beställ med appen!
17 okt 2013 . En tid när livet är förjävligt ena dagen och underbart nästa. Man älskar, man
hatar och man vill bara döööö för det är så jobbigt. Och sen vill man leva igen, nästan direkt.
Jag minns ändå tonåren som en härlig tid med många vänner och ett bra liv även om det rådde
kaos i de flestas unga själar alltsom oftast.
9 maj 2016 . Nu är jag kanske ute på jävligt tunn is, men jag tycker mig ändå vara ganska så
med bland optikens jättar- självklart blir jag dock jätteglad om detta är . Finns med här i listan
över fejk-Zeiss (scrolla ner en bit på sidan): . Det vore förjävligt om kärringen sålde dina
vapen för det pris du sa du köpte dem för.
24 okt 2014 . Men nu kan jag inte sova för att jag känner mig så ledsen och kränkt och kan
inte förstå hur jag kan leva med den här mannen jag valt att skaffa barn med och just nu
känner jag för att ventilera så jag tänker göra det. Jag vet att man ska andas ut, ta några djupa
andetag och tänka om men det spelar ingen.
Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå Står det på nätet måste det vara sant. Eller? I
dagens mediesamhälle blir källkritik allt viktigare. Vad är äkta och vad är fake news? Jack
Werner berättar om nätets påverkan på sanningen och hur du gör för att genomskåda den
virala lögnen. Jack Werner är en uppmärksammad.
Integration och arbete - Demokrati och delaktighet - Grundläggande förutsättningar. Hur går vi
vidare i det Digitala Västerbotten? Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten.
17.30. Middag med källkritik. “Jag skiter i om det är fejk - det är för jävligt ändå”. Jack
Werner, journalist författare och podcastproducent.

Jag är för första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert Bonniers förlag, och
det står att min bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - i genren samhälle/politik
- kommer ut som inbunden och e-bok i mars.
20 maj 2009 . Har märkt att oavsett vad jag svarar så är det ändå ingen som lyssnar på svaret.
Skulle vilja dra till med något i stil med; "- Ja, det är förjävligt. Först fick jag sparken ifrån mitt
arbete, kom hem och såg att hela huset brunnit ner. Det enda som fanns kvar var ett brev ifrån
frugan där hon berättade att hon tar ut.
21 jan 2011 . Det var Nils Schwartz på Expressen som krävde att Norstedts skulle ta tillbaka
hela upplagan och publicera helsidesannonser där jag offentligt skulle be om . Ändå blir det
fel. Ett skäl är ekonomiskt. Enligt förlagen betalar de mellan 5 000 och 10 000 kronor för en
granskning. Men de flesta faktagranskare.
1 jun 2014 . Jag vet att de som sitter efter gatorna inte valt att göra detta, det är förjävligt att
dom ska behöva tigga till sig pengar för att överleva men idag fick jag nog. .. Du verkar ju
ändå förstå att det finns bakomliggande problem till tiggeri och att det måste kunna gå att göra
något, men jag lovar dig att rätt väg att gå.
När det avslöjades att hela nyheten var påhittad från början till slut skrev någon i
kommentarsfältet på Facebook: "Jag skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå". Då är man
faktaresistent. Namn: IMO45 Datum: 2017-02-09 18:25. Ja, så är det Rookie. Inte varit in här
på sidan några dar; haft problem med datorn.
Känns för jävligt att någon har varit inne i bilen och gått igenom var enda liten vrå och
varenda plagg (Fans tyvärr en hel del i bilen då jag var ute på en liten tur igår). Bilen stod 3m
utanför min flickväns hus och gatan har gatubelysning. Ändå har dom slagit i en skruvmejsel
och knäckt hela låset. Att dom.
28 dec 2015 . När det avslöjades att hela nyheten var påhittad från början till slut skrev någon i
kommentarsfältet på Facebook: "Jag skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå". Då är man
faktaresistent. Andra nyord handlar om ny teknik. Har du sett en plattfilm på sistone? Då har
du sett någonting utan tredimensionella.
30 apr 2010 . Hade min första fejk-fylla på valborg -99, var fjorton bast och någon hade
skämtsamt bytt ut spriten mot ättiksprit och vinäger. Jävlar vad full jag .. Köpte hårfärg efter
att kollegerna på jobbet klagat på mig, sa att jag såg förjävlig ut i hövvet. Kanske är dags .. I
verkliga livet skiter jag i mitt eget hår. Klipper det.
21 aug 2014 . Hur ser jag, svart på vitt, att telefonen är en billig kopia? Den beter sig på alla
sätt som en Samsung S5, men detta med IMEI-numret känns oerhört skumt. Edit: Såg nu när
jag kopplade den till datorn att utrymmet endast är 1,40GB. Det är en fejklur jag fått på hand.
Helvete! Last edited: 21 aug 2014.
29 jul 2017 . Men sådant spelar dessvärre mindre roll i en tid som väl bäst illustreras av den
numera legendariska kommentaren: "Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå". Det är
vidare svårt att begripa varför regeringen vill satsa på organisationen Friends, vars strategi
bland annat går ut på att skoleleverna får.
6 jun 2011 . Jag har aldrig påverkats av t,ex tidningar,kändisar osv om att de är
vackrare,smalare för jag vet att allt bara är fejk. .. Jag tycker de är förjävligt. att man inte kan
vara tilsammans, mysa men ändå umgås vanligt också. sex är något som visar hur mycket man
älskar en person. inget man bara gör när man har.
23 sep 2017 . Journalisten Jack Werner, som tidigare ansvarade för Viralgranskaren, skriver
just nu på boken "Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå". I en intervju i intervju i
"Aktuellt i politiken" jämför han fejknyheter med vandringssägner. Skillnaden är att anekdoter
som "Råttan i pizzan" sprids så mycket fortare.
1 mar 2011 . Och inte nog med att jag påstås vara förbrytare och fått fängelsestraff, vara

pedofil, mina söner påstås vara homosexuella, osv. Så har han dessutom taggat upp alla inlägg
med ett drygt 40-tal andra namn. Det ser ut att vara en salig blandning av Facebookkontakter
till namn han plockat från annonser,.
men inte musiken?[quote]Jag skiter nu i bloggen. Och karriären kan dra åt helvete. Jag drar
mig nu tillbaka från det officiella livet. Det är inte värt det. Min familj.
16 okt 2017 . Jag vill bara inte lämna ut mig för mycket just när det kommer till kärlek ifall det
skiter sig. Med det sagt har jag ändå tagit en del bilder i helgen. De visar jag gärna . Igår
tvättade jag sex maskiner tvätt och höll på med flera ikeapåsar bloppisgrejor så det ser helt
enkelt för jävligt ut här. Eller såg, jag har.
2 okt 2015 . "Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå". Mats citat har nu under någon dag
delats på Twitter, inte sällan med hånfulla kommentarer om nationalisters tankeverksamhet
bifogade. Men resonemanget att en bevisligen felaktig story ändå är värdefull eller relevant
eftersom den pekar på något sant är.
25 apr 2011 . Det var ett tag sedan jag kommenterade, men tänkte försöka bidra lite så här får
ni en riktig biljett jag använde häromdan. Förresten det är . Hahaha.tror ni att bussförare inte
märker att era sms-biljetter är fejk. Plus det är .. Det gör dom säkert men dom skiter i lika så
jag och låter oss gå in vilket ju är syftet.
Skönt att inte alla bilbränder beror på brott. Med tanke på alla attacker mot polisstationer och
hot mot poliser på sista tiden är det inte så konstigt att man övertolkar ibland. #svpol
https://twitter.com/napunktse/status/930356527441022977 … 12:05 AM - 15 Nov 2017. 176
Retweets; 862 Likes; YungLeanVEVO Josefin.
31 okt 2015 . "Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå" - oroväckande många resonerar
precis som gubben som skrivit just detta på facebook. Jag tycker om fejjan för jag kan hålla
kontakten med en massa människor, men ibland kan jag samtidigt tappa hoppet om folk när
jag ser hur de (inte) tänker. En annan sak.
Detta är ingen komplett lista över förlagens kommande utgivning, utan en lista med böcker jag
ser fram emot. Oktober Exit väst . Jag kommer hem till jul, Joanna Bolouiri, Printz Publishing,
15 oktober. Tidens larm . förlag, 9 april. Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå, Jack
Werner, Albert Bonniers förlag, 10 april.
25 okt 2013 . På Facebook, finns det hela tiden olika typer av erbjudande/reklam, och jag
brukar vanligtvis inte bry mig om sånt där. Man är måttligt till övermåttligt less på alla
lurendrejerier om Gratis… hur f-n kan det bli gratis (ursäkta svordomen) om man nu ändå
måste betala för att få saken i fråga? Och inte nog med.
Jag kommer inte ihåg så hemskt mycket av den, förutom hennes starkt medvetna
avståndstagande från naturalismen. Allt var fejk, tydliga kulisser och miljön var,. dejta
ensamstående mamma hjälp Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå. dejtmig iphone 0
mm. dejt cafe. dejta via sms biljetter dejt med äldre kvinnor.
10 mar 2015 . Har man ett tecken med Bismillah, har man erkänt sin lojalitet till Allah och det
gör jag inte som Kristen! http://youtu.be/GtquNNEO7Fw · Daniel Häuselmann . Det är för
jävligt att Sverige ska skämma ut sej gång efter gång efter gång………vem bryr sej om vad
muslimerna tycker? Har dom flyttat hit eller vi dit.
9 maj 2014 . Jag har väl ändå inget annat för mig än att åka och sitta i väntrum för att sen bara
åka hem igen, jag är ju ändå… . Först sov jag dåligt, sen åt jag dåligt, sen överbelastade jag
hjärnan med att ta mig till mötesplatsen, ett överfullt väntrum, en diskussion om varför jag var
där .. Även om den kanske är fejk…
Jag är för första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert Bonniers förlag.
@kwasbeb. Jag är för första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert Bonniers
förlag, och det står att min bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - i genren

samhälle/politik - kommer ut som inbunden och e-bok i.
19 nov 2015 . I normala fall skiter jag i vad folk har för sig så länge det inte drabbar mig. Var
och en sköter sig själv. . Det här med att skita i hur man ser ut Det här med enkelsängar och att
bo med hundar på hotell Jo, om det här med att köpa en ny tv Apropå det här med att köpa
fejkvaror och varför jag är emot det.
19 mar 2017 . Detta är löjligt. GamerGate handlade aldrig om hat och trakasserier, det handlade
om korruption i media- och nyhetsbranchen. Jag har gått igenom deras twitterflöde (inte för att
GamerGate är direkt relevant längre) och hittar inget där som stödjer vad ni säger. Vad sägs
om lite bevisföring istället för.
Kritiskt tänkande utgör en grundbult i den svenska skolan. Men vad är kritiskt tänkande? Och
vad krävs för att få in kritisk granskning av information i klassrummet? Fredrik Söderquist,
högskoleadjunkt i svenska och retorik, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen i Sverige, och
Jack Werner, journalist och debattör, berättar.
11 sep 2017 . Om hon dyker upp och förhandlingen äger rum så kommer jag använda mig av
lite olika förkortningar: C – kort för . C menar att hon inte har suget att begå bedrägerier
längre men vill ändå gå VINN-programmet. ... Jag måste verkligen gå och lägga mig nu och
skiter i att korrekturläsa texten. Svara.
7 mar 2017 . En hel klubb vill verkligen bli av med honom och hur kan Steve G missa detta,
ser han inte att spelarna skiter i hur det går på plan och att lagen kring oss fått helt ny energi
med sina tränarbyten? . Jag skrev att Ben Gibson ”är” klubben, dvs så långt ifrån ett
”ifrågasättande” av honom som man kan komma.
4 maj 2010 . Tänker bara "Wtf?" add3mann3n 2010-05-04 00:16 | #2. Känns ju lite små-fejk
elr? Vad fan är det över huvud taget? :P. sChemuleN 2010-05-04 00:18 | #3 #1, ja WTF?! . Ser
dock fortfarande helt förjävligt ut, jag hatar verkligen bilden. .. Skiter i om den är fake. kryper
ändå i skinnet på mig :I. DsL107.
21 okt 2010 . Medans han torkade mina tårar när jag satt och sa att jag trodde att Hugo skulle
göra slut för att jag tyckte att det kändes som det.. Att han smsade . Och när jag och Hugo
tjaffsade så sökte jag mig till Nemo, jag trodde att det var vänskap. Sen så blev det . Jag gav
ändå tillit till den människab,. Jag har gjort.
17 nov 2017 . Ja jag vet , dom skiter i sitt land dom vågar inte att gå ut och demonstrera för sitt
land men men vi får väll se när kollapsen kommer när exporten sinar och jobben försvinner
då kanske dom vaknar .Förhoppningsvis. Svara. Jocke Karlsson 19 november, 2017 at 20:24.
Det är ju dom som kommer kunna dra.
29 maj 2012 . Och ja, jag vet att det här inte är hela världen och att det finns värre saker att
sura över, men som sagt: av någon anledning klarar jag inte av försäljningsställen som skiter i
kunden har alltid-rätt principen. För att det är så korkat att inte tänka så. Det där är egentligen
en alldeles perfekt liten presentbutik i.
The online whiteboard of Kristofer Palmvik. Links relevant to my work and interests: IT,
agile, startups, Internet, web development, databases, programming, design patterns, work
motivation. Follow @kpalmvik for updates. Fri. Oct 2nd. Ja skiter i att det är fejk det är
förjävligt ändå. — Sanningen och varför ilskna.
3 dagar sedan . Föreläsning med Jack Werner om källkritik, Gunnar Johansson-salen,
Blåsenhus, Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden. Mon Dec 11 2017 at 05:30 pm, ”Ja skiter i
att det är fejk det är förjävligt ändå”Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016,
så varför känns det.
Men jag ville ändå bara berätta, för det kan ju vara så att det egentligen är andra carlssonmodeller som gett berömmelsen. . -Filtret ser för jävligt ut. . Jaha, vad ska man ta och göra nu
då tycker ni? -Skita i det. -Försöka hitta originaldiskanter och med dem försöka komma så

nära de riktiga som möjligt?
29 dec 2006 . ok många tips men ändå kan jag inte få ut min sida på min domän??? vad
göra??? jag trycker på publisera till annan mapp sen då?? fattar ju inget om . det skiter sig när
jag ska lägga upp det har ett ftp program som heter onebutton ftp. där jag ska lägga in min
mapp från iweb men det kommer inte in på.
13 nov 2003 . Politik skiter jag i. Jag har dålig tid att bry mig, förklarar Kennie Ohlsson. —
Det finns ju många som kollar snett för att man inte är som dem, men jag . För en utomstående
är det inte solklart vad det är som gör någon till en riktig punkare och en annan till en fejk,
men uppenbarligen finns det en skillnad.
29 maj 2013 . Måste ändå säga att de är en förbannat snygg klocka.. Sen är . Nu tror iof jag att
denna köpare fullständigt skiter i att Paul Newman var en av hollywoods största filmstjärnor
under 60-70-talet. Men att .. Länge trodde man att även dessa vat fejk, tills någon hittade just
denna tavla i en gammal rolexkatalog.
Gör @creepypodden och lite annat.
Exakt hur hälsovådliga/harmlösa e-cigaretter är tänkte jag var närmast en icke-fråga iom att det
framstod som så otroligt sannolikt att dom ändå var mindre skadliga än vanliga . Jag sätter mig
inte ner och skiter bredvid alla andra som står och väntar på bussen, eller utanför ingången till
ett köpcenter.
0. Världens klippläge om ni råkar ha vägarna förbi Gardemoen. - 19 days ago. 165 Likes. 5
Comments. 0. Jag är för första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert
Bonniers förlag, och det står att min bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - i
genren samhälle/politik - kommer ut som inbunden och.
14 mar 2017 . [–]ÖstergötlandKaptenNicco123 -5 points-4 points-3 points 8 months ago (2
children). Jag vore inte överraskad om det var sant. permalink; embed; save; give gold.
[–]SödermanlandKwasbeb 2 points3 points4 points 8 months ago (1 child). Med andra ord
skiter du i att det är fejk, för det är förjävligt ändå?
15 apr 2016 . Jag kan inte tänka mig något mer kränkande än att bli lurad av en skojare, och få
betala för det, som ljuger mig rakt i ansiktet att mina döda barn pratar med honom när jag
sitter sörjande och gråter i en utsatt situation. Jo, ja, kanske jag kan hitta något mer, men ändå.
Jörgen Gustafsson börjar där också.
31 maj 2008 . Ren jävla elakhet (min egen också) - Psykon. TRE saker jag har på mig: - Fejkuggs - Lindextrosor, alltid samma (samma modell ej samma par) - Vigselring .. Styggelsen är
förjävlig i vissa stycken och det kommer jag få faan för. Men jag ... Jag tycker ändå att hon
skulle ha valt stora solglasögon. More is.
29 mar 2017 . Trots att historien var avslöjad som falsk hade en upprörd man skrivit på
Viralgranskarens sajt: ”Jag skiter i om det är sant! Det är ändå förjävligt!” Det kanske ligger
nära till hands att skratta åt sådan dumhet – vi kallar dem ofta ”troll” eller ”svansen” idag –
men jag tror att det är farligt att håna för då tappar vi.
"Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå". Föreläsning. @hasseltass · Kungsvalvet Konferens i St. 10 days ago; 4 likes; 0 comments. "Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt
ändå". Föreläsning om källkritik på nätet med Viralgranskarens Jack Werner.. Skål för vår
superroliga vårfest som vi hade tillsammans med.
Pris: 150 kr. inbunden, 2018. Ännu ej utkommen. Köp boken Ja skiter i att det är fejk det är
förjävligt ändå av Jack Werner (ISBN 9789100167394) hos Adlibris.se. Fri frakt.
5 maj 2017 . Det var naturligtvis inte sant, men ”nyheten” kommenterades ändå argt på nätet:
”Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå.” Tyvärr är det alltför många som reagerar så
utan att tänka efter, men lögner, falska nyheter och vandringsägner är inget nytt. De har
funnits i alla tider, vi behöver därför alla bli.

Jag är för första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert Bonniers förlag och
det står att min bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - i genren samhälle/politik
- kommer ut som inbunden och e-bok i mars. 1 month ago 13 424. kwasbeb. Jack Werner (
@kwasbeb ). Om #metoo. #metoo. 1 month ago.
En klassisk 'Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå'. LinusLarsson: En klassisk "Ja skiter
i att det är fejk det är förjävligt ändå". https://t.co/6346XCLVK9 https://t.co/Ul68rMYSai 2015-11-05 12:54:11.
7 jan 2014 . Jag är ganska övertygad om att båda deras rumpor är väldigt fejk, speciellt hennes
med blonda håret. Det ser ju ut .. Jag tycker att det ser för jävligt ut med inplantat i
rumpan,inte snyggt alls! .. Onödigt med negativa åsikter för det leder inte till något bra ändå..
vissq behöver mogna i sin tid o fatta detta.
2 okt 2015 . Jack Werner · @kwasbeb. Ingenting har hänt, men det är en bra story. Jobbar
med källkritik och spökhistorier. Jag vet. Senaste bokmedverkan: http://bit.ly/2i5t5fC ·
kwasbeb.se. Joined March 2009.
25 sep 2013 . Miss Skinny har egentligen samma retorik som många riktiga modemärken, och
det här var ett sätt för att få människor att reagera och prata med varandra. Frisk & Fri
kontaktade mig i somras och frågade om jag ville vara med i en reklamfilm och berätta om
deras jobb i kampen mot ätstörningar och vad.
20 okt 2015 . Inte heller har jag särskilt stort hopp om dem som kommenterar dylikt när det
sprids. De får ju sina åsikter bekräftade och även om någon bevisar att källan är falsk kan de
brista ut i ett ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” och ja, det är ett exempel från
verkligheten. Ni som delar sådana här.
30 dec 2009 . Jonas och Sälen och Fejk-Jonas. 2009-12-30 . "Ååh, det känns som jag har gett
all jag kan ge, ändå har jag inte hittat vad jag leeeee, eetat efter" Jag har läst så .. Mitt hjärta
skulle göra dubbelvolter om iallafall 1 person lyckas kolla hela klippet, och då menar jag inte
trycka igång det och sen skita i att titta.
11 sep 2011 . Och det där att man inte kan mäta all värk, vissa som har reumatism ger ju inte
ens utslag på proverna, men säger att de har ont i lederna ändå. ... För jag känner mig kränkt
när fullt friska och fungerande människor skäller på mig för att jag uppbär sjukpension och
tycker att det är för jävligt att DE ska jobba.
10 nov 2015 . ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”, som någon skrev i en
kommentar till den falska nyheten om att ett barn fått kvarsittning för att hon haft en mobil
med svenska flaggan på (Dagens Industri, 2 oktober). Nog kan även besatthet som bottnar i
hat göra gott i små doser, men som enda drivkraft är den.
7 apr 2015 . Under påskhelgen fick en bilist i Alingsås sin bilruta krossad av misstänkta
vägpirater – och nu varnar polisen för bedragarnas fräckaste förfarande hittills. – De gör
inbrott i husvagnar och husbilar – och de bryr sig inte om ifall människor fortfarande ligger
och sover inuti, säger Michael Ivarsson, inre befäl.
9 feb 2017 . 14:50 - 15:30 Jack Werner – Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå □ Luleå
□ Kulturcentrum Ebeneser. Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så
varför känns det så? Frilansjournalist Jack Werner berättar om källkritik, varför han inte
tycker om begreppet ”fake news” och vad.
3 feb 2017 . Den utpekade skolan blev nermejlad av argsinta människor – problemet var bara
att ”nyheten” inte var sann utan påhittad av en satirsida på nätet. När FB-användaren Mats blev
upplyst om lurendrejeriet skrev han följande kommentar: ”Jag skiter i att det är fejk det är
förjävligt ändå”. Det här var ju hejdlöst.
30 sep 2016 . Ändå hoppas jag från roten av smaklökarna att jag nån gång ska bli överraskad.
Nu kommer spaningen och teorin; allt är bara fejk. FEJK! Vissa automater har bönor innanför

ett fönster i toppen av maskinen som lockar inbjudande. Och när man trycker på
kaffeknappen rasslar det fint därinifrån. Men jag.
8 okt 2016 . När det slutligen avslöjades att ”nyheten” inte var sann skriver en
Facebookanvändare: ”Jag skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”. Det kallas faktaresistens
och kom 2015 med på Språkrådets och Språktidningens lista över så kallade ”nyord”. Den
ordagranna förklaringen av ordet är: ”Förhållningssätt.
23 jan 2017 . då lär jag ha så jag klarar mig.tack ändå! re varslad här håller . flumride skiter i
om kursen är 57 eller 61.kursen ska vara 3 siffrig! dvs ÖVER 100 kr! mvh flumride . här
håller jag med dig om att det är för jävligt av 2:a ap-fonden att låna ut våra pensionspengar till
kriminella hedgefonder. (kan tillägga att.
Världens klippläge om ni råkar ha vägarna förbi Gardemoen. 165 5. 1 month ago. Jag är för
första gången med i en vårkatalog! Vårkatalogen är för Albert Bonniers förlag, och det står att
min bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - i genren samhälle/politik - kommer
ut som inbunden och e-bok i mars. 424 13.
En flicka får kvarsittning eftersom hennes mobil pryds av svenska flaggan. Men nyheten är
fejk. NärMats får veta det blir han likväl upprörd. ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt
ändå”, skriver hanpå Facebook.Vad gör internet med vår verklighets uppfattning? Genom att
granska påhitt, rykten, legender, propaganda och.
Min flickvän får bära ett fruktansvärd börda just nu… Jag vill inte ta livet av mig men ändå
kommer den tanken upp i huvudet när jag mår som sämst. Det är förjävligt att vara
deprimerad och jag känner med alla som har liknande tankar. Jag har fått hjälp av psykiatriker
och psykolog, det har blivit lite bättre men jag känner.
Hej! Den här dagen här varit förjävlig. En dag som innebär att jag tänker för mycket, tror att
folk tittar snett, fnyser åt mig, jag blir nervös, skrattar nervöst, inte mitt skratt, inte min röst.
Stel i ansiktsdragen, svårt att skratta, sådär på riktigt med hjärtat. Jag kan inte förstå varför det
blir såhär i nästan alla situationer.
19 jun 2017 . Det bara byter riktning en aning, eftersom ”alla ju ändå vet att alla på public
service är vänstervridna”. Ett citat från en av Jack Werners föreläsningar om fejknyheter,
hämtat ur en twittertråd där det bevisats att ett påstående på nätet är påhittat, gör sig påmint:
"Jag skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå".
En liten gnutta bakis gör jag dagens tredje och sista publika insats på Bokmässa.. Jack Werner
kwasbeb. 278 1. En liten gnutta bakis gör jag dagens tredje och sista publika insats på
Bokmässan - föreläsning om källkritik! Update, ett år och sju månader senare: fattar svettisdelen mer än någonsin. Jack Werner kwasbeb.
”Minns ni den fejkade nyheten om Alva, 9, som fick kvarsittning på grund av ett telefonskal
med svenska flaggan? När det avslöjades att ”nyheten” var falsk kommenterade någon: ”Jag
skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå.” Det kallas faktaresistens och är vad Norrans
chefredaktör skriver om i sin krönika.
15 jan 2013 . Skillnaden mellan USA och Sverige är väldigt stor, här har vi en välfärd som
fungerar. Även om man är fattig i Sverige och är hemlös så får han ändå pengar/bidrag av
socialtjänsten. Vad är du för människa som dömer ut en hemlös person för att vara fejk och
påstå att han förstör för de riktiga hemlösa ? Jag.
22 sep 2017 . Än så länge har boken arbetsnamnet ”Ja skiter i at det är fejk, det är förjävligt
ändå”. Det är ett citat ur en Facebookkommentar. En berättelse om en skolflicka som fått
kvarsittning på grund av sitt Sverigefärgade mobilskal snurrar runt på nätet och historien visar
sig vara osann. Men trots att det finns bevis.
16 jan 2017 . Här tramsas det rejält runt i våtrummet och jag kan sätta min Abigor-samling på
att det inte är snubbens eget blod som han skriver hemskheter med. Spelar man DSBM och

begagnar sig av fejkblod kan man studsa åt helvete. Absent Heat/Eternal Misery. absent. Vi
avrundar med spliten mellan Absent Heat.
7 sep 2016 . ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”, som en kommentator skrev efter
att någon upplyst honom om att den nyhet han upprörts över – att en liten flicka skickats hem
från skolan för att hon hade ett mobilskal med svenska flaggan på – var helt och hållet
påhittad. Det är svårt att urskilja fakta numera.
Jack Werner. Tweetbot for iΟS : ”Ja skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”
twitter.com/katjanouch/sta… November 15, 2017. @kwasbeb Jack Werner (@kwasbeb)
Twitter profile photo. 761; 149.
11 okt 2015 . ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”. Är det inte så religiösa
människor resonerar? När vetenskapliga argument eller logik inte biter på dem, utan de bara
fortsätter att tro på sin tro och tycka om det som är heligt för dem. Lästips och andra kanske
relaterade inlägg: Boobquake? Bröst skapar inte.
15 mar 2016 . "Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå". Så löd en uppmärksammad
kommentar till en satirartikel om hur en flicka fått kvarsittning på grund av att hennes
mobilskal visade svenska flaggan. Hur argumenterar man emot det? Alla är ense om att
faktaresistens är dåligt, men ingen medger att de själva.
20 sep 2011 . Problemet är att vi bara är 17, vi kommer inte hinna fixa fejk-id tills dess så jag
undrar hur vi ska bära oss åt. Hoppas att det finns någon ... Skit i att det kan se förjävligt på
vägen dit, alla små tjejer kommer tro du är en mördare och vill nuppa med dig och du kan gå
in på krogen! Double win! #56 ENTIC.
18 aug 2017 . Efter årsskiftet kommer boken som har arbetsnamnet ”Jag skiter i att det är fejk,
det är för jävligt ändå”. – Arbetet för Fojo är en kartläggning av olika metodiker och vilken
effekt de har. Jag vill skaffa mig en mer översiktlig bild av forskningsläget. Det var som att
under förra året vaknade allt fler människor när.
MÄN SÄGER SJÄLVA ATT DE ÄLSKAR NATURLIGT VACKRA KVINNOR OCH I
STORT SÄTT ALLA KILLAR JAG KÄNNER SUCKAR IRRITERAT NÄR JAG HAR
NÅGON NY . De verkar dock fortfarande ha kunskap om att kvinnor har könshår men blir
ändå chockade då de bläddrar i en Playboy från 72.
Pris: 160 kr. Inbunden, 2018. Ännu ej utkommen. Bevaka Ja skiter i att det är fejk det är
förjävligt ändå så får du ett mejl när boken går att köpa.
14 nov 2017 . Jack Werner · iPhone : ”Ja skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”
twitter.com/katjanouch/sta… November 15, 2017. @kwasbeb Jack Werner (@kwasbeb)
Twitter profile photo. ”Ja skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå” twitter. 817; 164.
Jack Werner – Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå. 1 januari00:33 00:33LuleåKulturcentrum Ebeneser. Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016,
så varför känns det så? Frilansjournalist Jack Werner berättar om källkritik, varför han inte
tycker om begreppet ”fake news” och vad vandringssägner på.
17 maj 2016 . Jag trodde verkligen bara att Adde lekte med oss båda för att han ville göra bra
tv men han säger ändå att han gillar mig mest osv. När Adde sa allt detta till mig i . Jag tog inte
ens åt mig när hon kallade mig fejk, en vanlig kommentar jag får men det roliga är att jag inte
ens är det. Jag har gjort mina bröst.
17 nov 2016 . En ny undersökning från Buzzfeed visar att fejkade nyheter engagerade mer på
Facebook än äkta nyheter under de tre sista månaderna innan presidentvalet i USA. De tio
största nyheterna från etablerade tidningar liksom New York Times, Washington Post, .
”Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå”. Fejknyheter sprids via sociala medier och
även genom fejknyhetssidor som, för att bli trovärdiga, specialiserar sig på att hitta på nyheter
som ska generera så mycket uppmärksamhet som möjligt ofta genom att imitera välkända

nyhetskällor. De har använts i nätfiskeattacker i.
27 nov 2017 . Jag konfronterar mina troll när jag tycker att de går för långt, men de flesta som
bara smågnäller struntar jag i. Trollen tycker ofta väldigt synd om sig själva när de får
mothugg och börjar babbla om yttrandefrihet och känner sig som offer. Det är ganska kul när
jag är på rätt humör att se hur någon som skrivit.
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