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Eloszo: Pedagogiai
megkozelitesunk a
kognitiv torzitasokrol
es a radikalizalodasban
betoltott szerepukrol
Mi a "radikalizálódás" és a
"szélsőségesség"?
A "radikalizálódás" az Európai Bizottság meghatározása szerint egy
lépcsőzetesen felépülő, összetett folyamat, amelynek során egy
személy vagy egy csoport olyan szélsőséges ideológiát vagy meg�győződést fogad el, amely egy meghatározott politikai vagy ideológiai cél elérése érdekében alkalmazza vagy helyesli az erőszakot
- beleértve a terrorcselekményeket is. E folyamat során a radikalizálódó egyének elutasítják az uralkodó politikai rendet, valamint
a párbeszédet, a kompromisszumot, és a toleranciát mint a változás eszközét. Ehelyett egyre inkább elfogadják az erőszakot mint a
célok elérésére megfelelő módszert. Ezáltal a radikalizálódás erőszakos szélsőségességhez vagy terrorizmushoz vezethet (de nem
feltétlenül vezet).
A radikalizálódáshoz számos út vezethet, többek között a társadalmi kirekesztés, a társadalmi nézetek polarizálódása, a sokféleség és
a másság megbélyegzése, az összeesküvés-elméletek, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények. A radikalizálódási folyamat
minden szélsőséges irányzat (vallási, nacionalista, fasiszta és egyes
baloldali irányzatok) esetében hasonló. Az egyének radikalizációja
nagymértékben függ attól a környezettől, amelyben nevelkednek,
vagy ahol napi szinten találkoznak szélsőséges nézetekkel.
A radikalizációt magyarázó egyik - legszélesebb körben elismert
- modellje a "Lépcső a terrorizmushoz" modell, amelyet Fathali
Moghaddam, iráni születésű, a kultúra és a csoportközi konfliktusok területén jártas pszichológus vetett fel 2005-ben. Szakterülete
a globalizáció, a radikalizálódás, az emberi jogok és kötelességek,
valamint a terrorizmus pszichológiája. Moghaddam modellje szerint az egyén öt szakaszon megy keresztül, mielőtt eléri a legfelső
szintet, azaz a terrorcselekmény tényleges elkövetését. Ez a koncepció arra az elképzelésre épít, hogy az egyén a radikalizálódás
folyamatában lehetőségeket keres (a vélt vagy valós) igazságtalanságok leküzdésére. Ha nem találnak rendelkezésükre álló legitim
lehetőségeket a célok elérése érdekében, akkor a lépcsőn feljebb
haladva a radikalizáció következő szintjére lépnek, még akkor is, ha
ezzel önmaguknak vagy másoknak kárt okoznak.
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A radikalizáció számos formában megnyilvánulhat az ideológiai
szélsőségességtől kezdve a bűncselekményeken át a vallási fundamentalizmusig. A radikalizáció végső szakasza erőszakos cselekmények vagy akár terrorista támadások elkövetése. A radikalizáció
minden fokán meg lehet azonban akadályozni, hogy az egyén vagy
csoport tovább radikalizálódjon, ezért kulcsfontosságú, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre, és fejlesszük a radikalizálódással
szembeni ellenálló képességet - különösen a fiatalok körében.

Miért érdemes a kognitív
előítéletekről és a
radikalizálódásról beszélni a
tanórákon?
Társadalmunkban elég gyakran találkozunk szélsőséges vagy radikalizált tartalmakkal. Egy európai felmérés szerint a serdülők 77%-a
találkozott már erőszakos viselkedésre való felhívásokkal az online
felületeken. Következtetésképpen megállapítható, hogy a radikalizálódási folyamat napjainkban szorosan összefügg az online
médiával. Paradox módon, miközben a tartalom-ellenőrzési technikák egyre kifinomultabbak, a szélsőséges ideológiák terjedése a
közösségi médiában nem csökken. Az Avaaz, amerikai székhelyű
non-profit szervezet szélsőjobboldali és EU-ellenes csoportok által
terjesztett álhíreket és gyűlöletkeltő tartalmakat elemzett. A 2019.
májusi uniós választások előtt több, mint 500 gyanús oldalt és csoportot jelentett a Facebooknak, amelyeket közel 32 millióan követtek. Míg egyes szélsőséges tartalmak kiesnek a közösségi média
tartalomellenőrzőinek hálójából, mások implicit stratégiájuk miatt
elérhetőek maradhatnak. Az elfogadható és nem elfogadható stratégiák közti határvonalak nem egyértelműek, gyakoriak az olyan
tartalmak, melyek " lassan ható méregként, lépésről lépésre halmozódnak, minek hatására még a társadalom jószívű tagjai is egyre
nehezebben veszik ki részüket a közjó fenntartásából".
A közösségi média jelentős szerepet játszhat tehát az online radikalizálódásban, az emberi agy pedig úgyszintén. A tudósok egyetértenek abban, hogy az emberek kognitív képességei korlátozottak. Az agyunkat folyamatosan rengeteg információ árasztja el, és
egyszerűen képtelenek vagyunk minden információt alaposan és
átfogóan feldolgozni. Ehelyett agyunk olyan mentális egyszerűsítéseket alkalmaz, amelyek megkönnyítik az információk gyors, hatékony és könnyed feldolgozását és az ítéletalkotást. Ez lehetővé
teszi számunkra, hogy elkerüljük azt a kognitív erőfeszítést, amit
minden információ alapos elemzése jelentene. Itt jönnek a képbe a
kognitív torzítások: ezek a leegyszerűsítő mechanizmusok is hozzájárulhatnak a radikalizálódáshoz, és erőszakos szélsőségességhez
vezethetnek. A kognitív torzításokat érvelési torzításoknak tekintik,
melyek azt okozzák, hogy agyunk időnként eltér a racionalitástól.
Az egyszerűség kedvéért agyunk átugrik az információk részletes
elemzésén és mérlegelésén, ami negatív hatással van döntéseink
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minőségére. A veszély abban rejlik, hogy mi, emberek nagyrészt
nem vagyunk tudatában ezeknek a kognitív torzításoknak.
A kognitív torzítások nem kivételes jelenségek: eddig több mint
200 különböző torzítás került meghatározásra. A közösségi média
- ahol a gondolatok többnyire néhány szóra redukálódnak és (érzelmi) vizuális tartalmak kíséretében kerülnek kifejezésre – különösen
alkalmas kognitív torzítások aktiválására. Jelen eszköztár tíz ilyen
torzítást vizsgál szélsőséges tartalmak elemzésén keresztül.
Kiadványunk célja, hogy segítsük a tanárokat abban, hogy a diákok
jobban megismerjék önmagukat, és tudatában legyenek a mentális
és kognitív folyamatoknak, amelyek a látott (közösségi) médiatartalmak értelmezése és elemzése mögött állnak. Ez a felhasználó-központú megközelítés hosszú távon a radikalizáció megelőzését célozza. Természetesen ez az eszköztár nem hoz megoldást minden
problémára, de szilárdan hiszünk a tanárok kulcsfontosságú szerepében. Ők létfontosságú szereplői a szakemberek (például szociális és ifjúsági munkások, bűnmegelőző és –üldöző szervek, közösségi és vallási vezetők, helyi és nemzetközi poltikai döntéshozók)
hálózatának, akik együttműködve járulhatnak hozzá a radikalizáció
és az erőszakos szélsőségesség megelőzéséhez és leküzdéséhez.
A pedagógusok képesek arra, hogy mindennapi munkájuk során
segítsék a közösségi média lassú méregként ható szűrőbuborékjaiban rekedt fiatalokat.

Az eszköztár használata
Az eszköztár célközönsége a 15-18 éves tanulókkal foglalkozó középiskolai tanárok. A szociális munkások számára egy másik eszköztárat is készítettünk, amely szintén elérhető a
www.precobias.eu oldalon.
Ezzel a két eszköztárral arra törekedtünk, hogy konkrét feladatokat
és tevékenységeket, illetve a kognitív torzítások megismerését segítő elméleti hátteret biztosítsunk a szakemberek számára.
Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásban betöltött szerepükről, szeretettel felkérjük önt, hogy
kövesse a PRECOBIAS ingyenes online MOOC tanfolyamát "A fiatalok radikalizációjának megelőzése a kognitív torzítások tudatosításán keresztül" címmel a www.precobias.eu oldalon. Tanfolyamunk
fiatalokkal foglalkozó, a kognitív előítéletek és a radikalizálódás
iránt érdeklődő szakembereknek szól. A kurzus a szélsőségesség,
a radikalizáció és kognitív pszichológia mindennapi és szélsőséges
előfordulását illusztrálja 10 kiválasztott kognitív torzítással kapcsolatban. A kurzust bármikor elvégezheti, saját tempójában haladhat a fejezetekkel. A kurzus 10 órájának elvégzése után részvételi
tanúsítványt biztosítunk, amelyet Európa két vezető egyeteme: a
Universiteit Gent (Belgium) illetve a Ludwig-Maximilians-Universität
(München, Németország) állít ki.
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Jelen eszköztár tizenegy egységből áll: egy bevezető egység az automatikus gondolkodásról és a kognitív torzításokról, valamint 10
egység 10 kiválasztott torzításról. A 10 egység mindegyike önállóan
is felhasználható.
Minden egység ugyanazt a felépítést követi:

Tanári jegyzet, amely alapvető ismereteket nyújt a téma
tanórán történő feldolgozásához.

A tanegység várható tanulási eredményei amelyek oamelyek a diákok szóban forgó kognitív torzításokkal

kapcsolatos közvetlen tapasztalataira összpontosítanak, segítenek fejleszteni a mindennapi élet során fellelhető online tartalmakkal kapcsolatos kritikai gondolkodási készségüket.

A tevékenységekre vonatkozó útmutatás, amelyek
részvételi pedagógiára és aktív tanulásra összpontosítanak
egy négylépcsős folyamatban:
•

•
•

•

Bemelegítő feladatok, melyek a mindennapi életből vett
példákra épülnek. Ezek célja, hogy a diákok empirikusan
tudatosítsák az egyes torzításokat és azok szerepét a mindennapi életben.
Elmélet, melyek tanulmányokkal támasztják elő a torzításokat.
A torzítás további vizsgálata különböző országokban közzétett explicit szélsőséges tanulmányi esetekkel kapcsolatban, hogy rávilágítsunk a torzítások egyetemességére,
gyakori előfordulására.
Finomabb példák, vagy implicit tartalmak megvitatása,
hogy rávilágítsunk arra, hogy az elfogultságok nem csak a
nyilvánvaló esetekre vonatkoznak.

Használatra kész feladatlapok, amelyeket fénymásolva ajánlunk átadásra a diákok számára.

A javasolt leckék minden egyes gyakorlata a kognitív előítéletek tanulmányozásáról és megértéséről szól, nem pedig az egyes politikai
eseményekről, témákról vagy ideológiákról. Természetesen fontos,
hogy az egyes gyakorlatokban elmagyarázzuk a politikai helyzetek
hátterét is. Arra bátorítjuk, hogy úgy helyezze a példákat kontextusba a diákok számára, hogy a politikai kérdésektől elrugaszkodik, és inkább arra összpontosítson, hogy hogyan aktiválódnak a
torzítások a különböző helyzetekben - témától függetlenül. Ha az
órán a példaként szereplő politikai kérdésekkel kapcsolatban vita
merül fel, nyugodtan foglalkozzon vele mélyebben, cél azonban,
hogy ezek helyett az automatikus gondolkodás mechanizmusaira
és a kognitív torzításra összpontosítsanak, melyek hatással vannak
gondolkodásunkra.
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Ha a diákok intoleráns, bántó, gyűlölködő vagy ideológiai megjegyzéseket tesznek bizonyos kérdésekre, próbálja meg más nézőpontokból is megvitatni a kérdéseket, vizsgálva, hogy milyen torzítások
befolyásolhatják az ilyen nézeteket.
Egy utolsó megjegyzést szeretnénk még hozzátenni: általában
azért adunk válaszokat az általunk javasolt, az osztályban felhasználható kérdésekre, hogy a tanárokat eligazítsuk és támogassuk
a beszélgetések lebonyolításában, illetve iránymutatást adjunk az
egyes feladatok vezénylésében. Ugyanakkor arra bátorítjuk, hogy
a tevékenységek egyes aspektusait mélyítsék el, vagy önök is adjanak hozzá további kérdéseket és tevékenységeket, ahogyan azt
az adott osztállyal vagy csoporttal szerzett tapasztalataik alapján
szükségesnek tartják. Reméljük, hogy hasznosnak találják majd ezt
az eszköztárat ahhoz, hogy a fiatalokkal együtt tudatosabban foglalkozzanak saját automatikus gondolkodásukkal.

A PRECOBIAS projektről
A PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through
Self-Awareness on Cognitive Biases - A fiatalok radikalizációjának
megelőzése a kognitív torzítások tudatosításán keresztül) egy olyan
kampányprojekt, amelynek középpontjában azok a mentális folyamatok és kognitív torzítások állnak, amelyek akkor játszanak szerepet, amikor a fiatalok a közösségi médiában szélsőséges vagy terrorista megnyilvánulásokkal találkoznak.
A kritikus gondolkodás fejlesztésével és a digitális tartalmak tudatos
vizsgálatával szeretnénk hosszú távon megelőzni és ellensúlyozni a
radikalizálódást. A PRECOBIAS segít a fiataloknak jobban megérteni
önmagukat azáltal, hogy feltárja azokat a mögöttes mentális folyamatokat, amelyek a közösségi médiatartalmak értelmezése közben
lépnek érvénybe.
Céljaink elérése érdekében a PRECOBIAS a következő célcsoportokra összpontosít:
sérülékeny és radikalizálódott fiatalok. Hogyan? Videókkal, Instagram kampánnyal, és egy önállóan kitölthető teszttel, amely
a kognitív torzításokkal kapcsolatos tudatosságot növeli.
tanárok és szociális munkások, akik a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalokkal foglalkoznak és segítik őket. Hogyan? Egy
ingyenes online kurzus felajánlásával, amelynek címe "A fiatalok radikalizálódásának megelőzése a kognitív torzításokkal
kapcsolatos tudatosságon keresztül", valamint két, használatra kész tevékenységeket tartalmazó eszköztárral.
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A PRECOBIAS projektben hat uniós ország vesz részt: Belgium, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia. A
projekt a Universiteit Gent (Belgium) és a Ludwig-Maximilians-Universität (München, Németország) egyetemek kutatói által végzett,
a kognitív torzításokkal és a közösségi médiában történő radikalizálódással kapcsolatos tudományos kutatásokat foglalja magában.
A projekt keretében kifejlesztett eszköztár a tudományos kutatás
során kiválasztott tíz kognitív torzításra összpontosít, amelyek a diákok radikalizációja szempontjából (több torzítással egyetemben)
relevánsak lehetnek.
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1.
Tanari jegyzetek
Kognitív torzítások és automatikus
gondolkodás
A tudósok egyetértenek abban, hogy az emberek kognitív képességei korlátozottak. Agyunkat folyamatosan rengeteg információ
árasztja el, és egyszerűen képtelenek vagyunk minden információt
alaposan és átfogóan feldolgozni.
Nem vagyunk képesek minden döntésünk előtt az információt teljes egészében elemezni, az alternatívákat végiggondolni, mérlegelni a pro és kontrákat, vagy megvizsgálni az információt különböző
aspektusokból. Agyunknak erre nincs kapacitása. Agyunk kétféle
módon dolgozza fel az információt: egy úgynevezett mérlegelő
módon és automatikus módon. Amikor a kapott információt tudatosan átgondoljuk és a tényezők széles körét figyelembevéve hozunk megalapozott, racionális döntést, deliberatív/mérlegelő
gondolkodásról beszélünk. Automatikus gondolkodás esetén kevesebb figyelmet fordítunk a részletekre. Ilyenkor a
döntés nem racionális megfontolásból születik, hanem ösztönös
megérzéseken, asszociációkon és automatikus folyamatokon alapul. Automatikus gondolkodásnál az érzelmek kulcsfontosságú
szerepet játszanak. A tudósok hat alapérzelmet különböztetnek meg: öröm, meglepetés, szomorúság, harag, félelem és undor.¹
Automatikus gondolkodásnál agyunk mentális rövidítéseket
(shortcuts) használ, amelyek megkönnyítik az információ gyors, hatékony és könnyed feldolgozását, valamint az ítéletalkotást. A rövidítésekkel elkerülhetjük azt a kognitív erőfeszítést, ami az információ alapos elemzéséhez szükséges. Ez egy kényelmi mechanizmus,
amely megkönnyíti a működést. Sok esetben jó döntést és helyes
megoldást biztosít. Mélyen az agyunkba vannak ágyazva és valós
funkcióval bírnak. Ezeket nevezzük kognitív torzításoknak.
Ha a torzítás szót halljuk, az előítélet és az elfogultság szavak jutnak eszünkbe.
A definíció szerint, ha valaki torzít, akkor nem semleges vagy objektív. Ez egy fontos megállapítás, amelyről nem szabad megfeledkeznünk, amikor a kognitív torzításokról beszélünk. Az Oxford Dictionary meghatározása szerint a ‘cognition’ (megismerés)
a tudás és a megértés megszerzésének mentális művelete vagy

¹ Bár

az alapérzelmek
elkülönülését
széles
egyetértés övezi, egyes
kutatók másféle, kifinomultabb
szempontok
alapján kategorizálnak;
vannak például, akik
húsz különböző alapérzelmet határoznak meg.
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folyamata. Ebből a meghatározásból következik, hogy a kognitív
torzítás egy olyan előítélet, amely akkor lép működésbe, amikor
információt dolgoz fel az agyunk.
A kognitív torzítás az automatikus gondolkodás csapdája. Mentális
rövidítések révén gondolkodási hibákat követünk el. A kognitív torzítás nem racionális vagy logikus. ‘Hamis érvelésnek’² tekinthető,
ami arra készteti az agyunkat, hogy eltérjen a racionalitástól.
A rövidítés során agyunk kihagyja azt a részt, ahol az információt
több aspektusból kell megvizsgálnia, ezért az negatívan hat döntéseink minőségére. Hajlamosak vagyunk kognitív torzításokra olyan
helyzetekben, amikor az agyunk korlátozottan képes feldolgozni az
információt, például, amikor egyszerre több feladatot kell végeznünk, stressz, vagy nyomás hatására, esetleg időhiányban szenvedünk.
A veszély abban rejlik, hogy az emberek többsége nincs tudatában
a kognitív torzításoknak. Nem véletlen, hogy a kognitív torzítások
az automatikus gondolkodási folyamathoz kapcsolódnak és nem
a mérlegelő gondolkodási folyamatokhoz. Amikor kognitív torzítás
játszódik le agyunkban, nem szólal meg egy vészcsengő, és nem
ugrik fel egy ablak sem, ami megkérdőjelezné a döntésünket. Mindannyian a torzítások áldozatául esünk, még a legokosabb vagy a
legintelligensebb emberek is. Akkor is elkövetjük ezt a hibát, amikor azt hisszük, hogy a szerzett információt racionálisan dolgozzuk
fel és tisztában vagyunk a kognitív torzítás létezésében és működésében. A kognitív torzítás nem ritka jelenség: eddig több mint 200
féle torzítást sikerült megkülönböztetni.³

PRECOBIAS

² Ingram

háromtagú
felosztása a dzsihadizmusra vonatkozik, de
összhangban van más,
a populizmusra és a - főként jobboldali - szélsőségesség más formáira
irányuló kutatásokkal.

³ https://ritholtz.

com/2016/09/cognitive-bias-codex/

Automatikus gondolkodás és a
szélsőséges propaganda
A szélsőséges csoportok arra törekednek, hogy hallgatóságuk is
ugyanolyan szélsőséges nézetek szerint ítélje és értelmezze a világot. Hogyan valósul meg a szélsőséges propaganda? Ingram⁴
három konstrukciót állapított meg, amelyek közönségük világképét alakítják: az identitás alapvetően egy külső csoport által előidézett válságérzetre épül, amely során a belső csoport
megoldásokat kínál. Ezek a konstrukciók kognitív torzításokat
és automatikus gondolkodást ébresztenek: a mentális rövidítéseket és az érzelmi tartalmakat részesítik előnyben a racionális érvekkel szemben. Ezt gyakran a közösségi médián keresztül valósítják
meg, ahol a gondolatokat többnyire néhány szóra redukálják és (érzelemben gazdag) vizuális tartalmakkal fejezik ki. Ezzel táplálják az
emberek könnyed, érzelmi és intuitív gondolkodását az érvelésen
alapuló megfontolt és reflektív gondolkodással szemben.

⁴ Ingram, H. J. (2016). De-

ciphering the Siren Call
of Militant Islamist Propaganda. International
Centre for Counterterrorism, 7. Ingram’s division
into three constructs
concerns jihadism but is
in line with other research focusing on populism
and other forms of extremism, especially rightwing extremism.
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Válságkonstrukciók
A harag, szomorúság, félelem és undor olyan negatív alapérzelmek,
amelyek különösen a válság észlelésekor jelentkeznek. Válságpercepciók szorosan kapcsolódnak az identitáskonstrukciókhoz, mivel
a szélsőséges propaganda gyakran azt sugallja, hogy a közönség
identitása, például a muszlimok vallási vagy nemzeti identitása veszélyeztetve van, ezáltal válságban érzik magukat. A propaganda kihangsúlyozza a belső csoport és a külső csoport identitásának különbségeit, kiemelve a külső csoport negatívumait, ezáltal
a félelem és a fenyegetettség érzetét kelti. A válságkonstrukció az egyénre is irányulhat. Azok az egyének, akik bizonytalanságban élnek hajlamosak arra, hogy a szélsőséget támogassák.
A szélsőséges csoportok narratívája és propagandája azon alapszik,
hogy a bizonytalanság érzetét keltik a közönségben például azzal,
hogy kétséget ébresztenek az élet céljait illetően, egzisztenciális
kérdéseket vetnek fel, vagy aggodalmat táplálnak az egyén helykeresésével a világban. A válságkonstrukció a hagyományok
eltörlésében is megnyilvánul. A szélsőséges propaganda azt
állítja, hogy a külső csoportok szándéka a belső csoport hiedelmének, hagyományainak eltörlése.

Megoldáskonstrukciók
Az alapelképzelés az, hogy az adott csoporthoz való tartozás felszabadít problémáink alól. A belső csoport ideológiája képes mindennemű krízist kezelni. A megoldáskonstrukciók bizonyos értelemben a válságkonstrukció ellenkezőjét hirdeti.
A válságkonstrukció a külső csoport negatív aspektusaira összpontosít, míg a megoldási konstrukció a belső csoporthoz való
tartozás pozitív következményeit hangsúlyozza.
A válságkonstrukció a bizonytalanságra teszi a hangsúlyt, míg
a megoldási konstrukció a bizonyosságot hirdetve csalogatja magához az embereket. A szélsőséges csoportban stabilitás, egyszerűség és kiszámíthatóság uralkodik. A csoport tudja, hogy mit képvisel, mit akar elérni és hogyan látja a világot.
Csatlakozz a csoporthoz és biztos leszel abban, hogy ki vagy és
mit akarsz.
A válságkonstrukció arra összpontosít, hogy a külső csoport
hogyan rombolja le és fenyegeti a hagyományokat, addig a
megoldáskonstrukció e hagyományok védelmét és
megerősítését kínálja.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanora tervezet

Tanulási
eredmények
A lecke végén a tanulók képesek lesznek:
Kritikusan megtapasztalni
és megérteni az automatikus és mérlegelő gondolkodást;

A tananyag felépítése
és útmutatás
Hozzávetőleges időtartam: kettő
vagy három 50 perces tanóra, attól
függően, hogy az összes feladatotsikerül-e elvégezni a diákokkal vagy
sem.
Külön eszköz igény: nincs

Kritikusan megtapasztalni
és megérteni a kognitív torzítások létezését (általános
megközelítés);
Megkülönböztetni az automatikus és a mérlegelő
gondolkodási
folyamatokat, különösen akkor,
amikor közösségi médiát
használnak és szélsőséges
tartalmakkal találkoznak.
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10-20 perc.
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Bemelegites
1. Feladat
Akassza ki a táblára a két vonal képének A4-es kinyomtatott képét
(ld. a megfelelő feladatlapot a tananyag végén) és kérje
meg a diákokat, hogy mondják meg, melyik a hosszabb. Ez természetesen egy trükkös kérdés, mert ugyanolyan hosszúak. Intuitív
módon sokan azt gondolják, hogy az alsó sor rövidebb, mint a felső.
Magyarázd el nekik, hogy ha megmérik a két vonalat, akkor kiderülne, hogy egyforma hosszúak és csak egy optikai csalódás (vizuális
illúzió), hogy az alsó vonal rövidebbnek tűnik. A nyilak más irányba
mutatnak és még ha tudják is, hogy tévednek, az agyuk akkor is
ragaszkodik ahhoz, hogy az alsó vonal a rövidebb. A józan ésszel
ellentétesnek fogják érezni a diákok, ha azt mondjuk nekik, hogy
ugyanolyan hosszú a két vonal. Ezt nevezik kognitív illúziónak. Az
automatikus gondolkodás révén agyunk gyors és intuitív következtetéseket von le trükkös vizuális észlelések alapján.

2. Feladat
Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Milyen színű a jegesmedve? (A válasz: fehér)
Milyen színű a tejszínhab? (A válasz: fehér)
Milyen színű a hó? (A válasz: fehér)
Mit isznak a tehenek? (A válasz: víz, de néhány tanuló valószínűleg « tejet » fog válaszolni).
A "tej" válasz a kognitív torzítás következménye, pontosabban a lehorgonyzási hatásé, amely arra készteti az embereket, hogy az első
elérhető információra (a "horgonyra") összpontosítsanak. Ebben az
esetben az ember agyát a korábbi kérdésekben a fehér szín ismétlődő megjelenése torzítja, a tehén+ital és a tej közötti tudattalan és
téves összefüggésekhez vezet.

3. Feladat
Ossza ki a feladatlapokat, és kérjen meg egy tanulót, hogy olvassa
fel Steve leírását (ld. a feladatlapot). Kérdezze meg a diákokat,
hogy Steve vajon könyvtáros vagy farmer.⁵ A többség valószínűleg
úgy véli majd, hogy a szövegben leírt tulajdonságok alapján Steve
inkább könyvtáros. Azonnal megjelenik előttünk a sztereotip könyvtáros képe. Magyarázza el nekik, hogy túl gyorsan vonunk le következtetéseket; agyunk kognitív rövidítéseket alkalmaz: elfelejtjük
figyelembe venni a statisztikákat. Sokkal több földművelő van a világon, mint könyvtáros. Ezt biztosan tudjuk. Ebből következik, hogy
a világ összes embere közül több jámbor és gondos földművelő
van, mint jámbor és gondos könyvtáros. sokkal valószínűbb, hogy

⁵ Forrás:

Kahneman, D.
(2011). Thinking, Fast and
Slow. Farrar, Straus and
Giroux.
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Steve földműves, de automatikus gondolkodás révén csak asszociációkon alapuló gyors döntést hozunk, az intuícióinkat követjük, és
kihagyjuk a fontos, tényszerű és logisztikai megfontolásokat.

2.2.
15-20 perc.

otleteles es gondolatfelterkepezes: az
automatikus es a merlegelo
gondolkodasi folyamatok
meghatarozasa
Írja fel a táblára az "automatikus gondolkodás" kifejezést, és mondja el a diákoknak, hogy az előző három feladat az "automatikus gondolkodás" körébe tartozott. Kérdezze meg őket, hogy mit jelenthet
ez a fogalom, elemezve a bemelegítő feladatok során végzett gondolkodási folyamataikat.
Tegyen fel az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:
Mennyi ideig gondolkodtatok a válaszon?
Nagy koncentrációt igényeltek a kérdések?
Min alapul az 1. feladatra adott közös válasz?
Min alapul a 2. feladatra adott közös válasz?
Min alapul a 3. feladatra adott közös válasz?
Ezen kérdésekkel a tanulókkal közösen végezzenek ötletelést, hogy
induktív módon kidolgozzák a következő definíciót: Az automatikus
gondolkodás az információ feldolgozásának gyors, könnyed és intuitív kognitív módja, amelyben nem gondolkodunk aktívan. Kevesebb figyelmet fordítunk rá, intuíciónkra, asszociációkra és automatikus folyamatokra (például sztereotípiákra) hagyatkozunk.
Miután a tanulók megjelölték ezeket az elemeket, hagyjuk, hogy az
összehasonlító táblázat kitöltésével szembeállítsák őket a mérlegelő gondolkodás jellemzőivel.
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Hangsúlyozza ki, hogy az automatikus gondolkodás természetes
folyamat, ami nem az intelligenciától függ.

2.3.
5-10 perc.

Az automatikus es a
merlegelo gondolkodas
empirikus elemzese
(+ 6 alaperzelem)
erzelmek az automatikus
gondolkodasban
Magyarázza el a diákoknak, hogy hat alapvető érzelem létezik, amelyek gyakran kulcsszerepet játszanak az automatikus gondolkodásban. Próbálják meg együtt felsorolni őket. Ezután kérje meg a
tanulókat, hogy nézzék meg a feladatlapot, és a hat piktogramot
illesszék össze a hat érzelemmel (ld. feladatlap).
Válaszok: meglepetés, undor, harag, szomorúság, félelem, öröm.

2.4.
10-15 perc.

⁶ Forrása

of
image
1:
https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/; Forrása of image
2: https://climate.nasa.
gov/climate_reForrásas/26/graphic-the-ipccs-four-key-findings/

Automatikus es merlegelo
gondolkodas a hirdeteseken
keresztul
1. Feladat
Kérje meg a diákokat, hogy hasonlítsák össze a globális felmelegedésről⁶ szóló két képet, és válaszoljanak a következő kérdésekre:
Melyik van rájuk nagyobb hatással? Miért? Kiváltanak a reklámok
valamilyen érzelmet? Ha igen, melyeket? Melyik vált ki inkább automatikus gondolkodást, és melyik vezet rá a megfontolt gondolko-
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dásra? Miért?
Kezdje a tanulók érzelmeivel, majd elemezze a két reklám tartalmát, és vitassák meg, hogy melyik vált ki inkább automatikus vagy
mérlegelő gondolkodást.
1.kép (jegesmedve): automatikus gondolkodás, amely a félelem (a
globális felmelegedéstől), a negatív meglepetés (jegesmedve a bundája nélkül), a szomorúság érzelmein alapul. Nincs racionális információ; a szöveg egy szlogenre és egy cselekvésre való felhívásra
korlátozódik.
2.kép (NASA fontos megállapításai): mérlegelő gondolkodás, négy
racionális megállapításon alapul. A Föld képe a háttér, de a szöveges elemekre összpontosít.

2. Feladat
Tegye fel ugyanazokat a kérdéseket a diákoknak a két fűnyíróhirdetéssel kapcsolatban⁷ (ld. feladatlap).
1.kép (Viking): automatikus gondolkodás, amely a pozitív meglepetés és az öröm (szórakoztató) érzelmein alapul. Nincs racionális
információ; a szöveg egy szlogenre és egy cselekvésre való felhívásra korlátozódik.

⁷

Forrása of image 3 (Viking): https://onextrapixel.
com/40-creative-and-fun�n y - a d v e r t i s e ments-using-animals/
Forrása of image 4
(Gravely):
https://
www.pinterest.com/
pin/529102656197127162/

2.kép (Gravely): mérlegelő gondolkodás, a Gravely fűnyírók racionális jellemzői. Gravely ragaszkodik fűnyíróinak tartósságához;
nem próbálnak érzelmekre vagy impulzív vásárlásra ösztönözni.

2.5.
15-20 perc.

AUTOMATIKUS GONDOLKODaS
eS POPULISTA VAGY
SZELSOSEGES MOZGALMAK
1. Feladat
Elemezze a tanulókkal az egyik belga szélsőjobboldali politikai párt
által 2018-ban készített képet (ld. feladatlap), hogy megismertesse velük egyrészt az identitás, a válság és a megoldási konstrukció, másrészt az automatikus gondolkodás közötti összefüggéseket. Kezdje azzal, hogy ugyanazt a kérdést teszi fel nekik, mint a
fenti négy példánál: Mit érzel, amikor ezt a tartalmat látod? Milyen
érzelmeket vált ki? Automatikus vagy mérlegelő gondolkodást vált
ki ez a tartalom? Hogyan?
A tartalom szövege: Védjük meg népünket! "Krimigráns" kifelé!
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tisztázni lehessen a következő elemeket :
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⁸

https://positivepsychology.com/challenging-automatic-thoughts-positive-thoughts-worksheets/

Kiváltott érzelmek: intenzív negatív érzelmek, például harag a
"krimigránsokra", szomorúság a hölgy miatt, félelem a népünkért,
Krízis konstrukció: Automatikus asszociáció a bűnözés és a
migránsok között a "krimigráns" (crimigrant) kifejezésben: az
asszociáció magától értetődőnek tűnik, de nem valós tényeken alapul. A válság vizuális illusztrációja, amely egy sérült hölgyet ábrázol, akinek sérülései teljes egészében láthatóak, és
aki ránk néz (ami szimbolikusan cselekvésre hív minket), megerősíti ezt a benyomást.
Identitáskonstrukció: a mi népünk, a mi identitásunk kontra
ők. Az emberek két csoportra vannak osztva, fekete-fehér, manicheus felosztásban.
Megoldási konstrukció: a migránsok elűzésének egyszerű
megoldása.
A kép megbeszélése során hangsúlyozzuk ki, hogy

1.
2.

3.

az automatikus gondolkodás egy természetes folyamat, ami
egyáltalán nem az intelligencia hiányának jele,
tiszteletben tartjuk a diákok eltérő véleményét, mert nem ismerjük a hátterét (amit érdemes megvizsgálni, hogy mennyire
befolyásolja gondolkodásukat): érthető, ha valaki fenyegetve
érzi magát egyes kívülálló csoportoktól, ha a szülei nehezen
találnak munkát; érthető, ha dühöt érez, amikor például embereket sértenek meg vagy ölnek meg, és
az automatikus gondolkodással szembeni fellépés mindannyiunktól némi erőfeszítést igényel.

Fontos, hogy a diákok ne érezzenek bűntudatot, vagy ne érezzék
butának magukat amikor automatikusan gondolkodnak, vagy
amikor elutasítják automatikus gondolatainkat. Meg kell próbálni
delíberatív gondolkodásra késztetni őket, mert automatikus gondolkodással nem lehet jól érvelni. Most, hogy a szélsőséges propagandában rejlő rejtett stratégiák bizonyos mértékig lelepleződtek
a diákok előtt, próbáljuk meg őket arra rávenni, hogy automatikus
gondolkodás helyett mérlegelő gondolkodást használjanak.
Ennek érdekében kérjük meg őket, hogy töltsék ki a táblázatot⁸ (ld.
feladatlap) aminek segítségével jobban meg tudják különböztetni az automatikus gondolkodást a mérlegelő gondolkodástól. Csak
azokat a sorokat kell kitölteniük, amelyek az automatikus gondolkodási folyamat során kiváltó okokra reagáltak, nem kell az összes
sort használniuk.
Ezután tegye fel nekik a következő kérdéseket:

1.

2.

Van más lehetséges módja is annak, hogy ezt a kérdést másképp nézzük? Vannak-e olyan tények, amelyek alátámasztják
az alternatív nézőpontot? Mit kellene tudnod ahhoz, hogy véleményt alkoss erről a kérdésről?
Milyen eredményekre számíthatok, ha hiszek az automatikus
gondolatomban anélkül, hogy megkérdőjelezném azt?
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2. Feladat
Mutasson rá arra, hogy a különböző ideológiákból vett példákon
keresztül, hogy azok hogyan válthatnak ki automatikus gondolkodást. Kérdezze meg tőlük ugyanazt, mint az 1. leckénél.
Például: Hasonlítsa össze, hogy a keresztény szélsőségesség hogyan váltja ki az automatikus gondolkodást az 1. képen,⁹ míg az
abortuszellenes (lásd 2. képet)¹⁰ és az abortuszpárti (lásd 3. képet)¹¹
képek inkább racionális érveken alapulnak, amelyeket mérlegelő
gondolkodással lehet megvitatni (ld. feladatlap). Hasonlítsa össze
azzal, ahogyan a válságkonstrukció felerősödik az 1. képen. Emelje
ki, hogy az automatikus és a mérlegelő gondolkodási folyamatok
szigorú elkülönítése gyakran nem releváns; kognitív folyamataink
soha nem 100%-ban automatikusak vagy 100%-ban mérlegelőak.

⁹ https://www.huffpost.
com/entry/facebook-nazi-clothing-extremism_n_5b5b5cb3e4b0fd5c73cf2986

¹⁰ https://www.facebook.
com/focusonlife/photos/a .21448653524097
6/3059531960736405/

¹¹ h t t p s : / / w w w . c h a r i s -

manews.com/politics/72945-shocking-billboard-targets-black-women-for-abortions

3. Feladat
Mutassa meg a diákoknak az ISIS által 2018-ban, a szíriai kalifátus
fénykorában a közösségi médiában megosztott naplementés képet
(ld. feladatlap). Ez a példa rávilágít arra, hogy a szélsőséges csoportok nem mindig osztanak meg félelemre vagy dühre épülő negatív szélsőséges tartalmakat, amelyek pozitív érzelmeket (az identitás- és megoldási konstrukciókhoz kapcsolódóan) és/vagy pozitív
mentális rövidítéseket váltanak ki. Például a naplementéről készült
kép, amely Wilāyat al-Baraka (az ISIS akkori közigazgatási területe,
Szíriában) egyik mecsetét világítja meg, könnyen kiválthat pozitív
érzelmeket és romantikus automatikus kapcsolatokat az ISIS kalifátusa és a hatalom között, amelyet a mecsetre sütő nap szimbolizálhat. Amint azt az eszköztár további egységeiben meg fogjuk
találni, az ilyen tartalmak olyan előítéleteket is erősíthetnek, mint a
csoporton belüli kivételezés és/vagy a képi felsőbbrendűségi hatás.
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2.6.
15-20 perc.

PRECOBIAS

Automatikus gondolkodas es
kettos beszed a kozossegi
mediaban
1. Feladat
Mutassa meg a diákjainak ezt a bejegyzést a Facebookon¹² (ld. feladatlap) és kérdezze meg szerintük miért távolította el a Facebook.

¹² https://www.huffpost.
com/entry/facebook-nazi-clothing-extremism_n_5b5b5cb3e4b0fd5c73cf2986

Válasz:
a csuklyás férfi egy gyűlölet szervezetre utal. Tilos utalni erőszakos szervezetekre a közösségi médiában olyan kontextus
nélkül, ami elitéli vagy semlegesen megvitatja a tartalmat (a
semleges vagy kritikus gondolkodást megkülönböztetik a propagandától).
tilos az erőszakra való felbujtás
Magyarázza el a diákoknak, hogy a Facebook Közösségi Alapelvei
meghatározzák, hogy a felhasználók milyen tartalmat oszthatnak
meg és mit nem a közösségi platformon. Többek között tilos a gyűlöletbeszéd beszéd és az erőszakra való felbujtás. Az ilyen tilalmak
megkerülése érdekében a szélsőségesek (amatőrök és profik egyaránt), valamint a populisták hajlamosak kétértelmű tartalmakat
közzétenni. Ködös üzeneteikkel megkerülik a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályokat, de ugyanakkor érthetően közvetítik a szélsőséges nézeteket.

2. Feladat
Ragassza fel az alábbi hat képet¹³ a táblára, hogy a diákok színesben
lássák őket. A képeket az Europa Invicta készítette. Az Europa Invicta egy francia szélsőjobboldali szervezet, amely az európai kultúrát
és identitást hirdeti. A szervezet látványos tartalmakat tesz közzé,
ami az európai identitást hirdeti. Ezek a Facebookon és Instagramon közzétett képek tökéletesen illusztrálják a szokásos eljárást:
a gyűlölet és a félelem (kríziskonstrukció) helyett a fehér civilizáció
által őrzött történelem és kultúra imádata (identitáskonstrukció) jelenik meg. Ezek a képek automatikus gondolkodásra ösztönöznek.
Elsőre ezek a tartalmak inkább parfümreklámokra hasonlítanak,
mint szélsőséges propagandára és a büszkeség pozitív érzéseit kelti
(identitás konstrukció). Az ‘Üdvözlégy Európa’ szlogen egy európai
faluval a háttérben náci jelszavakra emlékeztetnek (náci köszöntés
‘Heil Hitler’). Mutassa meg a diákoknak ezeket a képeket kettesével,
hogy lássák, ahogy fokozatosan válnak egyre kevésbé ártatlanná,
de mégis megtartják kétértelmű, implicit jellegüket.

¹³
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Kérdezze meg a diákoktól, mit gondolnak ezekről a képekről és hogyan kelt az Európa Invicta pozitív benyomást az emberekben.
Lehetséges válaszok:
gyönyörű, hippis, elbűvölő grafikai elrendezés (vizuális kódok
a luxus termékek hirdetéseire hasonlítanak)
vonzó kinézetű emberek, modellek
gyönyörű európai örökség (kastélyok, városok, tájak stb.)
pozitív kijelentések
a« mi »névmás a csoporton belüli identitás érzetét kelti
érzelmekhez kapcsolódó szókincs használata (szeretet, szerelem (love)).
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Cognitive biases and radicalisation - Toolkit for teachers

2.7.
1 óra (házi feladat)
+
idő az eredmények
megbeszéléséhez az
osztályban

2.8.
1 óra (házi feladat)
+
idő az eredmények
megbeszéléséhez az
osztályban

PRECOBIAS

(Kozossegi) mediatartalom az
on orszagaban
Egyénileg, vagy 2-3 fős csoportokat alkotva kérje meg a diákjait,
hogy keressenek olyan politikai/társadalmi tartalmakat az saját
országukban, amelyek automatikus gondolkodást vált ki. A diákok
megvitathatják egymással tapasztalataikat az órán.

Aktiv tanulas: sajat
(kozossegi) mediatartalom
keszitese
Válasszon ki egy vagy több, főleg szélsőséges mozgalmakkal kapcsolatos témát és kérje meg a diákjait, hogy egyenként, vagy 2-3 fős
csoportokat alkotva készítsenek közösségi média bejegyzéseket.
Kérje meg a diákokat, hogy egymásnak posztolják ki a bejegyzéseket és magyarázzák el egymásnak, hogyan sarkalható az olvasó a
mérlegelő gondolkodás helyett automatikus gondolkodásra.
Ezzel a feladattal a diákok megismerhetik azokat a jeleket, amivel
könnyű olyan szélsőséges tartalmat létrehozni, amely negatív érzelmet és automatikus gondolkodást vált ki az emberben. Ez egy
kétélű fegyverré is válhat, mert ily módon valós szélsőséges tartalmakat tudnak létrehozni. Annak elkerülése érdekében, hogy indirekt módon terjesszük a szélsőséges propagandát, érdemes vicces
témát választani, például ‘ macskaválság ‘ a migránsválság helyett.
Vagy például érdemes olyan tartalmakat kielemezni, amelyek automatikus gondolkodást váltanak ki az emberben.
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Bemelegites
1. Feladat
Az alábbi két vonal közül melyik a rövidebb?

Mire alapozzuk a gondolkodásunkat ebben az esetben?

2. Feladat
Olvasd el a kérdéseket, amelyeket a tanár szóban már feltett neked: Milyen színű a jegesmedve, a tejszínhab, a hó? Mit isznak a tehenek? Mi volt a válaszod az 1-es és a 2-es
kérdésre? Az emberek milyen választ szoktak adni a 2-es kérdésre? Miért?

3. Feladat
Olvasd el a leírást Steveről. Vajon mi Steve foglalkozása: könyvtáros, vagy farmer?
“Steve nagyon félénk és visszahúzódó, mindig nagyon segítőkész, de kevés érdeklődést
mutat az emberek és a való világ iránt. Egy gyengéd és összeszedett lélek, amely igényli
a rendet és a rendszerezettséget, nagyon precíz. ”
Mire alapozzuk a gondolkodásunkat ebben az esetben?

2.

Automatikus es merlegelo
gondolkodas: def iniciok
A fenti három feladat alapján hogyan határozzuk meg a gondolkodásunkat?
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Töltsd ki az alábbi táblázatot, hogy össze tudd hasonlítani az automatikus és a mérlegelő gondolkodást.

3.

A hat alaperzelem
Melyek az alapérzelmek?

Párosítsd a hat alapérzelmet az alábbi piktogramokkal.

4.

Automatikus gondolkodas
kontra merlegelo gondolkodas a
hirdeteseknel
1. Feladat
Tekintsd meg az alábbi, globális felmelegedésről szóló képi tartalmakat. A kettő közül
melyik kép van nagyobb hatással rád? Miért? Milyen érzelmet váltanak ki benned a
hirdetések? Melyik ösztönöz automatikus gondolkodásra és melyik mérlegelő gondolkodásra? Miért?
32
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Szöveg a baloldali képen: A föld melegszik. Írja alá a thebigask.be honlapon a petíciót, amely arra
kéri a belga kormányt, hogy alkosson szigorú klímatörvényt.
Szöveg a jobboldali képen: Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 4 legfonosabb megállapítása. 1) 95%-os bizonyosság van abban, hogy az emberi tevékenység felelős
a globális felmelegedésért. 2) A levegő széndioxid tartalma ‘példátlan’ szintet ért el, legalábbis
az elmúlt 800,000 évhez képest. 3) A tengerszint az elmúlt 40 évhez képest gyorsabb mértékben
emelkedik. 4) Az elmúlt két évtizedben a grönlandi és az antarktiszi jégtakarók olvadnak, a glec�cserek a világ legtöbb részén visszahúzódtak.

2. Feladat
Tekintsd meg az alábbi két fűnyíró hirdetést. Melyik hatásosabb a kettő közül? Miért?
Milyen érzéseket váltanak ki a hirdetések? Melyik ösztönöz automatikus gondolkodásra
és melyik mérlegelő gondolkodásra? Miért?

Szöveg a baloldali hirdetésen: Viking fűnyíró. Semmi sem vágja jobban a füvet.
Szöveg a jobboldali hirdetésen : Nem sok Gravelys fűnyírót talál a temetőben. Egy olyan
korban, amikor az amerikaiak kénytelenek idő előtt búcsút mondani fűnyírójuknak, a
Gravelys fűnyírók kellemes meglepetést okoznak. Évente több levelet kapunk, amelyekben vevőink azt írják, hogy Gravelys fűnyírójuk 10, 15, sőt 24 éve bírja a strapát. Lehet,
hogy Ön ezen meglepődik, de mi nem. A kedvező eladási ár érdekében soha sem spóroljuk ki az anyagot gyártás során. Arra törekszünk, hogy minél jobban és hosszabb
ideig működjenek gépeink. A Gravelys gépek olyan tuljdonsággal rendelkeznek, amit
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más fűnyírónál, kerti traktornál nem talál: könnyen elszakadó és helyéről elcsúszó szíjak
helyett olajfürdőben működő fogaskereket építünk bele a motorba, amelyek nem törnek és hosszú életet biztosítanak. A nagyobb tartósság érdekében önöttvas házzal látjuk el a sebességváltót és az első tengelyt. A nagyobb hatékonyság érdekében a motort
közvetlenül a hátsó erőátviteli karhoz rögzítjük. Röviden, a mi traktorunk még akkor is
a füvet nyírja, amikor más gépek már csak a százszorszépet képesek tologatni ide-oda.
Keresse fel a legközelebbi kereskedőt a sárga oldalakban.

5.

Automatikus gondolkodas populista
es szelsoseges mozgalmak
tartalman keresztul
1. Feladat

Mit érzel az alábbi kép láttán? Milyen érzelmeket vált ki? Automatikus, vagy mérlegelő
gondolkodást vált ki? Hogyan?
Szöveg a képen : Védjük meg népünket!
‘Krimigránsok’ takarodjatok! (A képet
Vlaams Belang, a flamand szélsőjobboldali politikai párt készítette. Programjuk
migrációellenes, a flamand függetlenségre és identitásra fókuszál. Vlaams
Belang a 2019-es választásokon a második legnagyobb politikai párttá vált
Flandriában)

34

01. LEcke

Bevezetés az automatikus gondolkodásba és a kognitív torzításokba

Egészítsd ki az alábbi táblázatot. Csak azt írd be, hogy mi vált ki benned az automatikus
gondolkodást.
Kiváltó okok,
mentális
rövidítések

Kiváltó okok
leírása

Kettős
(dichotomous)
‘mindent, vagy
semmit
érvelés

A dolgokat fehér vagy
feketeként tekinteni,
a lehetőségek
széles skálájat nem
figyelembe véve.

Tetszés szerinti
következtetés

Tények nélküli
következtetés

Kicsinyítés/nagyítás

A negatív
jellegzetességek
kihangsúlyozása
és a pozitívak
lekicsinyítése

Általánosítás

Eseti eseményről
általános
következtetést
levonni és azt a
több eseményre
vontkoztatni.

Szelektív absztrakció

Egy negatív
tulajdonságból
kiindulva
következtetéseket
levonni egy egész
történetből.

Automatikus
gondolkodás,
kiváltott érzelmek,
intenzítás

Deliberative adaptive
thought,
which counters
the trigger Mérlegelő
adaptív gondolat,
ami ellensúlyozza a
kiváltott érzelmeket

Válaszolj a következő kérdésekre:

1.

Másképpen is tekinthetünk erre a kérdésre? Milyen tények alapján értelmezhetjük a kérdést másképpen? Mit kell tudnunk, hogy véleményt alkossunk?

2.

Milyen eredményre jutok, ha feltétel nélkül elfogadom az automatikus gondolkodást?

2. Feladat
Hasonlítsd össze az abortusz kérdésével foglalkozó alábbi 1., 2. és 3. képet. Milyek érzéseket váltanak ki? Milyen érzelmeket sugallanak? Automatikus, vagy mérlegelő gondolkodást váltanak ki? Hogyan?
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2. kép

3. kép
Szöveg a képeken:
1.kép: Csecsemőgyilkos a pokolban. Isten küldte a lövészt.
2.kép: Ha tényleg a társadalmi igazságosság híve vagy, ahol egyenlő bánásmódban részesülnek
az emberek és egyenlő jogokkal rendelkeznek, akkor az a még meg nem születettekre is vonatkozik.
3.kép: A fekete nők úgy gondoskodnak családjukról, hogy magukról is öngondoskodnak. Az
abortusz öngondoskodás.

Az abortusz példája rámutat arra, hogy az automatikus gondolkodás és kognitív torzítások nem csak a jobboldali mozgalmakat és az iszlamista szélsőséget érintik, amelyekkel
a média leginkább foglalkozik, hanem minden más érzékeny társadalmi kérdésekre is
vonatkozhatnak : keresztény szélsőség az abortusz kérdésben, kapitalizmus elleni szélső baloldali nézetek stb.
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3. Feladat
Milyen vizuális elemeket tartalmaz az alábbi kép? Mit érzel a kép láttán? Milyen érzéseket ébreszt az emberben?

Szöveg a képen: naplemente Wilāyat al-Barakaban [ISIS akkori közigazgatási területe Szíriában],
2018. október 2.

Ezt a képet az ISIS, az önmaga által kikiáltott Iszlám Állam osztotta meg a közösségi médiában a kalifátus fénykorában. Milyen érzelmeket és konstrukciókat vált ki az ISIS által
megcélzott csoportokban? Hogyan vált ki ez tartalom automatikus gondolkodást? Mi a
tartalmi különbség e között és a korábbi kép között, amelyen egy sérült nő látható?
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Automatikus gondolkodas es
kettosbeszed a kozossegi mediaban
1. Feladat
Nézd meg az alábbi tartalmat és fogalmazd meg, miért távolít el a felületéről a Facebook
ehhez hasonló bejegyzéseket.

Szöveg a képen: Ma toborzást tartunk. Csatlakozz a birodalomhoz.
Jobb oldalon olvasható szöveg = póló (vizuális tartalom) ezen a
Facebook felületen rendelhető.

2. Feladat
A fenti Facebook bejegyzés ellenpéldájaként nézd meg az alábbi képeket, amelyet egy
szélsőjobboldali mozgalom, az Europa Invicta tett fel az Instagramra. Mit érzel, milyen
érzéseket váltanak ki az alábbi képek? Automatikus, vagy mérlegelő gondolkodást vált
ki? Hogyan?
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Szöveg a képeken: Imádott Európáért; Szeretet Európáért, A szeretet olyan mint Európa, mindent jobbá tesz; Európa az európaiaké; Van elég diverzítás; Üdv Europa; Küzdj az ügyért

Válaszolj az alábbi kérdésekre:

1.

Másféleképpen is lehet értelmezni ezt az témát? Milyen tények támasztanak alá
más megközelítést? Mit kell tudni ahhoz, hogy véleményt alkossunk erről a témáról?

2.

Milyen eredményre jutok, ha csak az automatikus gondolkodásra hagyatkozom?
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1.
Tanari jegyzetek
Mit jelent a hatalommal szembeni
engedelmesség?
A hatalommal szembeni engedelmesség meghatározása szerint ,,a
hajlam arra, hogy olyan személyeknek engedelmeskedjünk, akiket
legitim hatósági személynek tekintünk’’. Ez a meghatározás egy
Stanley Milgram nevű kutató idézete, aki olyan kísérleteket végzett,
amelyek megállapították a hatalommal szembeni engedelmesség
fennállását, beleértve azt a jól ismert kísérletet is, amelyben a „tanárok’’ áramütést mértek a „hallgatókra’’ a rossz válaszokért. A Wikipedia meghatározása hozzáteszi, hogy a hatalommal szembeni
engedelmesség egy hajlamunk, amely arra késztet minket, hogy
nagyobb jelentősséget tulajdonítsunk egy hatósági személy véleményének, annak tartalmától függetlenül, és, hogy ez a vélemény
nagyobb befolyással van ránk. Jobban adunk azoknak a véleményére, akik véleményünk szerint szakértők, anélkül, hogy alaposan elemeznénk azt, hogy ez a személy pontosan mit mond, és értékeljük
a mondanivalójuk minőségét.
Sokan tekintélyként kezelik a hírességeket is. Kedvenc filmsztárjaink azok az emberek, akikre felnézünk és csodálunk, és szívesen
fogadunk el tőlük tanácsokat, mert a mi szemünkben jól teljesítenek az életben. Ehhez hasonló az influencerek népszerűsége. Valaki tekintélyként való felfogása attól is függhet, hogy hány követője
vagy rajongója van. Minél több követőjük van, annál nagyobb hitelességet tulajdonítunk nekik, és annál jobban hallgatunk arra, amit
mondanak.
A hatósági elfogultság a munka világában is előfordul. Kutatások
kimutatták, hogy a kevesebb tapasztalattal rendelkező emberek innovatív ötleteit nem veszik olyan komolyan, mint a nagyobb tapasztalattal vagy tekintéllyel rendelkező alkalmazottaktól származókat,
például a „vezető csapat tagjaitól”. Egy másik tanulmány szerint a
tapasztalt vezetők által vezetett projektek kevésbé sikeresek, mint
a fiatalabb vezetők által irányított projektek. Csapattagként kön�nyebben fogalmazunk meg és mondunk ki egy kritikát a kevésbé
tapasztalt vezetőnek, mint amikor magas státuszú vezetővel beszélünk. Ezért a junior projektvezetők több visszajelzést és kritikát kap-
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nak, ami erősebb és jobban finanszírozott projekthez vezet.
A hatalommal szembeni engedelmesség egy természetes hajlam
eredménye, és számos előnyt jelent az emberek számára. Robert
Cialdini, az ‘Influence: A meggyőzés pszichológiája’ szerzője szerint
„lehetővé teszi a termelékenység növelését a kereskedelemben,
védelmet, terjeszkedést és társadalmi ellenőrzöttséget biztosít,
amely egyébként lehetetlen lenne”. A vezetés és a tekintély létfontosságú lehet a társadalmak és kultúrák rendszerként történő
működésében, segítenek társadalmunk strukturálásában és a társadalmi rend fenntartásában. Már kicsi korunkban megtanították
nekünk, hogy tisztelnünk kell bizonyos embereket, mint például a
tanárokat, szülőket, idősebb testvéreket, edzőket, vezetőket, politikusokat, hírességeket stb. Ez segíti a fejlődésünket és nem kell
minden főbb döntést magunknak meghoznunk. A legtöbb esetben
jó döntés megbízni egy ismert autoritásban, aki szakterületének
szakértője. Az orvosok, fogorvosok, ügyvédek stb. általában tudják,
miről beszélnek. Ez egy értékes segítség, amely időt takarít meg nekünk. De hasonló ezekhez a kognitív elfogultságokhoz, ha az adott
ember befolyása automatikus válasz lesz mindenre, ez problémákhoz vezethet.

Hatalommal szembeni
engedelmesség a szélsőséges
mozgalmak kontextusában
Haroro Ingram, a terrorizmus szakértője szerint a szélsőséges csoportok három fő célt akarnak elérni a propagandával: kialakítani
egy rendszert, növelni a hitelességüket és ösztönözni az embereket a viselkedésük megváltoztatására a propaganda által közvetített eszméknek megfelelően. Tudva, hogy az emberek hajlamosak
elfogadni és értékelik az észlelt autoritások véleményét, a szélsőséges csoportok ezeket az ismereteket a közösségi médiában és
más propaganda platformokon is felhasználják. Üzeneteiket olyan
emberek közvetítik, akikből sugárzik a vezetésre való képesség és
tekintély. Karizmatikus embereket választanak, jellemzően férfiakat, mivel a szigorú nemi szerepek betartásával nagyobb tekintélyt
tulajdonítanak a férfiaknak, magabiztosnak és határozottnak tűnnek, és erőteljesen fejezik ki magukat. Ezenkívül még egy állítólagos
(bár nem igaz) tekintélyre vagy tudományos, szakértői információforrásra való hivatkozás a hatóságok elfogultságát válthatja ki, és
hitelesebbé teheti az egyébként üres és megalapozatlan érveket.
Az összeesküvés-elmélet az egyik olyan eszköz, amelyet a szélsőséges csoportok használnak, ahol a hatalommal szembeni engedelmesség aktiválódik annak érdekében, hogy az embereket rábeszéljék arra, hogy higgyenek bennük, és hogy bizonyos módon
cselekedjenek. Számos összeesküvés-elmélet egy karizmatikus vezetőre támaszkodik, vagy állítólagos szakértői tudásforrást, esetleg
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tudományos eredményeket említ. Az Európai Bizottság az összeesküvés-elméletet úgy határozza meg, hogy „az a meggyőződés, hogy
bizonyos eseményeket vagy helyzeteket a kulisszák mögött titokban manipulálnak hatalmas erők negatív szándékkal”. Az összeesküvés-elméletek hat közös jellemzővel rendelkeznek: 1) állítólagos,
titkos cselekmény, 2) összeesküvők egy csoportja, 3) „bizonyítékok”,
amelyek látszólag alátámasztják az összeesküvés-elméletet, 4) hamisan azt sugallják, hogy semmi sem történik véletlenül, és nincsenek egybeesések; semmi sem olyan, amilyennek látszik, és minden
összefügg, 5) jóra és rosszra osztják a világot 6) bűnbaknak titulálnak embereket és csoportokat. Az összeesküvés-elméletek veszélyesek lehetnek, mivel gyakran egy valós vagy csak elképzelt probléma miatt ellenségnek vélnek egész csoportokat, ezzel megcélozva
vagy diszkriminálva őket. Polarizálják a társadalmat és táplálják az
erőszakos szélsőségeket. Az összeesküvés-elméletek gyakran gyanúként indulnak, és megkérdezik, hogy kinek származik előnye az
eseményből vagy helyzetből, így azonosítják az összeesküvőket.
Minden „bizonyíték” ekkor kénytelen megfelelni az elméletnek. Miután gyökeret vertek, az összeesküvés-elméletek gyorsan kinőhetik
magukat. Nehéz megcáfolni, mert bárkit, aki megpróbálja, az ös�szeesküvés részének tekintik.
Az összeesküvés-elméletek egyszerű magyarázatokat kínálnak az
egyébként összetett realitásokra, nem igényelnek hosszú elemzéseket. Így sok ember számára elősegítik az irányítás érzését, ami
különösen fontos a különböző természeti, pénzügyi, társadalmi és
politikai válságok okozta nagy bizonytalanság idején. Ezt veszik segítségül az emberek ahhoz is, hogy miben higgyenek. A szorongást
vagy rendellenességet átélő emberek pedig még inkább támaszkodhatnak ezekre a kognitív jelenségekre, hogy megértsék a világot. Egy 2020 októberében közzétett kutatás szerint a COVID-19
járvány összefüggésében, miközben a túlnyomó többség pontosan
azonosította a félretájékoztatást, a válaszadók 22 és 37 százaléka
(országtól függően) készségesen elfogadta a hamis híreket - elhitték az állítást hogy a koronavírust egy kínai Wuhan-i laboratóriumban állították elő.
Gyakran azért vonzzák az embereket az összeesküvés-elméletek,
mert nem bíznak az elit rétegben - orvosokban, tudósokban, professzorokban, politikusokban. Bár ésszerűnek tűnik szkeptikusnak
és kritikusnak lenni a vezetők, politikusok és szakértőkkel szemben,
és felelősségre vonni őket, ez egészen más, mint előre feltételezni,
hogy soha nem lehet megbízni bennük. Ami az összeesküvés-elméleteket a hatalommal szembeni engedelmességhez köti, az az, hogy
a bennük hívő emberek általában „megmentőt”, erős, befolyásos
vezetőt keresnek, aki segíthet megvédeni társadalmi csoportjukat
(csoporton belül) az összeesküvő ellenségektől.
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Jó hír, hogy az összeesküvés-elméletekről szóló tanulmányok szerint az emberek informálása arról, hogy az álhírek és az összeesküvés-elméletek hogyan terjedhetnek, képes megváltoztatni a véleményeket és lebeszélni az embereket arról, hogy higgyenek bennük.
Az emberek nem szeretik nem tudni a dolgokat, és gyakran kötelességüknek érzik véleményt alkotni olyan dolgokról, amelyeket nem
értenek. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy ésszerű és gyakran jobb is
meggondolni magunkat, ha új információkkal szolgálnak.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanora tervezet
Tanulási
eredmények

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végére a tanulók képesek lesznek:

Hozzávetőleges időtartam : három
tanóra (45-50 percesek).

Megérteni a hatalommal
szembeni engedelmességet ;
Észlelni azt, és példákat
hozni rá a mindennapi életből ;
Megérteni, hogyan lehet
a hatalommal szembeni
engedelmességet felhasználni a szélsőséges tartalmakban, például az összeesküvés-elméletekben.
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Bemelegites
Mondja el diákjainak, hogy rövid kísérletet fog végezni, és beszélni
fog a művészetekről. Magyarázza el azáltal, hogy megmutatja nekik
négy műalkotás (festmény) fénymásolatát, és kérje meg őket ,hogy
válasszák ki a nekik legjobban tetszőt. Helyezze a fénymásolatokat
az osztályterembe (pl. a falakra, a deszkára, az íróasztalokra stb.),
hogy a diákok szabadon járhassanak körülöttük és láthassák őket.
A festmények mind a négy fénymásolatához mellékelje a művészetkritikusok hozzászólásait is.
Kérje meg a tanulókat, hogy szánjanak rá néhány percet, és válas�szák ki a nekik leginkább tetsző műalkotást - mellé állhatnak. Ezután kérdezze meg a hallgatókat, miért választottak egy adott festményt, mit szeretnek benne stb. Hallgassa meg véleményüket, de
ne kommentálja semmivel a választásaikat.
Ezután kérdezze meg a hallgatókat, hányan olvasták el a műkritikus
kommentjét, mielőtt kiválasztották a kedvenc festményüket. Itt az a
feltételezés, hogy legalább néhány hallgató elolvassa a művészetkritikát, megjegyzést, és választásukat a kritikus véleménye befolyásolja. Magyarázza el a hallgatóknak, hogy a festmények nyomatai
alatti megjegyzéseket e tevékenység céljára találták ki, és ezek nem
a valós kritikusok véleményét képviselik, hanem inkább leírják a
festmények néhány jellemzőjét. Az észrevételeket amiket a festmények nyomatai alatt adtuk meg, azért tüntettük fel, hogy megpróbáljuk befolyásolni a hallgatók nézeteit ezekről a műalkotásokról,
és a hatalommal szembeni engedelmességről tegyünk tudomást.
Beszélje meg alaposabban ezt a lehetséges hatást az osztály tagjaival, hogy megérthessék a tekintély és a tekintélyes emberek fogalmát, valamint a tekintély jellemzőit (mi teszi őket azzá amik). Az
egyik oka annak, hogy az emberek követik a szakértők véleményét,
az az, hogy esetleg nincs elegendő tudásuk egy adott témában, és
ebben az esetben egy hatóságra hagyatkoznak. A beszélgetés során a következő kérdést teheti fel a hallgatóknak:
Mennyire volt fontos számodra a műkritikus véleménye?
Miért?
Ezután elmondhatja diákjainak, hogy néhány évvel ezelőtt Hollandiában végeztek hasonló kísérletet, vagy inkább tréfát, ahol az Ikea
egyik képét egy művészeti múzeumban mutatták be, és a látogatókat arra kérték, hogy kommentálják és találják ki, mennyit ér. A
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kísérletről szóló angol cikket itt is elolvashatja és / vagy megnézhet
egy három perces videót, amely bemutatja a kísérletet és a múzeumlátogatók reakcióit az Ikeás képre.
Majd tegyen fel további kérdéseket a tekintélyről a tekintély és a
hatalmi adatok meghatározásáról, amelyek hasznosak lehetnek az
Ön és tanítványai számára. Ennek érdekében ossza a tanulóit több
kisebb csoportba (négy-öt fő), és kérje meg őket, hogy a következő
öt-tíz percben beszéljék meg a Feladatlapba írt kérdéseket. Mondja
meg nekik, hogy írják le főbb következtetéseiket, és legyenek készek arra, hogy az egész osztállyal megosszák őket.
Meg tudsz nevezni valamilyen tekintélyes személyt? Például a
sportban, a kultúrában, a művészetben, a politikában, a közösségi médiában stb. Miért?
Mitől lesz valaki tekintélyes?
Szükségünk van tekintélyes emberekre? Miért igen, vagy miért
nem?
Miért vagyunk hajlamosak bízni a hatóságokban? Milyen
előnyei vannak a megbízható hatósági szereplőknek? Mik a
buktatók?
Ezután hívja a hallgatókat egy nagy közös csoportba, és kérje meg
a kisebb csoportokat, hogy ismertessék a válaszaikat és következtetéseket. Foglalja össze a témát, és a hallgatók által elmondottak
alapján fogalmazza meg velük a hatalommal szembeni engedelmesség definícióját (ld. a tanári jegyzetekben), és kérje meg őket,
hogy írják le a Feladatlapra. A táblára felírhatja annak főbb jellemzőit, hogy a diákok jobban megértsék és emlékezzenek rá. Mondja meg nekik, hogy a következő órában tovább fognak a autoritási
elfogultsággal dolgozni.

2.2.
45 perc.

Hatalommal szembeni
engedelmesseg a
mindennapokban
Mondja el a tanulóknak, hogy most, hogy megtapasztalták és meghatározták a tekintély-elfogultságot, megvizsgálják, hogyan lehet
aktiválni a tekintély-elfogultságot az élet különböző helyzeteiben,
és ennek milyen következményei lehetnek. Ossza a tanulókat négyöt fős csoportokra. Adjon minden csoportnak elegendő példányt a
2.2 feladatlapból, négy különböző esettanulmánnyal együtt, annak
megvitatására, hogy mely hatósági elfogultság mit válthat ki. Kérje
meg a csoportokat, hogy olvassák el a négy helyzetet, és beszéljék
meg az egyes helyzetekkel kapcsolatos alábbi kérdéseket:
Hogyan jelenik meg ebben az esetben a hatalommal szembeni
engedelmesség?
Milyen következményei lehetnek a tekintély követésének?
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a hatalommal szembeni engedelmességet ebben a szituációban?
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Miután befejezték csoportmunkájukat, felváltva beszéljék meg az
egyes helyzeteket, és kérjen meg minden csoportot, hogy ismertesse válaszait és gondolatait a többi csoportnak. Ezután hívja össze
az egész osztályt, hogy megbeszélést folytathassanak a megállapításaikról. Mondja el a hallgatóknak, hogy mind a négy általuk megvitatott helyzet kutatáson és megfigyeléseken alapul a mindennapi
élet tekintély-elfogultságán vagy olyan valós eseteken, amelyekben
annak aktiválása fontos következményekkel járt.
1. szituáció: Munkahelyi és üzleti helyzetekben megfigyelték, hogy
az emberek általában jobban hallgatnak és nagyobb bizalmat tulajdonítanak az idősebb csoporttagoknak vagy karizmatikus vezetők
és főnökök véleményének és ötletének, mint bármely más résztvevőnek, még akkor is, ha elképzeléseik, tapasztalataik és ötleteik
kreatívabb és relevánsabbak az adott helyzet problémamegoldása
szempontjából.
2. szituáció: 1999-ben a koreai Air 8509-es teherszállító repülőgép
műszerhiba és pilótahiba miatt nem sokkal a londoni felszállás
után lezuhant. A pilóta és a személyzet tagjai közötti kommunikáció
hiánya, amelyet egy erősen hierarchikus és tekintélyalapú kultúra
befolyásolt, fontos szerepet játszott a katasztrófában, mivel a pilóta
többször figyelmen kívül hagyta a legénység egyik figyelmeztetését.
A csapat legfiatalabb és legkevésbé tapasztalt tagja, nem is vett
részt a véleménycserében, bár ő is jelezhette volna a hibát.
3. szituáció: Sok híresség szerte a világon hírnevét és népszerűségét jótékonysági munkára, valamint különféle társadalmi és politikai ügyek kiaknázására használja, ami gyakran magában hordozza
a kockázatot, mivel a közvélemény szakértőként tekinthet rá olyan
témákban, amelyekben nincsenek ismereteik. A közelmúltban sok
színész és más híresség felszólalt a COVID-19 oltások ellen, ezáltal
súlyosbítva a már növekvő álhíreket.
4. szituáció: A hatalommal szembeni engedelmesség kiaknázása
az álhírekben is látható, ahol a szerzők gyakran hivatkoznak (állítólagos, önjelölt vagy kompromittált) autoritásokra. Ez történt a
tudósok és orvosok egy csoportjának a lengyel kormányhoz intézett felhívásával, hogy állítsák le a COVID-19 elleni tömeges oltást,
mivel a rendelkezésre álló oltóanyagok nem voltak biztonságosak,
és súlyos következményekkel járhatnak. A fellebbezést egy megalapozatlan orvosi tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező
orvoscsoport kezdeményezte, és a jelentés tele volt a mikrobiológiai és az oltásokkal kapcsolatos súlyos orvosi hibákkal. Hasonlóképpen, az anti-vaxxer mozgalom nagymértékben támaszkodik a híres
The Lancet című orvosi folyóiratban Andrew Wakefield által 1998ban megjelent orvosi tanulmányra. A Wakefield tanulmányban azt
állította, hogy összefüggés van az autizmus és a kanyaró, mumpsz
és rubeola ellen alkalmazott MMR vakcina között. A Lancet visszavonta a tanulmányt 2010-ben, és Wakefieldet az ország Általános
Orvostanácsa helytelen magatartás miatt törölte az Egyesült Király-
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ság orvosi nyilvántartásáról.
Fejtse ki a módját annak megállapítására, hogy fennáll-e a hatalommal szembeni engedelmesség esélye :
Először is fontos tudni, hogy fennáll-e a hatósági elfogultság,
és hogy ez hogyan és milyen helyzetekben váltható ki (például
az imént tárgyalt helyzetekben).
Fontos ellenőrizni, hogy egy adott tekintély valóban szakértő-e
a szakterületén.
Ellenőrizhetjük a tekintély motivációját (pl. pénzügyi nyereség
a reklám esetében) és hátterét (kapcsolataikat a politikai pártokkal, különböző csoportokkal és mozgalmakkal stb.).
Felkutathatunk más véleményeket egy adott témáról, vagy
megbeszélése során megbizonyosodhatunk arról, hogy minden résztvevőnek van-e ideje és tere véleményének ismertetésére, amelyet aztán figyelembe vesznek.
Ha egy szakértő véleménye vagy egy hatósági személy döntése nem érződik helyesnek, kutassunk utána, tegyünk fel
kérdéseket és támadjuk meg. Lehet, hogy igazad van, és megkérdőjelezve megakadályozol az emberre és másokra nézve
néhány problémás következményt. Az információk vagy hírek
tényellenőrzésével is megbizonyosodhat arról, hogy nem hamisak-e azokban a helyzetekben, amikor egy állítólagos hatósági személyt használnak hitelesség érdekében. Ha többet
szeretne megtudni az álhírek felderítéséről, lásd: https://onebravething.eu/check-before-you-share/
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Hatalommal szembeni
engedelmesseg
es a populista,
vagy szelsoseges
mozgalmak
Mondja el diákjaidnak, hogy most arról fog beszélni, hogy miként
lehetne felhasználni a tekintélyelvű elfogultságot a populista és
szélsőséges tartalmakban, és hogy példának tekintenéd az egyik
jelenleg népszerű összeesküvés-elméletet. Először kérdezze meg
a tanulókat, hogy hogyan értik az összeesküvés-elmélet fogalmát,
írják le ötleteiket, és mondja el nekik, hogy később visszatér erre
az óra folyamán (az összeesküvés elméletekkel kapcsolatos további információkért lásd a Tanári jegyzeteket). Ezután kérdezze meg
hallgatóidat, hogy hallottak-e a QAnon összeesküvés-elméletről,
amely az Egyesült Államokból indult, majd elterjedt a világ számos
országában (ld. a QAnonról szóló információkat a feladatlapon).
Ha közülük néhányan ismerik, beszéljék át az ismert információkat
róla. (ld. a QAnonról szóló cikket a feladatlapon).
A QAnon-ról szóló szövegben rövid információ található az ös�szeesküvés elmélet középpontjában álló pedofil hálózatról. Ha feltételezi, hogy ez a téma érzékeny lehet az osztálya egyes tanulói
számára és erős érzelmeket vált ki (pl. Egyesek gyermeki szexuális
bántalmazás áldozatai lehetnek), akkor érdemes lehet alaposan átgondolni ezt a tevékenységet az osztállyal.
Ezután ossza fel a hallgatókat háromfős csoportokra, és mindegyik
csoportnak adjon három példányt a feladatlapból. Ott megtalálják
a QAnon összeesküvés elmélet történetét és főbb tényeit, valamint
a csoportban megvitatandó kérdéseket. Mondja meg a diákoknak,
hogy töltsenek körülbelül öt-tíz percet a szöveg elolvasásával és a
kérdések megbeszélésével:
Milyen első reakcióid és gondolataid vannak a QAnonról olvasás után?
Hogyan használták ki a tekintélyi elfogultságot a QAnon-féle
összeesküvés-elméletben?
Melyek az összeesküvés-elmélet főbb jellemzői, e példa alapján? Hogyan lehet felderíteni egy összeesküvés-elméletet?
Mit gondolsz, miért hisznek egyesek a QAnon-féle összeesküvés-elméletben? Miért válik népszerűvé?
Miért és hogyan lehetnek veszélyesek az összeesküvés-elméletek? Mi lehet ezek következménye?
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Miután a diákok befejezték a csoportos munkát, kérje meg az egyes
csoportokat, hogy először ismertessék reakcióikat az olvasottakkal
kapcsolatban. Ezután térjen át a kérdésekre adott válaszaikra és
beszéljék meg őket az egész osztállyal. Visszatérhetnek az összeesküvés-elméletre vonatkozó kezdeti feljegyzésekhez, és a hallgatókkal kidolgozhatják az összeesküvés-elméletek jellemzőinek listáját
és tippjeiket annak felderítésére (ld. a tanári jegyzetekben).
Foglalja össze a témát, és hangsúlyozza az összeesküvés-elméletek
által a társadalom számára jelentett veszélyeket, valamint azokat
a módszereket, amelyekkel felderíthetjük és megsemmisíthetjük
őket (segítségért lásd a tanári jegyzeteket és az Európai Bizottság
kapcsolódó weboldalát).
Ha az osztályban vannak olyan hallgatók, akik hisznek az összeesküvés-elmélet valamilyen formájában, tartózkodjon attól, hogy heves
vitát indítson a meggyőződéseikről. Ne űzzön gúnyt a véleményükből, inkább nyugodtan hallgassa meg őket, és próbálja megérteni,
milyen érzelmeket bújhatnak meg alatta. Lehet, hogy aggódnak bizonyos kérdések miatt. Ösztönözze a kritikus gondolkodást, tegyen
fel kérdéseket, hogy a hallgatók elgondolkodhassanak azon, hogy
meggyőződésük egyes elemei ellentmondásosak-e, vagy számukra
milyen bizonyítékokkal rendelkeznek. Ha elméletükben eltéréseket
látnak, akkor kétségeik támadhatnak és alternatív nézetek és bizonyítékok feltárására is nyitottak lehetnek.
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Bemelegites
Alkossatok három fős csapatokat, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket az elkövetkező öt-tíz percben. Írd le a beszélgetés fő következtetéseit, és készülj fel az osztálynak
történő bemutatásra :
Meg tudsz nevezni tekintélyes embereket? Például a sportban, a kultúrában, a
művészetben, a politikában, a közösségi médiában stb. Miért?

Mitől lesz valaki tekintélyes, befolyásos ember?

Szükség van ilyen emberekre ? Miért igen, vagy miért nem?

Miért vagyunk hajlamosak megbízni a tekintélyes emberekben? Ennek mik a pozitív, és mik a negatív hatásai?

Írd le, mit jelent a hatalommal szembeni engedelmesség:
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Négy kép a festményekről a műkritikusok észrevételeivel, a tanári fénymásolatokhoz
színesben:

1.kép: “I and the village”, 1911, Marc Chagall.

„Ez mindenképpen Chagall egyik remekműve. Ez az álmodozó festmény gazdag az
orosz táj részleteiben és a népmesék, különösen a zsidó folklór szimbólumaiban. Tükrözi Marc Chagall álmait és emlékeit ”- mondta Adele Campbell, a világ egyik legnagyobb művészetkritikusa.

55

02. lecke

A Hatalommal szembeni engedelmesség

2.kép: “Kizette on the balcony”, 1927, Tamara de Lempicka.

„Ez a festmény Lempicka egyetlen gyermekét, a lányát ábrázolja. A festmény szubjektív
perspektíván keresztül próbálja hangsúlyozni a nő társadalmi szerepét ”, James Farago
szabadúszó művészeti író.
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3.kép: “The Ambassadors”, 1533, Hans Holbein.

„Vannak olyan festmények, amelyek önmagukban ellentmondások és rejtvények, nem
olyanok, amilyennek látszanak. Ez egy közülük, tele életünk és halálunk törékenységének meglepő szimbólumaival. Valószínűleg a legtökéletesebb reneszánsz férfi portré,
amelyet Észak-Európában festettek ”, Peter van Eyck, Apollo Magazin.
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4.kép: “Flower of Life”, 1943, Frida Kahlo

„Érezhető az életerő energiája és túláradása, amely Mexikó leghíresebb és legtehetségesebb női festőjének művéből árad. Megmutatkozik az élet iránti szenvedélye a merész, élénk színek által, amiket használt ”, Eva Calderon, Frida Kahlo művészetének szakértője.
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Hatalommal szembeni
engedelmesseg a
mindennapokban
Olvasd el ezt a négy helyzetet, ahol a hatalommal szembeni engedelmesség kiváltható,
és válaszolj az alábbi kérdésekre.

1. Szituáció

Egy olyan diákcsoport tagja vagy, akiket meghívtak egy találkozóra az iskola vezetőivel és
a tanárokkal, hogy képviseljék a diákközösséget és megvitassák az iskolai zaklatás fontos és sürgős kérdésének megoldásait. Úgy érzed, hogy van néhány konkrét javaslatod
a találkozó során. Eleinte kissé szokatlannak tűnhetnek, de konzultáltál más diákokkal,
és szilárdan hiszel abban, hogy működhetnek, ha megpróbálod őket, egy barátod iskolájában is már működött korábban ez a dolog. A tanácskozáson a tanárok érdeklődéssel
hallgatnak meg, majd megvitatják ötleteidet. Egyesek szerint javaslataid nagyszerűek,
de túl kockázatos lenne őket kipróbálni, inkább a karizmatikus történelemtanár által
javasolt megoldásokat részesítik előnyben. Ő élvezi a népszerűséget és az elismerést az
iskolában, és néhány sikeres kezdeményezést már levezetett. Szeretnéd alaposabban
megvitatni elképzeléseidet, és összehasonlítani más javasolt megoldásokkal, de úgy tűnik, a kérdés már implicit módon eldőlt - a történelemtanár által javasolt megoldásokat
vezetik be az iskolában.
Miben nyilvánul meg ebben a helyzetben a hatalommal szembeni engedelmesség?

Milyen következményei lehetnek ennek? Kire nézve?

Mit tehetünk ebben az esetben a hatalommal szembeni engedelmesség elkerülése végett?
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2. Szituáció

Az egyik szülőd egy szennyvíztisztító telepen dolgozik. Egy másik mérnökcsoporttal közösen a közelmúltban jelentést írtak egy új csőrendszer egyik fémelemének esetleges
műszaki gyengeségeiről, amelyek az üzemben a szennyvizet szállítják. Aggodalmukat
vetették fel, hogy az idő múlásával ez az elem egyre jobban elkophat, és ez a szennyvíz
közeli folyóba való ömlését okozhatja. Az üzem felső vezetője ismeri a jelentést, de úgy
döntött, hogy egyelőre nem tesz semmit, mivel az elem cseréje drága. Aggódik amiatt
is, hogy a javítás alááshatja az üzem iránti közbizalmat. Úgy tűnik, hogy az üzem más vezetői egyetértenek a felső vezető döntésével. Szüleid úgy vélik, hogy az esetleges meghibásodás még sokkal drágább is lehet, valamint kárt okozhat a folyóban és veszélyt
jelenthet a környékén élő emberekre, növényekre és állatokra.
Miben nyilvánul meg ebben a helyzetben a hatalommal szembeni engedelmesség?

Milyen következményei lehetnek ennek? Kire nézve?

Mit tehetünk ebben az esetben a hatalommal szembeni engedelmesség elkerülése végett?

3. Szituáció

Az egyik kedvenc futballistád / YouTube-ered / színészed a közelmúltban nagyszabású reklámkampányt támogatott egy új típusú sportcipőről. Rendszeresen
követed őt a közösségi médiában, és sokat tudsz róla; hatalmas követőtábora
van. Létrehozott és finanszírozott egy kezdeményezést, amely oktatási lehetőségeket kínál a szegényebb családok gyermekeinek, emellett számos környezetvédelmi kérdésre hívja fel a figyelmet, és gyakran aktuális társadalmi és politikai
kérdésekben is kifejezi véleményét. Nemrégiben beszélt a COVID-19 vakcinákról
és általában az oltásokról. Meglehetősen szkeptikus ezzel kapcsolatban, nem oltatja be magát a COVID-19 ellen, és nem oltatja be gyermekeit néhány gyakori
betegség ellen sem. Állítása szerint a több a hátránya, mint az előnye, és orvosi
vizsgálatokat és szakértőket is idéz. Az ezzel kapcsolatos észrevételei pedig vírusszerűen terjednek.
Miben nyilvánul meg ebben a helyzetben a hatalommal szembeni engedelmesség?

Milyen következményei lehetnek ennek? Kire nézve?
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Mit tehetünk ebben az esetben a hatalommal szembeni engedelmesség elkerülése végett?

4. Szituáció

Nemrégiben az egyik barátod megosztott egy cikket az egyik közösségi oldalon,
amely arról szólt, hogy tudósok és orvosok egy csoportja szerint a maszkok hos�szabb ideig tartó viselése súlyos tüdőfertőzéseket okozhat, és nem akadályozza
meg a COVID-19 terjedését. A csoport azt is elmondta, hogy kérelmet nyújtottak
be a kormányhoz, hogy visszavonásra kerüljön a közterületen kötelező maszkviselés. Kíváncsiságból tovább ellenőrizted a híreket, és nyilvánvalóan heves vitát
váltott ki mindez a közösségi médiában, sokan hasonló aggályokat vetettek fel,
és elutasították a maszkviselést, mint fertőzés elleni védekezést. Szerintük a kormány elrejt bizonyos orvosi kutatásokat, és félretájékoztatja az embereket.
Miben nyilvánul meg ebben a helyzetben a hatalommal szembeni engedelmesség?

Milyen következményei lehetnek ennek? Kire nézve?

Mit tehetünk ebben az esetben a hatalommal szembeni engedelmesség elkerülése végett?

3.

Hatalommal szembeni
engedelmesseg es a populista,
vagy szelsoseges mozgalmak
Először olvasd el a következő szöveg A részét, és beszéld meg a csoportoddal az a), b)
és c) kérdésekre adott válaszokat, valamint, hogy ki mit gondol a d) és e) kérdésekről.
Ezután beszéljétek meg csoport válaszait a teljes osztállyal. Ezután olvasd el a szöveg B
részét, és hasonlítsd össze a d) és e) kérdésekre adott válaszokat a szöveg új információival; végül válaszolj az f) kérdésre.
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A QAnon-féle összeesküvés-elmélet: eredete, evolúciója és
következményei
‘A’ rész

A QAnon-féle összeesküvés-elmélet kezdete az Egyesült Államokban 2016-ra tehető a
teória pedig a Pizzagate nevet kapta, amely a szélsőjobboldali közösségi média platformokon (például a 4chan) írt cikkekből indult, miszerint Hilary Clinton és más demokratikus politikusok pedofil hálózatot működtetnek egy pizzériában Washington DC-ben.
2016 decemberében az összeesküvés-elmélet egyik híve (Edgar Maddison Welch, kétgyermekes apa) gyermekeket akart megmenteni, akiket állítólag bebörtönöztek és bántalmaztak a pizzéria alagsorában, és ezért egy fegyverrel futott be Washingtoni étterembe. A pizzériának nem volt alagsora, később a bíróság előtt Welch mély sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy veszélybe sodorta az emberek életét. Négy év börtönre ítélték.
Az azonban nem világos, hogy mindez elég volt-e ahhoz, hogy ne higgyen többé a Pizzagate-ben.
2017 októberében egy névtelen felhasználó egy sor bejegyzést tett a 4chan üzenőfalára. A felhasználó „Q” néven jelentkezett be, és azt állította, hogy rendelkezik az Egyesült
Államok „Q clearance” néven ismert biztonsági jóváhagyásával. Azt akarta, hogy hallgatósága elhiggye, hogy hírszerző tiszt vagy katonai tisztviselő, aki magas szintű engedéllyel rendelkezik, amely hozzáférést biztosít az atomfegyverek tervezését és egyéb
rendkívül érzékeny anyagokat is tartalmazó minősített információkhoz. Azt írta, hogy
Hillary Clintont hamarosan letartóztatják, és országos erőszakos felkelés tör ki. Semmi
sem történt, de ez nem tartotta vissza Q-t attól, hogy más üzeneteket tegyen közzé,
gyakran rejtélyesen írva. Ez az egyetlen bejegyzés nagy érdeklődést váltott ki a közösségi médiában, és több összeesküvés-elméleti szakember beszélt róluk, akiknek a Q
népszerűsítése pedig elősegítette saját online profiljuk felépítését. 2020-ig több ezer
olyan ember volt, akik Q követőiként „Q dropnak” vagy „breadcrumbnak” neveztek - a Q
által megosztott posztokban.
Lényegében a QAnon egy széleskörű, teljesen megalapozatlan, internetalapú összeesküvés-elmélet, amely azt állítja, hogy a volt amerikai elnök, Donald Trump titkos háborút indít a sátánt imádók ellen a kormányban, az üzleti életben és a médiában is. A
pedofilok titkos társasága pedig járja a világot, és Donald Trump egykori elnök ellen
szerveződnek, miközben globális gyermekkereskedelmi hálózatot működtetnek. A QAnon-hívők arra tippeltek, hogy ez a harc a számvetés napjához vezet, ahol olyan prominens embereket tartóztatnak le és végeznek ki, mint Hillary Clinton volt elnökjelölt. Az
igaz hívek úgy gondolják, hogy a szándékos félretájékoztatás része Q üzeneteinek - számukra az összeesküvés-elméletet ezért lehetetlen megcáfolni.
Sok hívő számára QAnon képezi Donald Trump támogatásának alapját. Trump akaratlanul vagy épp szándékosan retweetelte a QAnon támogatóit, és a választások előtt fia,
Eric Trump közzétett egy QAnon mémet az Instagramon. Négy éves fennállása alatt az
összeesküvés-elmélet elterjedt a mainstream közösségi médiában, és hatalmas forgalmat generált Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on és Reddit-en, elkötelezett követők százezreit vonzva. A Pew Research Center 2020 szeptemberében végzett
tanulmányából kiderült, hogy az amerikaiak közel fele hallott a QAnonról, ami kétszer
annyi, mint 2020 elején. Azok közül, akik hallottak róla, minden ötödik amerikai pozitívan vélekedett a mozgalomról. A koronavírus-járvány során a Q influencerek megalapozatlan elméleteket terjesztettek a betegségről, „mély állapotú” álhírnek nevezve azt, és
elősegítették az arcmaszkokkal és oltásokkal kapcsolatos téves információkat. Állítólag
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a közösségi média platformjai (például a Facebook, a Twitter, a YouTube, a TikTok, az
Amazon stb.) általában lassan léptek fel annak megfékezése érdekében, annak ellenére, hogy szigorították a QAnon-tartalommal kapcsolatos szabályaikat és több száz Q-t
támogató fiókot és videót letöröltek.
A QAnon összeesküvés-elmélet a világ más országaiban is népszerűvé vált, gyakran az
összeesküvés-elmélet néhány lokalizált változatában jelent meg, például az Egyesült Királyságban Boris Johnson miniszterelnök állítólag meg akarta semmisíteni a pedofil csoportot. Hívők csoportjai Lengyelországban, Németországban, az Egyesült Királyságban,
Ausztráliában, Kanadában, Franciaországban, Olaszországban és Új-Zélandon is jelen
vannak. A közösségi médiában körülbelül 500 000 QAnon-követő érkezik olyan országokból, mint Franciaország, Spanyolország, Románia, Németország és Ausztria.
Mi az első reakciód és mit gondolsz a QAnon-ról szóló szöveg olvasása után?
Hogyan használták ki a hatalommal szembeni engedelmességet a QAnon féle ös�szeesküvés-elméletben?
Melyek az összeesküvés-elmélet főbb jellemzői e példa alapján? Hogyan lehet felderíteni egy összeesküvés-elméletet?
Miért és hogyan gondolod, hogy az összeesküvés-elméletek veszélyesek lehetnek? Milyen következményei lehetnek?
Mit gondolsz, miért hisznek egyesek a QAnon-féle összeesküvés-elméletben? Miért válik népszerűvé?

‘B’ Rész

2019-ben az FBI a QAnon-t „belföldi terrorfenyegetésként” jelölte meg, mivel szélsőséges erőszakra ösztönözhet embereket. A QAnon támogatói koordinálják az észlelt ellenségekkel való visszaéléseket ők lehetnek politikusok, hollywoodi hírességek és újságírók, akik véleményük szerint leplezik a pedofilokat. Ez nem csak fenyegető üzeneteket
jelent online. A Twitter fellépett a QAnon-nal szemben az „offline ártalom” lehetősége
miatt. Már több QAnon hívőt letartóztattak offline kapcsolatba lépések után.
Egy figyelemre méltó esetben 2018-ban egy erősen
felfegyverkezett férfi elzárta a Hoover-gát fölötti hidat. Matthew Wright később bűnösnek vallotta magát terrorizmus vádjával.

5. kép

Az összeesküvés-elméleti mozgalom 2020. január
6-án ismét megmutatkozott, amikor több követőt láttak részt venni az amerikai kongresszus találkozóhelye, a Capitolium épületénél elkövetett halálos támadásban. Ez a Fehér Ház mögötti tüntetés csúcspontja
volt, amelynek során Trump-párti tüntetők ezrei vonultak fel a Capitoliumra, hogy megállítsák a válasz-
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tási szavazatszámlálást, Mike Pence akkori alelnök vezetésével. Trump támogatói, akik
úgy vélték, hogy a 2020-as elnökválasztás hamis volt, és hogy valójában Donald Trump
nyerte meg, csatlakoztak más szélsőséges jobboldali csoporthoz, például a fehér szupremácistákhoz és a QAnon-féle összeesküvőkhöz. A rendbontók megtámadták a Capitoliumot, és az ebből fakadó harcokban öt ember meghalt: négy rendbontó és egy rendőr.
Az összeesküvés-elméletekben leginkább hívő emberek közül sokan áldozatnak tekintik magukat a korrupt és hatalmas erők ellen. Bár a QAnon határozottan Trump-párti, olyan embereket vonz, akik hajlamosak bármiféle összeesküvés-gondolkodásra. Az
összeesküvés-elméletek hajlamát általában a következő feltételezések elfogadása jellemzi: életünket titkos helyeken előre elgondolt cselekmények irányítják. Bár látszólag
demokráciában élünk, az emberek egy kis csoportja vezet mindent, de nem tudjuk, kik
ők. Nagy események - járványok, recessziók, háborúk, terrortámadások - azért vannak,
mert ez a titkos csoport a többiek ellen dolgozik. QAnon válaszol az emberek csalódására a jelenlegi politikai rendszerrel, az oktatási rendszerrel, a pénzügyi rendszerrel és
a médiával kapcsolatban is. Néhány QAnon-hívő szerint a mozgalom reményt ad nekik
egy gyökeresen más és jobb jövőre.
A QAnon összeesküvés-elmélet az amerikai politikába is bejutott, mivel 2020 novemberében egyik támogatója, Marjorie Taylor Greene elnyerte az USA-ház egyik helyét. Egyes
szakértők azt jósolják, hogy Donald Trump veresége után az amerikai elnökválasztáson
a QAnon összeesküvés-elmélet egyfajta vallási és politikai mozgalomként, „digitális kultuszként” maradhat fenn.
Miután elolvastad a szöveg B részét, hasonlítsd össze a fenti d) és e) kérdésre adott
válaszaidat a szöveg új információival - mennyiben voltak jóslataid közel a valósághoz?
Gondolj a következő kérdésre adott válaszodra:
Mit gondolsz, hogyan kerülhetjük el az ilyen összeesküvés-elméletek terjesztését
a társadalomban?
Beszéld meg gondolataidat az egész osztállyal.
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1.
Tanari jegyzetek
Elfogultság saját és külső csoport
iránt
A csoporthoz való tartozás szociális létezésünk alapja. Ez történhet
egészen mikro-szinten, ahogyan a családunkhoz, vagy egy baráti
körhöz tartozunk, de makro szinten is, amely alapján lehetünk keresztények, muszlimok, zsidók vagy ateisták, így alkotva egy bizonyos társadalom vagy nemzet tagját. Mindezek részt vesznek az
emberi identitás kialakításában. Felosztjuk társadalmunkat, annak
érdekében, hogy ez értelmet és struktúrát adjon környezetünknek.
Tudatosan vagy tudattalanul önmagunkat valamely csoport részeként látjuk, amely azt az érzést kelti bennünk, hogy tartozunk valahova, a része vagyunk valaminek. Azt a csoportot, amellyel egy
személy azonosul “saját csoportnak” nevezzük. Vice versa, azt a
csoportot pedig, amelyhez nem tartozunk, “külső csoportnak” nevezzük.
Egy bizonyos csoporthoz való tartozás két fő jelenséget idézhet
elő. Az egyik a saját csoport előnyben részesítése, amikor a velünk
azonos csoportban lévő emberekhez több értéket kapcsolunk és a
csoport tagjait pozitívabban látjuk. A saját csoportunk pozitív sajátosságaira és jellemvonásaira fókuszálunk.¹⁴ Ez viszont másrészről
a külső csoport lealacsonyítását idézheti elő. Hajlamosak vagyunk
kevesebb értéket tulajdonítani a csoportunkon kívüli személyekhez, a negatív jellemvonásaikra fókuszálunk és képesek vagyunk
olyan érzelmeket generálni irántuk, mint a gyűlölet vagy megvetés.
Mindezt azért tesszük, mert ez pozitív fénybe helyezi a saját csoportunkat, következésképpen javítja saját identitásunkat és önérzetünket.¹⁵ A külső csoport esetében szinte kivétel nélkül egy teljesen homogén csoportra gondolunk, ahol mindenki ugyanazokkal a
(negatív) jellemvonásokkal rendelkezik, nem pedig sok különböző
személyiségre, mint a saját csoportunkon belül.

¹⁴

Stets, J. E., & Burke, P. J.
(2000). Identity Theory
and Social Identity Theory. Social Psychology
Quarterly, 63(3), 224–
237. (page 225)

¹⁵

Appiah,
O.,
Knobloch-Westerwick,
S., & Alter, S. (2013). Ingroup Favoritism and
Outgroup Derogation:
Effects of News Valence,
Character Race, and Recipient Race on Selective
News Reading. Journal
of
Communication,
63(3), 517–534. (page
520)

¹⁶

Levin, S., & Sidanius,
J. (1999). Social Dominance and Social Identity in the United States
and Israel: Ingroup Favoritism or Outgroup
Derogation?
Political
Psychology, 20(1), 99–
126. (page 99)

A saját és külső csoport iránti elfogultság egyrészről a
saját csoport előnyben részesítése, másrészről pedig
a külső csoport lealacsonyításának kombinációja. A
jelenség meghatározható, mint “a csoporton belüliek
kedvező értékelése egy csoporton kívülivel szemben”.¹⁶
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Melyek a saját és külső csoport elfogultság tipikus jellemzői ?
Az észlelt különbségek a saját és a külső csoport között túlzóak.¹⁷ Hajlamosak vagyunk csak arra az egy sajátosságra fókuszálni, amely elválaszt bennünket a csoporton kívüliektől, és
azt egyedüli fontos kritériumként kezelni. Például két futball
klub rajongói, akik tradicionálisan ellenfelek, riválissá tudnak
válni csupán azért, mert különböző futball klubnak szurkolnak,
és teljesen elkerülik a figyelmüket a közöttük lévő hasonlóságok, mint például, hogy mindannyian szeretik a focit, szeretnek együtt lógni a többi szurkolóval, miközben söröznek.
Ha az egyén a kedvenc csapatának egy szurkolója összefüggésbe kerül a huliganizmussal, nagy valószínűséggel annyit mond
rá “ez egy egyedülálló eset, nem jellemző mindannyiunkra”,
ugyanakkor, ha a huligán a rivális csapat szurkolótáborából
való a reakció is valószínűleg eltér “látod, ezek mind huligánok.
Mi ennél jobbak vagyunk.” Egy csoportunkon belüli tag pozitív
viselkedését gyakran az egész csoportra kiterjedő állandó pozitív jellemvonásként általánosítunk és ehhez hasonlóan egy
külső csoport tagjának negatív viselkedését szintén az egész
csoportra vonatkozóan általánosítunk. Hasonlóképpen működik ellentétes esetben is: egy saját csoporton belüli tag negatív viselkedési formáját egyedüli esetként kezeljük, melyet az
adott helyzet váltott ki, ugyanígy egy külső csoport tagjának
pozitív viselkedési formáját valamilyen kivételes jelenségként
kezeljük, amely nem hozható összefüggésbe a csoport identitásával.¹⁸ A belső csoportot egy heterogén csoportként látjuk,
ahol minden tag különálló, egyedi személyiség, még a külső
csoportot egy homogén társadalmi osztályként kezeljük.¹⁹

¹⁷

Rothbart, M., & Lewis,
T. L. (2006). Attitudes
and beliefs in a marching band: Stereotyping
and accentuation in a
favorable
intergroup
context. European Journal of Social Psychology,
36(5), 699–719.

¹⁸

Hewstone, M. (1990).
The ‘ultimate attribution
error’? A review of the
literature on intergroup
causal attribution. European Journal of Social Psychology, 20(4),
311–335.

¹⁹

Rothbart, M., & Lewis,
T. L. (2006). Attitudes
and beliefs in a marching band: Stereotyping
and accentuation in a
favorable
intergroup
context. European Journal of Social Psychology,
36(5), 699–719.

Miért léteznek ilyenféle torzítások?
A Társadalmi Identitás Elmélet szerint azért határozunk meg
csoportokat és osztályokat a világon és a társas környezetünkben, hogy segítségével meghatározzuk a saját identitásunkat.
A személyazonosságunk az ezen csoportokhoz való tartozásunktól függ. Kognitív szempontból a társadalmunk megkülönböztető csoportokra osztása és felruházásuk pozitív vagy
negatív jellemzőkkel, sokkal egyszerűbb, mint felfogni a komplex valóságunkat, minden apró kis árnyalatával. Mint minden
más torzítás, ez is leegyszerűsíti az információfeldolgozást.
Gondoljatok csak bele, mennyi munkát kellene az agyunknak
elvégezni ahhoz, hogy megértse, egy külső csoport tagjaival is
lehetnek azonos nézeteink, jellemvonásaink, és hogy valójában minden egyes személy csoportok százaiba tartozhat bele,
ezek közül nem csupán egy határoz meg minket. Másrészt viszont gyakran jelentős erőfeszítésbe kerül, hogy a torzított véleményünket, előítéletünket észszerűsítsük, racionalizáljuk (ld.
a 4. leckében a torzítás igazolásánál).
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Elfogultság saját és külső csoport
iránt és a radikalizálódás/
szélsőségesség
A kognitív torzítások megismerése után nézzük meg, hogy milyen
buktatókat hordoznak magukban. A saját és külső csoport iránti
elfogultság veszélye abban rejlik, hogy még önkényes csoportokban
esetében is, amelyek nem biztosítanak számunkra közös világnézetet vagy olyan jellemzőket, amelyekkel azonosulhatnánk, továbbra
is a saját csoport előnyben részesítéséhez és a külső csoport lealacsonyításához folyamodunk. Nincs szükség vélemény-hozzáállás
vagy viselkedésbeli különbségekre, illetve történelmi konfliktusra.
Henri Tajfel, a szociális identitás elméletének atyja Michael Billiggel
elvégzett egy kísérletet 1975-ben, ahol teljesen véletlenszerűen létrehozott csoportokra osztották az alanyokat.²⁰ A csoportokon belül nem voltak kifejezett hasonlóságok, és a csoportok között sem
voltak kifejezett különbségek. Elmondták az alanyoknak, hogy több
csoport létezik, de a kategorizálás kritériumáról nem tettek említést. Ennek ellenére az eredmények azt mutatták, hogy az alanyok

²⁰ Billig,

M., & Tajfel, H.
(1973). Social categorization and similarity in
intergroup behaviour.
European Journal of
Social Psychology, 3(1),
27–52.

továbbra is diszkriminatív magatartást tanúsítottak
a külső csoport tagjaival szemben.

A torzítás veszélye éppen ebben rejlik. A saját csoportnak szerzett
előnyök érdekében a tagok a külső csoporttal szemben diszkriminációra, nyílt agresszióra hajlamosak. Ez a jelenség szintén könnyen
felismerhető a populista és jobboldali szélsőséges programoknál,
a világosan megfogalmazott “mi kontra ők” megnyilvánulásukkal,
amely szerint a jó és derék emberek küzdenek egy kevésbé értékes csoport tagjaival szemben. A módszer rendkívül hatékony,
pontosan azért, mert az ösztönös kognitív torzításainkhoz igazodik,
melyek segítségével osztályozni akarjuk a csoportokat, hogy egyszerűsítsük a gondolkozást és információfeldolgozást. A saját és
külső csoport iránti elfogultság bármely populista vagy szélsőséges
politikus kommunikációjának vagy kampányának lényeges jellemzője. Ha egy külső csoport, “egy ellenfél” meghatározható, a populisták gyakran egy teljesen homogén csoportról beszélnek, amely
ugyanazon (meghatározásuk szerint negatív) tulajdonságokkal bír,
és valamilyen módon veszélyt jelent ránk, a csoporton belüliekre
és “értékeinkre” nézve. Mint egy lefelé húzó spirál, a külső csoporttal kapcsolatos homogenizáció és negatív asszociáció a csoporton
belüli tagokat erőszakos viselkedésre késztetheti, mivel azt érzik,
hogy az erőszakuk indokolt. Ez a szélsőséges és radikális erőszak
egyik alapja.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanari jegyzetek
Tanulási
eredmények
A lecke végére a tanulók képesek lesznek:
Kritikusan megtapasztalni
és megérteni a saját és külső csoport iránti elfogultságot

A tananyag felépítése
és útmutatás
Hozzávetőleges időtartam: kettő
vagy három 50 perces tanóra, attól
függően, hogy az összes feladatot elvégzi a diákokkal vagy sem.
Külön eszköz igény: nincs

Észrevenni és beazonosítani a torzítást valós példákon keresztül saját magától
Megérteni a kapcsolatot a
saját és külső csoport iránti
elfogultság és a diszkriminatív viselkedés között
Észrevenni a szélsőséges
propagandák által alkalmazott torzítást és megérteni
a kapcsolatot a torzítás és a
szélsőséges erőszak között
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10-15 perc.
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Bemelegites
1. Feladat
A saját és külső csoport iránti elfogultságról való tanulást néhány
egyszerű példával kezdjük. A cél az, hogy elkezdjük észrevenni, miképpen látjuk önmagunkat valamely csoport, kollektíva részesének,
amely eltér a többitől.
Egy gyors ötletelési feladat. Kérje meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el mely csoportokhoz tartoznak és írják le ezt a listát. Mely
csoportokhoz tartoznak mikro-szinten, pl. család, baráti kör, sport
csapat, osztály ? Mely csoportokhoz tartoznak makro-szinten, pl.
nemzet, vallás, kontinens, stb. ? Szánjon pár percet arra, hogy néhány tanuló megossza a példáit.

2. Feladat
Kérje meg a tanulókat, hogy írjanak három jellemzőt, ami eszükbe
jut mindegyik csoportról, amelyet leírtak az előző lépésnél. Mi ugrik
be nekik első asszociációként a csoportokkal kapcsolatban, mely
három melléknév ? Szánjon pár percet arra, hogy néhány tanuló
megossza az asszociációját. Folytathatja a következő feladattal is
és kikérdezheti őket azután, az viszont fontos, hogy a tanulók ne
ismerjék a torzírások alapelvét a következő feladat előtt (2.2.2. 1.
feladat), azért, hogy olyan helyzetet szimulálhassunk, amelyben a
torzítás kiváltható.

2.2.
20-30 perc.

A sajat es kulso csoport
iranti elfogultsag
megtapasztalasa
1. Feladat
A feladat célja, hogy szemléltessünk egy helyzetet, amely előidézi a
saját és külső csoport iránti elfogultságot, és a diákok megtapasztalják, milyen egyszerűen jelennek meg ezek a torzítások, illetve azt,
hogy talán lehetséges, hogy nem védettek ezekkel szemben. Az elfogultság megtapasztalása elmélyíti a tanulási folyamatot.
Válassza szét a tanulókat két csoportba valamilyen jelentéktelen és
semleges kritérium alapján – akik a pizzát szeretik és akik a tésztát,
akik a macskákat és akik a kutyákat, csoki vagy torta vagy bármilyen
más szempont alapján. Ezek a kritériumok ne vonatkozzanak semmilyen fontos jellemzőre vagy anyagi állapotra, kerüljük el a nemi
megkülönböztetést vagy bármilyen bonyolult érzelmeket kiváltó elkülönítést. Mindkét csoport tagjai üljenek egy körbe, vagy közelebb
egymáshoz. A tanulók első csoportja (pizza csoport, macska cso-
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port..) sorolja fel azokat az okokat, amelyek miatt szerintük a másik
csoport tagjai a másik ételt, állatot stb. kedvelik. És vice versa, a
második csoport is sorolja fel azokat az okokat, amelyek miatt szerintük a másik csoport tagjai a másik ételt, állatot kedvelik. Mindkét csoport három percet kap, hogy minél több ötletet gyűjtsenek,
motivációként fel is ajánlhat valamilyen díjat annak a csapatnak,
amelyik több ötletet szed össze.
Jelöljön ki egy vagy két megfigyelőt csoportonként. Ők oldalra ülnek
és nem vesznek részt a vitában, a feladatuk az lesz, hogy megfigyeljenek és leírják, az általuk megfigyelt csoportban miket mondtak és
hogyan fejlődött az értekezés. Próbáljanak meg minél több dolgot
leírni abból, amit hallanak az egész megbeszélés alatt a csoportban.
A három perc leteltével kérjen meg egy jelentkezőt a csoportból,
hogy írja fel a táblára listába szedve az összes dolgot, amit kitaláltak. Számolják össze a pozitív és negatív okokat, és hasonlítsák
össze mit írt egymásról a két csoport. Majd kérdezze meg a megfigyelőket mit írtak le vagy adják hozzá azokat a jelzőket, amelyeket
ők kihallottak a megbeszélésből, illetve ők is megoszthatják történetüket és véleményüket arról, amit hallottak a csoportban.
Ez a feladat jellemzően semleges ötletekkel indul, melyeket azonban hamarosan követnek a negatív jellemzők, ezt gyakran erősíti,
hogy a csoportok hallják egymást. A negatív jelzők száma a másik
csoportról valószínűleg meghaladja a pozitív vagy negatív jelzőket
(az alap feltételezéseken kívül, mint pl. a stílus vagy az egyéni választás, a tanulók lehetséges, hogy hamar elítélik a másik csoport
“szegényes ízlését” stb.). A megfigyelők a végén megoszthatják
eredményeiket, amelyek megerősíthetik a pozitív és negatív jelzők
feltételezett arányát.
Ez a feladat közvetlenül az első bemelegítő feladatok után következik. Kérdezze meg a tanulókat, észrevették-e, amikor az előző
feladatnál a választott saját csoportjukról volt szó, csak pozitív jelzőket említettek? Szétosztva két csoportra egy teljesen lényegtelen
kritérium alapján (a pizzát szeretni), máris képesek voltak negatív
dolgokat is feltételezni a másik csoportról, negatív jellemvonásokat megadni, melyek fényében a saját csoportjuk jobbnak tűnik (pl.
jobb ízű) ? És ezeket képesek voltak annak ellenére is feltételezni,
hogy akár közeli barátjuk volt annak a bizonyos másik csoportnak
a tagja?
Természetesen lehetséges, hogy a negatív jelzők nem haladják meg a
pozitívokat vagy egyáltalán nem említenek negatív jellemzőket. Ebben
az esetben mondhatja nekik, hogy büszke rájuk, hogy nem lehetett becsapni őket, és mondhatja, hogy megnyerték ezt a feladatot. Magyarázza el, hogy a tanulók gyorsan tudtak pozitív dolgokat állítani a saját
csoportjukról az első feladatnál, a külső csoport esetében, amelyhez
nem tartoznak pedig gyakran negatív jelzőkkel is előhozakodtak – a
diákok második csoportjánál, akik valami mást szeretnek, mint ők. El-
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mondhatja nekik, hogy a feladat esetében a negatív jellemzők általában túlsúlyban vannak 2 :1 –re. Folytassák a beszélgetést a torzítások
alapjairól.
Kérdezze meg a tanulókat, hogy észlelnek-e kognitív torzítást itt és
melyek ennek a jellemzői.
Ez a folyamat egy teljesen ösztönös mechanizmusra épül, melyet
saját és külső csoport iránti elfogultságnak nevezünk. Hajlamosak
vagyunk az embereket olyan csoportokba osztani, amelyekben
benne vagyunk (saját csoport) és olyanokra, amelyekben nem (külső csoport). Ez a felosztás becsapós, arra készteti az emberi elmét,
hogy a belső csoportunk értékét megemelje a szemünkben, a másik csoportot pedig negatívabban értékelje. Fontos megjegyezni,
hogy ez a torzítás olyan erős, hogy még akkor is megjelenhet, amikor olyan csoporthoz tartozásról van szó, amelyet nem is ismerünk,
amely valamilyen lényegtelen kritérium alapján alakult. Írassa le a
tanulókkal a torzítás fogalmát későbbi használatra, akár a korábbi
vita alapján önmagunk megfogalmazásában, vagy használhatják a
tanári jegyzetekben szereplőt is.

2.3.
30 perc.

A sajat es kulso csoport
elfogultsag es a
diszkriminacio
1. Feladat
Ossza fel a diákokat 3 csoportra, pl. egyszerűen a padsorok alapján.
Nem számít, hogy a sorok szerint osztja fel őket, vagy véletlenszerűen számokat rendel a tanulókhoz (1,2,3), mindenképpen ültesse
őket össze. Rendeljen a csoportokhoz nevet: mostantól a feladat
kedvéért az egyik csoport a Legendák törzse, a második a Ragadozók, a harmadik pedig a Harcosok törzse. Olvassa fel hangosan, mi
történik a törzsükkel, elmélyítheti a hatást azzal, hogy a csoportra
néz, amikor olvas róluk, vagy egy bizonyos személyre a csoportból,
hogy úgy érezzék, róluk beszél:
A kezdetekkor mindhárom törzs együtt él egy államban. Mindegyiknek van 100 lova, 1 kg aranya, és hatalmas földje. Jó gazdasági kapcsolat van közöttük, találkoznak egymással, családjaik keverednek.
Egy nap, a Legendák törzse olajat talál a földjén. A vagyonuk
megháromszorozódik. Mivel nincsenek adók az államban, a
törzs megtartja magának a vagyont.
Hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy a Legendáknak magasabb a státuszuk. Új és szebb ruhát vásárolnak, új Iphone-okat.
A Ragadozók és a Harcosok nem kapnak egy centet sem, és
nem örülnek neki. Látva a legendák gazdagságát és szépségét,
előtör belőlük a szégyenérzet a régebbi, egyszerű ruháik és
társadalmi státuszuk felett.
Lassan szokássá válik, hogy a Legendák csak Legendákkal randiznak, ezzel is mutatva társas státuszukat.
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A következő évben a Ragadozóknak rossz évük van, az aratás
nem hoz elég ételt. Elköltik az aranyukat ételre. A Legendák
nem küldenek segítséget, a Harcosok küldenek pár lovat.
A Legendák befektetnek a Harcosok földjein. Sok céget vesznek, új főnökként pedig csökkentik a fizetéseket és hosszabban dolgoztatják a munkásokat, mint a saját területeiken.
A Ragadozók egyre inkább belesüllyednek a szegénységbe, páran hontalanná válnak. Ragadozó hontalanok figyelhetők meg
a Harcosok és a Legendák területein.
A Harcosoknál választások közelednek. Habár természeti csapás nem érte őket, kevésbé élnek jólétben, mint korábban. A
közösségi médiában posztok és mémek jelennek meg azzal
kapcsolatban, hogy a rossz terméskor a Ragadozóknak nyújtott segítség túl sokba került a Harcosoknak és, hogy a piszkos
egyének veszélyessé teszik a Harcosok utcáit. A posztok csak
úgy említik őket “a söpredék, amitől meg kell szabadulni”. Mindenki tudja, hogy a Ragadozó klánról van szó.
A Legendák törzse folyamatosan fejlődik, a gazdaságuk virágzik. Elkezdenek fegyvereket árulni a Harcosok rendőrségének.
Megtiltják a házasságot a Legendák körein kívül.
Egy Ragadozó-ellenes jelölt nyeri a választásokat a Harcosok
területein. Ünneplés tör ki, néhány hontalant megvernek az
utcákon.
Válaszként nyíltan Harcos-ellenes poszterek jelennek meg
szemben a Ragadozók területein. A Harcosokat a Ragadozó
törzs és lakosai ellenségének kiáltják ki.
A Legendák elkezdenek fegyvert árulni illegális nacionalista
csoportoknak a Ragadozók területén, melyek célja, hogy vis�szaállítsák földjeik eredeti hírnevét, amely korábban mindhárom törzsre jellemző volt. Akkoriban az ő klánjuk vezette az
államot, a másik két törzs pedig alárendelt szerepben volt. A
csoport elkezd titokban olyan embereket kiképezni, akiknek
már úgysincsen vesztenivalójuk.
A dolgok elfajulnak. Egy masszív tőzsdei összeomlás súlyosan
érinti az olajárakat. A Legendák hatalmas gazdasági válság felé
tartanak. A Legendák tulajdonában lévő vállalatok a Harcosok
területén csődbe mennek. A Legendák és a Harcosok közül is
sokan állnak sorban a munkanélküli segélyért.
Ebben a szörnyű helyzetben történik egy incidens, amikor a
Harcosok területén egy halott gyermeket találnak. Az emberek
azonnal megvádolnak egy Ragadozó férfit, akit a közelben láttak, és a helyszínen összeverik. A Harcosok végül hadat üzennek a Ragadozóknak.
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Ez a diákok államának története. Először várja meg, hogy a tanulók
kilépjenek a szerepkörükből, és visszatérjenek a valóságba, hogy a
gyakorlatból származó érzelmeket kibeszéljék.
Kérdezze meg a csoportokat törzsenként:
Milyen érzés volt Legendának lenni? Milyen érzés volt, amikor
a tőzsde összeomlott, és hirtelen megváltozott a státuszod és
a pozíciód?
Milyen érzés volt Ragadozónak lenni? Éreztél-e igazságszolgáltatást, amikor mindkét másik törzs szenvedett a tőzsdei ös�szeomlásban? Vagy amikor kiderült, hogy egykor te voltál az
állam ura?
Milyen érzés volt Harcosnak lenni? Irigyelted egy kicsit a Legendák szerencséjét?
A tanulók feladata most az lesz, hogy azonosítsák saját és külső
csoport iránti elfogultságot a történetben. Kérje meg őket, hogy
tegyék félre a történet gazdasági elemeit, és koncentráljanak a saját és külső csoport iránti elfogultságra, amelyről már tanultak az
előző tevékenységek során.
Kérje meg őket, hogy idézzék fel azokat az eseteket, ahol a saját
és külső csoport iránti elfogultság megjelent, tehát néhány olyan
cselekedetet, amelyekben az egyik törzs kiemelte magát és lealacsonyította a másik törzset; kérjen meg egy-két önkéntest az osztályból, hogy írják fel ezeket a táblára.
Kronológiai szempontból a válaszok így nézhetnek ki:

Nem kell mindet megemlíteni, legalább néhányat közülük. A tanulók itt láthatják, hogy valós életbeli eseményekben is fel lehet fedezni a saját és külső csoport iránti elfogultságot, és hogy ez az előítélet a különböző csoportok közötti diszkrimináció és potenciális
erőszak egyik erős alapja.
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2.4.
45 perc.

PRECOBIAS

A sajat es kulso csoport
iranti elfogultsag a
videojatekokban
Ennél a feladatnál megnézzük, hogy a videójátékok esetében hogyan váltódhatnak ki különböző torzítások. E cél érdekében megnézzük, hogy nagyon sokáig, a népszerű háborús témájú játékok,
azaz olyan játékok, amelyek célja a harc szimulációja volt, és a játékos közvetlenül részt vesz a konfliktus egyik oldalát képviselve,
nyugati katonákat ábrázoltak a közel-keleti vagy túlnyomórészt
muszlim országokból származó karakterekkel szemben.
A kontextus kedvéért: A New York-i ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én az Al-Kaida terrorista csoport által elkövetett támadásokat követően számos videójáték reagált ezekre az eseményekre és az amerikai kormány által meghirdetett "terrorizmus elleni
háború" közhangulatra (további információkért lásd a 9. leckében
- Képdominancia hatás (The Picture superiority effect) a propagandáról szóló 2.2.4. részt). Hatalmas népszerűségnek örvendő háborús témájú játékok kezdtek el foglalkozni a terrorizmus témájával.

²¹

https://www.giantbomb.com/john-mactavish/3005-23/images/
http://www.arma2.com/
game-features/oa
https://www.trtworld.com/americas/turkeys-counter-strike-against-islamophobia-in-video-games-225921
https://www.youtube.
com/watch?v=S3RdA2dJVeQ&t=1328s
https://medalofhonor.fandom.com/wiki/
Al-Qaeda?file=MOHAQsoldier.png

Először is kérdezze meg a tanulókat, hogy játszott-e közülük valaki
a "Call of duty" vagy a "Battlefield" játékokkal. Lehetséges, hogy a
diákok közül néhányan ismerik a játékok valamelyikét. Megkérheti őket, hogy meséljék el az osztálynak a játékok történetét, amelyekkel játszottak, attól függően, hogy mennyi időt szeretne a tevékenységre fordítani. Majd kérdezze meg konkrétan, hogy valaki
játszott-e a "Call of duty 4: Modern Warfare"-t vagy a "Battlefield
3"-at, és elmondaná-e az osztálynak a fő történetszálakat. Ha senki
sem ismeri a játékokat, akkor rendben van, nem kell időt szánni
ezekre a történetszálakra, de ez egy lehetőség lehet azoknak a diákoknak, akik aktívan játszanak, hogy bemutassák a tudásukat, és
megmutassák, hogy szabadidős tevékenységük érdekes intellektuális kérdés is lehet.
Mondja el a tanulóknak, hogy a következőkben néhány népszerű
háborús témájú videójátékot fogunk elemezni, amelyekben arab
vagy muszlim karakterek szerepelnek. Megvizsgáljuk a főszereplőket és azt, hogy hogyan ábrázolják a játék helyszíneit.
Nézesse meg a tanulókkal a képeket és képernyőképeket a
különböző játékokról²¹ (ld. a feladatlapon). Dolgozhatnak
együtt az egész osztállyal, vagy feloszthatja őket csoportmunkára, az adott osztállyal kapcsolatos preferenciái és tapasztalatai alapján.
1.

Főhősök - saját versus külső csoport
Kérje meg a tanulókat, hogy vizsgálják meg a képeket, és írják
le, hogy kik a "jófiúk", vagyis a szövetségesek, és kik a "rosszfiúk", vagyis az ellenségek az említett videójátékokban.
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A "jók" fehér férfiak, egyenruhás katonák, a vállukon lévő zászlókból egyértelmű, hogy amerikai és brit katonákat ábrázolnak, csúcsminőségű fegyverzettel.
A "rosszfiúk" sálat viselnek, barna bőrűek, rongyosabb ruházatúak,
egyikük még az arcát is teljesen eltakarja, így nem látunk semmilyen arcvonást, illetve gyengébb minőségű fegyverekkel rendelkeznek (néhány AK-47-es, néhány bomba), egyikük öngyilkos merénylő, egy másik öngyilkos bombákra emlékeztető mellényt visel (3.
kép). Agresszívebb, ellenségesebb vonásaik vannak, mint a "jófiúk"
katonáinak.
2.

Helyszínek - A külső csoport lealacsonyítása

Ezután nézzék meg a képeken és képernyőképeken (ld. a feladatlapon) azokat a helyszíneket, ahol a játékok egyes részei vagy a
játékok egyes küldetései játszódnak. A játékok cselekménye valós
országokban és városokban játszódik, a képek és képernyőképek
valós helyszíneket hivatottak ábrázolni, ahol a játékosok - katonák
- küldetéseket teljesítenek.
Kérje meg a diákokat, hogy írják le, hogyan néznek ki az "ellenséges" helyek, melyek az ezeken a helyeken ábrázolt főbb
elemek? Milyen érzelmeket váltanak ki ezek a helyek a tanulókban?
Bár a képen éjszakai jelenetet látunk, amelyben csak kevés részlet látszódik a városból, a Battlefield 3: Operation Guillotine játék helyszíne
Teherán. Házi feladatként megnézhetik a játék végigjátszását a YouTube-on, és ellenőrizhetik a teljes helyszínt. Teherán üres, az utcákon
kiégett autók láthatóak, a kopottas falakon graffitik.

²² Forrása

of image 6:
https://www.youtube.
com/watch?v=l-iW97iG6vI
Forrása of image 7:
https://www.youtube.
com/watch?v=k2QO9Hy7Das
Forrása of image 8:
https://www.engadget.
com/2016-03-24-shooting-the-arabs-how-video-games-perpetuatemuslim-stereotype.html
Forrása of image 9:
https://www.youtube.
com/watch?v=Sr7GqRRrT_Q
Forrása of image 10:
https://www.youtube.
com/watch?v=FMeQ3ruTojI

Ezeknél a példáknál az "ellenséges" helyszínek szinte kivétel nélkül
romokban hevernek, az utcákon törmelék és összetört autók vannak, a pusztulás jelei, betört ablakok, kihalt utcák láthatóak. A 9.
kép Irak városát homokos, üres tájként mutatja be, a sárga, poros
színek nagyban erősítik ezt a benyomást. A tanulók válaszai változóak lesznek, a kiváltott érzelmek a szomorúságtól a félelemig, fenyegetettség érzéséig, kellemetlen érzelmekig, bizonytalan, nyugtalanító érzésekig, ellenségeskedésig terjedhetnek.
A tanulók nézzék meg a három valós képet Szulejmánijjáról,
Teheránról és Karacsiról²² (ld. a feladatlapon). Megfelelnek-e a játékok ábrázolásainak? Milyen előítéleteket indukálhatnak ezek a játékok ezekről a városokról/országokról?
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3.

Előítéletek - A külső csoport lealacsonyítása
Felismerik a tanulók az iszlámra való utalásokat (vagy utalást
arra, hogy az "ellenségek" muszlimok) a képeken?
A korábban elvégzett elemzés alapján a tanulóknak eszükbe
jutnak-e olyan előítéletek, amelyeket az "ellenségek" ábrázolása bemutat?

PRECOBIAS

²³ h t t p s : / / i r . l i b r a r y .

dc-uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf

Ebben a mintában két utalás található: Az elsődleges főszereplő
ellenség a 4. képen "A lelkész" néven hivatkoznak, ami az iszlám
vallási tekintély érzetét kelti, a másik pedig a mecsetek jelenléte az
5. képen, az iraki tájképen.
Ezek a videójátékok túlnyomórészt muszlim országban játszódnak.
A játékok állandósítják azt az előítéletet, hogy a muszlim országok
háború sújtotta és veszélyes országok, illetve azt az előítéletet,
hogy az ezekből az országokból származó emberek terroristák, az
arabok identitását a muszlimokkal és a muszlimokat közvetlenül a
muszlim harcosokkal és terroristákkal hozzák összhangba, a világot
a "jó" katonákra és "rossz" muszlim terroristákra egyszerűsítik le.
Mesélje el a tanulóknak, hogy egy kutatás²³ szerint több mint 15
olyan háborús témájú játék jelent meg az Egyesült Államokban
2001 után, amelyek arab és muszlim karaktereket tartalmaznak,
és ezeket szinte kivétel nélkül úgy ábrázolták, ahogyan azt ebben
az elemzésben láttuk. Mivel a nyugati videójáték-ipar a legfelkapottabb iparág, játékosok milliói játszottak ezekkel a játékokkal.
Kérje meg a diákokat, hogy gyorsan keressenek rá a Google-ben, hány példányban adták el a "Call of Duty 4: Modern
warfare" című játékot, amelyet ebben az elemzésben vizsgáltunk. (ha jobban örülne, ha nem használnák a telefont, megmondhatja nekik a számokat, vagy meghagyhatja házi feladatnak).
A Wikipedia a Call of Duty 4: Modern warfare-t 2007-es év világszerte legkelendőbb játékaként tartja számon, amelyből 2013 végéig
mintegy tizenhatmillió darabot adtak el.
4.

Saját és külső csoport iránti elfogultság
Kérdezze meg a tanulókat: Az általunk végzett elemzés és a kapott információk alapján meg tudnák-e mondani, hogy a játék
hogyan válthat ki saját és külső csoport iránti elfogultságot a
játékosokban.

A válasz az lehet, hogy a játékban egyértelműen fekete-fehér a különbség a "jófiúk" és a "gonosztevők" között. A jófiúk rendelkeznek
az összes jó tulajdonsággal, a gazemberek pedig az összes negatív
tulajdonsággal. Egyértelmű és erős a külső csoporttal szembeni derogáció, lenézés, amint ezt megfigyelhettük abban is, ahogyan ábrázolják őket. Az arab/muszlim harcosokat fenyegetőnek ábrázol-
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ják, gyakran eltakart arccal, rongyosabb ruházattal, az általuk lakott
helyek romokban hevernek, identitásukat összemossák a muszlimokkal. Saját és külső csoport iránti elfogultság váltható ki, hiszen
a játékos a jófiúk csapatának tagja, aktívan játszik a gonosztevők ellen, részt vesz a történetben. A játékos a jófiúkkal azonosítja magát.
Kérdezze meg a diákokat, milyen hatással lehet a játékosokra
az arab/muszlim harcosok negatív szereplőként és a leggyakrabban muszlim országok romhalmazként történő egységes
ábrázolása. Vegyék figyelembe, hogy a játékban gyakori az
asszociáció valós személyekkel, geopolitikai eseményekkel és
helyekkel.
Ezek a játékok valós eseményekre tesznek utalásokat. A történet
lehet, hogy kitalált, de egyértelmű párhuzamot mutat a valósággal:
Nyugati országok katonái, akik küldetéseket teljesítenek és muszlim harcosok ellen harcolnak a közel-keleti/afrikai országokban.
Egyértelműen összevonják a muszlim - harcos - terrorista fogalmakat, és ezzel fekete-fehér képet festenek a nyugati katonákról és a
"muszlim terroristákról". A játékos a "jó" katonák csapatának tagja;
beleeshet az saját és külső csoport előítéletbe, közelebb hozhatja
hozzá a külső csoport, jelen esetben a gonosz terroristákként ábrázolt muszlimok lealacsonyítását.
Ráadásul a játékok a túlnyomórészt muszlim városokat és vidéket
egységesen romos, veszélyesnek tűnő romokként ábrázolják, bár
gyakran ezek a városok élettelteliek, nincsenek bennük összeütközések. Ez tovább növeli az amúgy is rossz asszociációkat az adott
országokkal kapcsolatban.
Fontos megemlíteni, hogy ez átgyűrűzhet a való életbe, és a játékosok kevésbé lesznek érzékenyek a háború, az erőszak vagy a kirekesztett csoportot ért szenvedés iránt.
Magyarázza el a tanulóknak, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ilyen
videójátékok vagy általában a videójátékok játékok rosszak. Ha
néhány diák megosztotta tapasztalatait, vagy az óra elején a játékok
történetéről beszélt, győződjön meg róla, hogy nem fogják őket elfogultabbnak, ítélkezőbbnek tekinteni, újra elmondhatja, hogy ezek az
elfogultságok tudat alatt váltódnak ki és ez normális, annál is inkább,
ha ez egy játék laza légkörén belül történik, ahol senki sem figyel oda a
gondos információfeldolgozásra vagy mély elemzésre.
5.

Hatások

Kérdezze meg a diákokat, el tudják-e képzelni, hogy a saját és külső
csoport iránti elfogultság hatása mérhető legyen a játékokban, és
szerintük, hogyan használhatna a hadsereg ilyen játékokat.

²⁴ https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

Ezzel kapcsolatban valóban elvégeztek egy kísérletet²⁴ 2019-ben,
ahol 204 résztvevőt véletlenszerűen három csoportba osztottak,
hogy 30 percig különböző videójátékokkal játsszanak. Az egyik csoport egy arab terroristák ellen harcoló játékot játszott, a második
csoport orosz terroristák ellen harcolt, a harmadik csoport pedig
egy erőszakmentes golfjátékot játszott. Azok, akik erőszakos játé-
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kokkal játszottak, fokozott előítéletet mutattak az arabokkal szemben, függetlenül attól, hogy az arabok vagy az oroszok ellen játszottak. A legmagasabb negatív asszociáció akkor alakult ki, amikor a
csoport arab terroristák ellen játszott. Ezt a játék előtt és után is
mérték - a résztvevőket arra kérték, hogy rajzoljanak különböző karaktereket, köztük arab karaktereket is. Azok, akik az arab terroristák ellen játszottak, hajlamosak voltak fegyverrel és ellenségesebb
arcvonásokkal rendelkező arab karaktereket rajzolni. A videójátékok tehát elősegítik az arabokkal és magával az iszlámmal kapcsolatos negatív asszociációkat.
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²⁵ h t t p s : / / w w w . m u s e -

umofplay.org/blog/
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-totreatment-the-manylives-of-full-spectrumwarrior

Az amerikai hadsereg használt néhány ilyen videójátékot arra, hogy
"felkészítse" katonáit az iraki háborúra. Sőt, a Full Spectrum Warrior
nevű videójátékot egy olyan intézet fejlesztette ki, amelyet közvetlenül az amerikai hadsereg finanszírozott.²⁵

Fakultatív házi feladat
Ha a diákokat érdekli a téma, és szeretnének mélyebben elmélyedni abban, hogy a "jófiúk" és a "muszlim terroristák" ábrázolása hogyan torzítja el a valóságot, és hogyan segítheti elő a saját és külső
csoport elfogultság kialakulását, akkor adhat nekik egy fakultatív
házi feladatot. Ebben a házi feladatban részletesen megnézhetik,
hogy a kiválasztott videójátékok hogyan segítik a túlnyomórészt
muszlim országokkal szembeni negatív asszociációk és előítéletek
fenntartását, hogyan okoznak előítéleteket velük szemben.
Feladatok:
Derítsétek ki, hány muszlim él a világon, és melyik országban él
a legtöbb muszlim.
A közkeletű előítéletekkel ellentétben a muszlimok nem csak a közel-keleti országokban élnek, a legnagyobb muszlim közösség Indonéziában él.
Derítsd ki, hogy melyik nyelvet beszélik Afganisztánban, Pakisztánban (a képmintánkban szereplő Karacsiról készült képernyőképen rossz nyelvi utalás található, vajon a diákok rájönnek-e?)
és Iránban.
A népszerű előítéletekkel szemben, amelyeket ezek a videójátékok
tovább hangsúlyoznak, nem minden muszlim többségű ország
arab ország, és muszlimnak lenni nem jelenti azt, hogy arabul beszélünk. Afganisztán hivatalos nyelve a dari és a pastu, Pakisztáné
az angol és az urdu. Iránban a hivatalos nyelv a fárszi (perzsa). Ezek
közül egyiknek sincs köze az arab nyelvhez. A videójátékban (8. kép)
szereplő téves utalás egy karacsi bolt arab felirata, miközben Pakisztánban az angol és az urdu a hivatalos nyelv.
Végezz egy kis kutatást, és próbáld meg kideríteni, hogyan ábrázolják New Yorkot és Párizst a Battlefield 3-ban (a silánynak
tűnő Teherán és Szulejmánijja ábrázolással szemben).
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Míg a Battlefield 3 készítői mindent megtettek azért, hogy Teheránt
és Szulejmánijját romos és veszélyesnek tűnő helyként ábrázolják,
míg a valóságban élettel teli, rendezett helyek, addig New York és
Párizs teljesen reálisan, gyönyörű városokként van ábrázolva.

PRECOBIAS

²⁶ https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

Meg tudod állapítani, hogy a Medal of Honor:Warfighterből ismert Hassan "A lelkész" kire hasonlít a való életben, és melyek
ezek a hasonlóságok?
Oszama bin Ladenre hasonlít, esetleg az ő fiktív hasonmása. Mindketten idős közel-keleti férfiak, terrorista szervezeteket vezetnek, hasonlóan öltözködnek, és Pakisztánban ölték meg őket.²⁶

2.5.
60-90 perc.

A populista es szelsoseges
mozgalmak tartalma
alapjan megvalosulo
sajat es kulso csoport
elfogultsag
1. Feladat
A következő feladatban azt vizsgáljuk meg, hogy a mindannyiunk számára ösztönös saját és külső csoport előítéletet hogyan célozhatja meg
a politikai kommunikáció, különösen a populista/szélsőséges kommunikáció. A feladat célja nem az egyes ideológiák vagy politikusok megvitatása, hanem azon a stratégiák megismerése, amelyek az előítéletet
kiváltják valamely közönségből, függetlenül az adott párt politikai besorolásától vagy attól, hogy a párt vagy a vezetője mit képvisel. Amen�nyiben a következő gyakorlatokban használt képek vagy idézetek kapcsán felmerülő kérdésekről vita alakul ki, azt tanácsoljuk, hívjuk vissza
a figyelmet arra, hogy az agyunk hogyan dolgozza fel az információkat, hogyan szortírozza és egyszerűsíti számunkra ezeket a különböző
előítéletek – jelen esetben éppen a saját és külső csoport elfogultság
segítségével. Ha állandóan automatikusan kapjuk ezekről a képekből
származó információkat és jeleket, és nem figyelünk oda jobban, akkor az agyunk automatikus folyamatai tévesen dolgozhatják fel ezeket,
anélkül, hogy ezt mi észrevennénk. Ezért nézzük az előítéletet kiváltó
politikai stratégiákat, nem pedig a különböző ideológiák tartalmát. Ha
úgy érzi, hogy a gyakorlatok során megerősödtek bizonyos előítéletek,
bátran foglalkozzon velük, például az 1. tevékenységben kiemelheti az
1. és az 5. képet, ahol az első kép a "nyugati kultúrára" vet negatív
fényt, az 5. kép pedig a "bevándorló kultúrára", és részletesen megvitathatja velük, olyan kérdéseket feltéve például, hogy milyen elemek
vannak képeken ábrázolva, milyen sztereotípiákat erősítenek, milyen
egyéb információk maradtak ki a képekből?
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A bevezetésnek és a tapasztalatokon alapuló gyakorlatoknak köszönhetően a tanulók mostanra alapvető ismeretekkel rendelkeznek a saját és külső csoport elfogultságról, valamint arról, hogy
milyen gyorsan tulajdonítunk pozitív tulajdonságokat a saját csoportunknak és negatív tulajdonságokat a külső csoportnak. A következő lépés az, hogy észrevegyék és megértsék, hogyan nyilvánul
meg ez az előítélet a politikai kommunikációban, hogy észrevegyék
a rasszista és szélsőséges politikai programokban.
Mutassa meg a tanulóknak a következő közösségi média posztokat²⁷ és az óriásplakáton²⁸ megjelenő kampányt (ld. a feladatlapon) - ezeket kinyomtatva is szétoszthatja a tanulók között, vagy
megmutathatja a képernyőn.
Tegye fel a következő kérdéseket:
Fel tudjátok fedezni a saját és külső csoport elfogultságot ezekben a posztokban és képekben?
Mi a közös a képekben, milyen fajta megosztottság van mindig
jelen?

PRECOBIAS

²⁷ Forrása of image 1:

www.facebook.com
Forrása of image 2:
https://www.peta2.
com/news/shirley-manson-fur-is-garbage/
Forrása of Image 3:
Donald J. Trump Twitter
account
Forrása of image 4:
http://www.romea.
c z / e n / n e w s /
world/slovak-politician-apos-s-billboards-reading-stop-lgbt-removed-after-ngo-petition

Az öt példa:

²⁸ Forrása of image 5:

www.facebook.com
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A bemutatott posztok és plakátok kulcsa az elkülönítés a "mi" és
"ők", azaz a saját és külső csoport között, illetve ami még fontosabb, hogy a "mi" pozitív, az "ők" pedig negatív töltetű jelzők.
Mindegyik kép a "mi kontra ők" felosztással kódolja üzenetét, ahol
a saját csoport – ahova a néző tartozik - a "mi" pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, egyértelműen jobb, mert az "ők", a külső csoport valami rosszat tesz. Ez könnyen előítéleteket válthat ki vagy
megerősítheti azokat a közönség fejében, hiszen nem dolgozzák fel
tudatosan a képek tartalmát.
Folytassa a következő kérdésekkel:
Miért élnek vissza a "mi és ők" felosztással a politikai kommunikációban? Mi ennek a veszélye?
Az első két példa inkább populista, nem szélsőséges vagy erőszakra ösztönző. Azt mutatják, hogy az "saját és külső csoport" előítélet sokféle kommunikációban megjelenhet, és arra szolgál, hogy a
nézőt automatikus gondolkodásra késztesse, rögtön felfogja jelentését. A 3. és 4. példán megjelenő felosztás a jó saját csoport és
rossz külső csoport között sokkal egyszerűbb és világosabb. A 3.
példában a mexikóiakról azt mondják, hogy erőszaktevők, a 4. példában az LMBT embereket a hagyományos családokra veszélyes
fenyegetésként ábrázolják. Az 5. példában ellenséges, állítólagos
bevándorlók vagy különböző hátterű emberek egy csoportját látjuk, akik ellenségesen viselkednek, az egyiküknél kés is található. A
képen azt állítják, hogy az első sorban állók jutnak közszolgáltatásokhoz, míg a sor végére szorítanak egy kedves és gyenge külsejű
olasz nagypapát. A bevándorlókat rossz embereknek ábrázolják,
akik megfosztják az olaszokat a jogaiktól.
Így néz ki a politikai kommunikációban a saját és külső csoport elfogultság, a "mi kontra ők" megosztás. Emberek egy csoportjára
ráakasztják a "rosszfiúk" megjelölést. Ezt gyakran használják ki a
politikai kommunikációban, mivel a hallgatóság számára leegyszerűsíti a világot a jó és a rossz - szinte kivétel nélkül téves - képére, és
a mindannyiunkban meglévő saját és külső csoporttal kapcsolatos
előítéletre apellál.
A veszély amellett, hogy ezek a kampányok erősen gyűlöletkeltőek,
hogy a 3. 4. és 5. példa a más csoportokkal szembeni előítéleteket
elősegíti, illetve a külső csoportok tagjaival szemben negatív hozzáállást, esetlegesen erőszakot indítványozhat. Súlyosbító körülmény, hogy ezeket közszereplők mondják, a 3. esetben Trump, volt
amerikai elnök, a 4. esetben egy szlovák parlamenti képviselő, az 5.
esetben pedig egy olasz politikai párt képviselője.
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2. Feladat
Ebben a feladatban a tanulóknak ismert személyiségek idézeteiben
kell beazonosítaniuk a saját és külső csoport elfogultságot. Nyomtassa ki és helyezze ki az idézeteket²⁹ (ld. a feladatlapon) a falra,
vagy ossza ki a tanulók között. Hagyja, hogy a tanulók elolvassák az
idézeteket, és 5 percig gondolkozhassanak.
Melyik csoporthoz tartozik a beszélő?
Melyik a külső csoport?
Milyen kollektív jellemzőkkel rendelkezik a külső csoport?
Mely kollektív jellemzőket társítanak értelemszerűen ahhoz a
csoporthoz, amelyhez a beszélő tartozik?

A válasz a következőképpen nézhet ki:

Magyarázza el a tanulóknak, hogy ezek mind a való életből vett példák - ismert politikusok idézetei. A tanulók láthatják, hogyan működik a politikai kommunikációban a "saját –és külső csoport" elfogultság, ezek mind a "mi kontra ők" megosztás példái.

3. Feladat
A következő feladatban megnézzük, kik az idézetek szerzői. Ezután megnézzük Adolf Hitler egyik idézetét, amelyben utal a saját és
külső csoport elfogultság használatára. A gyakorlat lényege, hogy
megmutassuk, a nácik tudatosan és nyíltan visszaéltek az saját és
külső csoport előítéletet kiváltó stratégiákkal, így a diákoknak a jelenlegi politikai kommunikációban is tisztában kell lenniük az ilyen
stratégiák jelenlétével.
Ezután hagyja, hogy a diákok kitalálják, kik lehetnek az előző feladatban szereplő idézetek szerzői. Hagyja, hogy találgassanak egy
ideig, mielőtt felfednénk a szerzők valódi kilétét. Lehetőleg sorrendben haladjunk.

²⁹

https://www.bbc.
com/news/magazine-29701767
h t t p s : / / w w w .
brainyquote.com/
quotes/matteo_salvini_970885
https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urgesattacks-on-the-weston-9-11
https://www.theguardian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-netanyahu-says-israel-isnot-a-state-of-all-its-citizens
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A szerzők a következők:
#1
#2
#3
#4

Winston Churchill, volt brit miniszterelnök
Matteo Salvini, Olaszország korábbi miniszterelnök -helyettese
Ayman al-Zawahiri, az al-Kaida vezetője
Benjamin Netanjahu, izraeli miniszterelnök

Amikor mind a négy szerzőt kitalálták, mutassa meg nekik kinyomtatva vagy olvassa fel nekik hangosan a következő idézetet:³⁰

"

"

³⁰

h t t p s : / / w w w .
brainyquote.com/
quotes/adolf_hitler_101564

1. "A zseniális vezetőnek rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a
különböző ellenfeleit úgy tüntesse fel, mintha azok mind egyazon
kategóriába tartoznának".

Kérdezze meg a tanulókat, szerintük ki a szerző. Néhány találgatás
után elmondhatja, hogy az idézet szerzője Adolf Hitler.
Kérdezze meg a tanulókat, hogy mit gondolnak az idézetekről és
Hitler idézetéről.
Bizonyára nem Hitler és a nácik voltak az elsők a történelemben,
akik kihasználták a velünk született saját és külső csoport elfogultságot, hogy így mozgósítsák közönségüket a külső csoport ellen. De
az a tény, hogy Hitler nyíltan kiállt egy ilyen megközelítés alkalmazása mellett, meg kell szólaltassa a vészjelzőt a diákokban, amikor
az összes említett példára gondolnak. Amit Hitler lényegében javasol, az a külső csoport homogenizálása, mindannyiukat egy kategóriába sorolja, mint "ellenfeleket", "ellenségeket", akik mindannyian
ugyanazokkal a negatív tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha néhány diák provokatív megjegyzéseket hoz fel, akkor tovább foglalkozhat vele. Ha Hitlert dicsőítik ezért a megjegyzésért, akkor egy-két
percig magyarázhatja, hogy a saját és külső csoport elfogultság és a
külső csoport lealacsonyítása - főként a zsidók, romák, etnikai népcsoportok, LMBT emberek vagy politikai ellenfelek esetében - szörnyű következményekhez és népirtáshoz vezetett.
Ha viszont a diákok úgy érzik, hogy az első idézetek Hitler idézetével
való összehasonlítása helytelen, mondja el nekik, hogy itt nem ideológiáról beszélünk, és nem állítjuk, hogy ezek a politikusok neonácik;
hanem az általuk alkalmazott stratégiákról van szó, és arról, hogy a
politikai beszédük, és különösen az itt szereplő idézetek hogyan válthatnak ki automatikus gondolkodást és saját és külső csoport elfogultságot azokban az emberekben, akiknek az idézetek szólnak.
Nézzék vissza a 2. tevékenységben elemzett négy idézetet. Nézzék
meg, hogyan határozzák meg a külső csoportokat.
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Tegye fel a következő kérdéseket:

Reális-e, hogy a külső csoporthoz tartozó összes embernek
ugyanazok a tulajdonságai? Leírja-e ez a világ valóságát, hogy
egyszerűen csak jó és rossz van?
Nézzétek meg, hogyan jellemzik a külső csoportot: ők mind
"gyengébbek, butábbak", "romlottak", "nem tartoznak hozzánk", míg mi "természetesen" a jók vagyunk. Egy magas rangú
politikus mondja ezeket. Mik lehetnek a lehetséges következmények, mit gondolnak a választóik?
Lehet-e békés és diplomáciai megoldásokkal kezelni a saját és
külső csoport közötti konfliktust, ha a külső csoportot, a többi
embert, egyszerűen csak "rossznak" állítják be?
Ha a vitát a "mi vs. ők" és a "jó vs. rossz" keretek közé szorítjuk,
akkor lehetetlen beszélni például a mögöttes gazdasági problémákról, a külső csoport jogos követeléseiről, vagy olyan mellékes
problémákról, amelyeknek semmi közük "minden" migránshoz,
"minden" muszlimhoz, "minden" amerikaihoz. Ez azért van, mert
hajlamosak vagyunk az automatikus gondolkodásra, a belső és külső csoport elfogultág bekapcsolására, ami segít leegyszerűsíteni a
világot jóra vs. rosszra.

4. Feladat
Kérdezze meg a diákokat, hogy szerintük kik a "külső csoportok" a
következő ideológiai csoportok esetében. Kik ellen harcolnak ezek
a csoportok, amikor a "mi vs. ők" értelemben beszélnek, kik azok
az "ők"?
Tegyék ki ezeket a külső csoportokat egy oszlopba.
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Kérdezze meg a diákokat:
Ezt a listát megnézve mit gondoltok, miért fontos tudni az saját
és külső csoport elfogultságról?
Mit gondoltok, hogyan kerülhetnénk el ezek aktiválódását?
Írjanak egy listát olyan stratégiákról, melyekkel kezelni lehet e kognitív torzítást. Néhány ötlet ehhez:
Alapvetően az előítélet kiváltása ellen a legjobb védekezés, ha ismerjük és tudatában vagyunk annak. Ezután minden alkalommal,
amikor ilyen példákat látunk, meg kell kongatni a vészharangot,
hogy itt egy olyan egyszerűsítést használnak, amely a gyengeségeinket célozza – ez az egyik kognitív torzításunk. Keressük a hasonlóságokat önmagunk és egy külső csoport tagjai között. Gondolkodjunk racionálisan és érveljünk. Tartsuk szem előtt, hogy a külső
csoport soha nem homogén, hogy egy politikai vita, amely a saját és
külső csoport fogalmakon alapul, potenciálisan nem oldható meg,
nem kínál megoldandó gyakorlati problémákat, csak gyűlöletet és
félelmet szít a másik csoporttal szemben.

5. Feladat
Az órán vagy házi feladatként
Kérje meg a diákokat, hogy kutassanak fel legalább három olyan
példát a történelemben vagy a jelenben, ahol a saját és külső csoport elfogultság erőszakos következményekkel járt, ahol a "mi vs.
ők" leegyszerűsítés erőszakhoz vezetett. Ha el akarod mélyíteni a
feladatot, a tanulók az osztály előtt is bemutathatják az eseteket.
A nyilvánvaló példa a holokauszt és a nácik, de a tanulóknak ezen
kívül más példákat is találniuk kell. Ilyen példák például, a hutuk
és tuszik közötti etnikai erőszak a 90-es években Ruandában, a rohingyák etnikai tisztogatása Mianmarban, vagy Donald Trump támogatóinak közelmúltbeli támadása az amerikai Capitol Hill-ben,
akik azt ígérték a közösségi médiában, hogy erőszakkal győzik le
ellenfeleiket.
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Feladatlap

03. LEcke

1.

Elfogultság saját és külső csoport iránt

Bemelegites
1. Feladat
Írd le, hogy mikro szinten melyik csoportokhoz tartozol. Mely csoportok tagjainak érzed
magad (pl. család vagy egy sportcsapat)
1
2
3
Írd le, hogy tágabb szinten milyen csoportok tagjának érzed magad (pl. nemzet, vallási/
egyéb csoportok)
1
2
3

2. Feladat
Minden említett csoport mellé írj 3 olyan jellemzőt, amelyek szerinted jellemzi ezt a
csoportot.

2.

A sajat es kulso csoport elfogultsag
megtapasztalasa
1. Feladat
Írjatok le három perc alatt annyi okot, amennyi csak eszetekbe jut, hogy a másik csoport
miért nem szereti ugyanazt, amit a ti csoportotok:

A megfigyelőnek:
Írj le annyi jellemzőt, amennyit az általad megfigyelt csoportban hallottál.
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Elfogultság saját és külső csoport iránt

Írd le a saját és külső csoport elfogultság definícióját:

3.

Sajat es kulso csoport elfogultsag,
diszkriminacio
Hallgassátok meg tanárotoktól a törzsetek történetét. A végén válaszoljatok a kérdésekre azzal a törzzsel kapcsolatban, amelyhez tartoztatok:
Ha Legenda voltál: milyen érzés volt annak lenni? Milyen érzés volt, amikor a tőzsde
összeomlott, és hirtelen megváltozott a státuszod és pozíciód?
Ha Ragadozó voltál: Milyen érzés volt Ragadozónak lenni? Úgy érezted, igazságot
szolgáltattak, amikor a Legendák és a Harcosok is szenvedtek a tőzsdei összeomlás
miatt? És amikor kiderült, hogy egykor te voltál az állam ura?
Ha Harcos voltál: Milyen érzés volt Harcosnak lenni? Irigykedtél egy kicsit a Legendák szerencséjére?

Próbáld meg felidézni a történetben a saját és külső csoport elfogultságokat. A gazdasági szempontokat tegyük félre, de írjátok le azokat az eseteket, amikor az egyik törzs
kiemelte magát, és lealacsonyított egy másik törzset:

90

03. LEcke

4.

Elfogultság saját és külső csoport iránt

Sajat es kulso csoport elfogultsag
es a videojatekok
1. Feladat
Nézd meg a következő képeket a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után megjelent híres
háborús témájú videójátékokból.
1. kép: A szövetségesek karaktere a Call of Duty
4: Modern Warfare-ből

2. kép: A szövetségesek karaktere az Arma 2:
Operation Arrowhead-ből

3. kép: A két fő ellenfél karakter egyike a Call of
Duty 4: Modern Warfare-ből

4. kép : A fő ellenfél karakter “a lelkész” a Medal
of Honor: Warfighter-ból

5.kép: Tálib ellenfél karakter, játék: Medal of
Honor
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03. LEcke

Nézd meg a képeket, és írd le, hogy az említett videójátékokban kik a "jófiúk", vagyis a
szövetségesek, és kik a "rosszfiúk", vagyis az ellenségek:
Jófiúk:

Rosszfiúk:

Ezután nézd meg, hol játszódnak a játékok, és hogyan ábrázolják ezeket a helyszíneket:

6. kép: Battlefield 3: Operation Swordbreak
küldetés, Szulejmánijja város, Irak

7. kép: Battlefield 3: Operation Guillotine küldetés, Teherán város, Irán

8. kép: Call of Duty 4: Modern Warfare, Karacsi, Pakisztán

9. kép: Call of Duty 4: Modern Warfare iraki
tájkép

10. kép: Army of Two: Szomália
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Nézd meg a különböző játékok helyszíneit. Hogyan néznek ki a helyszínek és milyen
főbb elemeket ábrázolnak ezeken a helyeken? Milyen érzelmeket váltanak ki belőled
ezek a helyek?

Most nézzétek meg a következő, való életben készült képeket Szulejmánijjáról, Teheránról és Karacsiról:

1. kép: Szulejmánijja

2. kép : Teherán

3. kép : Karacsi
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Megfelelnek ezek a képek a játékok ábrázolásainak? Milyen előítéleteket indukálhatnak
a játékok ezekről a városokról/országokról?

Találsz más utalásokat az iszlámra a játékok képernyőfotóin? (segítség: két utalás található)

Az eddig elvégzett elemzések alapján tudsz olyan előítéleteket mondani, amelyeket az
"ellenségek" ábrázolása ezekben a videójátékokban állandósít?

Egy kutatás szerint több mint 15 olyan háborús témájú játék jelent meg az Egyesült Államokban 2001 után, amely muszlim karaktereket tartalmazott, és ezeket szinte kivétel
nélkül úgy ábrázolták, ahogyan az elemzéseinkben mi is láttuk. Tekintettel arra, hogy a
nyugati videójáték-ipar világszerte népszerű - a legtöbb játékot ők adják el, játékosok
milliói játszottak ezekkel a játékokkal. Rá tudsz keresni, hogy a Call of Duty 4: Modern
warfare mennyire népszerű, hány példányban kelt el világszerte?

Az elvégzett elemzéseink és a kapott információk alapján meg tudnád mondani, hogy a
játék hogyan válthat ki saját és külső csoport elfogultságot a játékosokban?
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Milyen hatással lehet a játékosokra az arab/muszlim harcosok negatív karakterként, illetve az arab/muszlim országok romhalmazként való egységes ábrázolása? Vegyük figyelembe, hogy a játékban gyakori az asszociáció valós személyekkel, geopolitikai eseményekkel és helyszínekkel.

Tudsz mondani olyan módszert, amellyel mérni lehetne a saját és külső csoport elfogultság hatását a játékokban? Milyen hasznát vehetné ennek a hadsereg?

Házi feladat:
1

Derítsd ki, hány muszlim él a világon, és melyik országban él a legtöbb muszlim

2

Derítsd ki, melyik nyelvet beszélik Afganisztánban, Pakisztánban (a képmintánkban
szereplő Karacsiról készült képernyőképen van egy rossz nyelvi utalás, megtalálod?) és Iránban.
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5.

Elfogultság saját és külső csoport iránt

3

Végezz egy kis kutatást, és próbáld meg kideríteni, hogyan ábrázolják New Yorkot
és Párizst a Battlefield 3-ban (a lepukkant külsejű Teheránhoz és Szulejmánijjához
képest).

4

Kitalálod, hogy a Medal of Honor:Warfighterből ismert Hassan "A lelkész" kire hasonlít a való életben, és melyek ezek a hasonlóságok?

A populista es szelsoseges
mozgalmak tartalma altal
eloidezett sajat es kulso csoport
elfogultsag
1. Feladat
Nézd meg az alábbi közösségi média posztokat és az óriásplakát képét.
Fel tudod fedezni a saját és külső csoport elfogultságot ezekben a posztokban és
képekben?
Mi a közös a képeken, milyen megosztás van mindig jelen?

1. kép

4. kép

3. kép

2. kép

5. kép
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Szöveg a képeken:
1. kép : Ez a kultúra!! Ez az iszlám
2. kép: Ki az igazi szörnyeteg? Ne hordjatok szőrmét! PETA
3. kép: Donald J. Trump: Miért nem tudnak a mexikóiak jobban hasonlítani az ázsiaiakra? Kevesebb nemi erőszak, több számítógép!
4. kép: A család egy férfi és egy nő. STOP LGBT! Marian Kotleba, végre egy szlovák elnök
5. kép: Kitalálod, ki áll a sor végén? Lakhatás, egészségügyi szolgáltatások, munka. Csak
a Lega Nord képviseli az érdekeit.
(Marian Kotleba a szlovák neonáci párt vezetője; ezekkel az óriásplakátokkal indul a
2019-es elnökválasztáson; a Lega Nord egy olasz szélsőjobboldali párt, amelyet Matteo
Salvini vezet; erősen bevándorló- és Európa-ellenes párt).
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Miért élnek vissza a politikai kommunikációban a "mi vs. ők" felosztással? Mi ennek a
veszélye?

2. Feladat
Olvasd el a következő idézeteket ismert politikai személyektől:

1.
"Én például nem ismerem el, hogy az amerikai vörös indiánokkal vagy az ausztráliai feketékkel szemben nagyon rosszat tettek volna. Nem ismerem el, hogy
ezekkel az emberekkel szemben rosszat tettek azzal, hogy egy erősebb, magasabb rendű, a világi dolgokban jártasabb faj, hogy úgy mondjam, jött és átvette
a helyüket."

2.
"Értékeink és identitásunk védelme megköveteli az iszlám jelenlét és az iszlám
szervezetek szabályozását [hazánkban]".

3.
"Az országaitok tele vannak amerikai támaszpontokkal, a bennük hitetlenekkel
és az általuk terjesztett korrupcióval."

4.
"Izrael nem minden állampolgárának az állama. Az általunk elfogadott állampolgársági alaptörvény szerint Izrael a zsidó nép nemzetállama - és semmi
más.
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Ezután próbáld meg kitölteni az alábbi táblázatot az egyes idézetekhez:
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Ingroup-outgroup bias

3. Feladat

1. "A zseniális vezetőnek rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy
a különböző ellenfeleket úgy tüntesse fel, mintha egy kategóriába
tartoznának."

Mit gondolsz, ki a szerző?

"

"

Nézzük meg a következő idézetet:

Nézd vissza az előző feladatban elemzett négy idézetet és hogy hogyan határozták meg
a külső csoportokat.
Reális, hogy a kirekesztett csoporthoz tartozó összes embernek ugyanazok a tulajdonságai legyenek? Leírja ez a világ valóságát, ahol egyszerűen csak jók vagy gonoszok lehetünk?

Nézd meg, hogyan jellemzik a külső csoportot: ők mind "gyengébbek, butábbak", "romlottak", "nem tartoznak hozzánk", míg mi "természetesen" a jófiúk vagyunk. Ezek egy
magasrangú politikus szájából hangzanak el. Mik lehetnek a lehetséges következmények, mit gondolnak a választók, ha ilyen üzenetet hallanak?

Van lehetőség arra, hogy békés és diplomáciai megoldásokkal kezeljük a saját és külső
csoport közötti konfliktust, ha külső csoportot, a többi embert egyszerűen csak "rosszként" ábrázoljuk?
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4. Feladat
Írd be az oszlopokba, hogy szerinted kik képzik a külső csoportjukat ezeknek a belső
csoportoknak. Kik ellen harcolnak ideológiájukban, a "mi vs. ők" szerepkörben?

Ha megnézed a csoporton kívüli "ellenségek" listát, miért gondolod, hogy fontos tudni a
saját és külső csoport elfogultságról?

Mit gondolsz, hogyan kerülhetnénk el e kognitív torzítás aktiválódását?

5. Feladat
Végezz kutatást és keress legalább három olyan példát a történelemben vagy a jelenben, ahol a saját és külső csoport elfogultság erőszakos következményekkel járt, ahol a
"mi és ők" leegyszerűsítése erőszakhoz vezetett.
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1.
Tanari jegyzetek
Konformitás/megerősítési torzítás
A konformitás/megerősítési torzítás a gondolkodás szisztematikus
hibája, amely az információk feldolgozása során léphet fel. A Cambridge szótár³¹ a megerősítési torzítást úgy határozza meg, hogy „az
a tény, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel fogadnak el vagy
vesznek észre bizonyos információkat, ha azok látszólag alátámasztják azt, amit elvárnak”. Raymond Nickerson, amerikai pszichológus,
a megerősítési torzításról szóló fontos referenciamunka szerzője
továbbfejlesztette a meghatározást: szerinte a megerősítési torzítás „bizonyítékok keresése vagy értelmezése olyan módokon, amelyek
a meglévő meggyőződésekre, elvárásokra vagy a vizsgálandó hipotézisre korlátozódnak”.³² Vagyis nemcsak nagyobb valószínűséggel fogadunk el olyan információkat, amelyek alátámasztják hitünket;
még meg is keressük azokat. Ahelyett, hogy a bizonyítékokat
pártatlanul értékelnénk, és a bizonyítékok elemzésén alapuló következtetésre jutnánk, hajlamosak vagyunk fordítva eljárni: már
van egy következtetés vagy döntés a fejünkben, és anélkül, hogy
ennek tudatában lennénk, azt a bizonyítékot helyezzük előtérbe,
amely alátámasztja hipotézisünket, vagy olyan információkat keresünk, amelyek megerősítik azt, amiben hiszünk. Egy adott témáról
szóló tények közül csak azokra figyelünk, amelyek átfedésben vannak az ugyanezen témára vonatkozó meggyőződésünkkel. Amikor
olyan bizonyítékokra bukkanunk, amelyek ellentmondanak vagy
fenyegetik meglévő hiedelmeinket, hajlamosak vagyunk figyelmen
kívül hagyni vagy minimalizálni azokat.

³¹

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/confirmation-bias

³²

Nickerson, R. S. (1998).
Confirmation Bias: A
Ubiquitous
Phenomenon in Many Guises.
Review of General Psychology, 2(2), 175–220.
(p. 175)

A megerősítési torzítás - más torzításokhoz hasonlóan - az emberi észlelés velejárója. Lényegében nem más, mint: könnyebb,

ha igazunk van. Az agyunknak sokkal több időbe telik feldolgozni
az olyan információkat, amelyek nem egyeznek azzal, amit már
eleve gondolunk vagy tudunk. Ilyenkor játszanak szerepet a kognitív torzítások: segítenek az agyunknak elkerülni a nehéz munkát.
Elfogadjuk azokat az információkat, amelyek megerősítik a nézeteinket, mert ez azt jelenti, hogy ragaszkodhatunk a nézeteinkhez,
ami könnyebb, mintha el kellene vetnünk őket. A legtöbb esetben
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az agyunknak nincs ideje vagy kapacitása arra, hogy minden információt mérlegeljen, és megalapozott döntést hozzon. Ezért ki kell
szűrnünk az információk egy részét, és ki kell választanunk azokat
a részeket, amelyek kedveznek az általunk elképzelt következtetésnek. A megerősítési torzításban az a veszélyes, hogy ez a nem
tudatos információfeldolgozás³³ során lép fel. Kiválasztjuk,
előnyben részesítjük és megjegyezzük azokat az információkat,
amelyek támogatják a meggyőződésünket, és kiszűrünk mindent,
ami ellentmondásos. Ráadásul ezt anélkül tesszük, hogy észrevennénk.
A megerősítési torzítás gyakori jelenség a rendőrségi nyomozások
és a törvényszéki vizsgálatok esetében is. Amikor egy bűncselekmény megtörtént, egyes nyomozók intuitív módon egy bizonyos
gyanúsított felé hajlanak. Azok a nyomozók, akiknek van egy kezdeti hipotézisük, hajlamosak előnyben részesíteni azokat az információkat vagy bizonyítékokat, amelyek azt sugallják, hogy igazuk
van. Ez pontatlan ítéletekhez vezethet, és alááshatja a nyomozás
objektív minőségét. A kutatók megállapították, hogy a rendőrségi
gyakornokok hajlamosak kevésbé megbízhatónak tekinteni a bizonyítékokat, ha azok ellentmondanak előzetes gyanújuknak,³⁴ és a
nyomozók kevésbé tartják hitelesnek a tanúkat, ha azok ahelyett,
hogy megerősítenék egy preferált gyanúsított bűnösségét, tagadják azt.³⁵

PRECOBIAS

³³

O’Brien, B. (2009). Prime
suspect: An examination of factors that aggravate and counteract
confirmation bias in
criminal investigations.
Psychology, Public Policy,
and Law, 15(4), 315–334.
(page 316)

³⁴

Ask, K., Rebelius, A., &
Granhag, P. A. (2008).
The ‘elasticity’ of criminal evidence: A moderator of investigator
bias. Applied Cognitive
Psychology, 22(9), 1245–
1259.

³⁵

Ask, K., & Granhag, P. A.
(2007). Motivational Bias
in Criminal Investigators’ Judgments of Witness Reliability1. Journal
of Applied Social Psychology, 37(3), 561–591.

Konformitás torzítás és a
radikalizáció/ szélsőségesség
A megerősítési torzítás a diszkriminatív szélsőséges érzelmeket is
erősítheti. A rasszista vagy diszkriminatív viselkedést tanúsító emberek hajlamosak hangsúlyozni a más fajhoz vagy kultúrához tartozó emberekkel kapcsolatos negatív tapasztalataikat (még akkor is,
ha csak néhány van belőlük), és figyelmen kívül hagyják vagy minimalizálják a pozitív tapasztalatokat. Ugyanez vonatkozik azokra az
emberekre is, akik rasszista és diszkriminatív viselkedést tanúsítanak, de soha nem voltak negatív tapasztalataik más rasszhoz vagy
kultúrához tartozó emberekkel kapcsolatban; őket félrevezetheti
félelmük. Ez arra készteti őket, hogy az eltérő rasszú embereket
rossz dolgokat művelő embereként általánosítják. Talán ön is felismeri a következő helyzetet: Ha a hírekben egy fekete ember által
elkövetett bankrablásról van szó, gyakran akad valaki, aki előítéletesen azt mondja: "Látod, mindig a feketék rabolnak bankot". Ha
egy történet arról szól, hogy egy fehér ember kirabol egy bankot,
vagy egy fekete ember valami csodálatra méltó dolgot ér el, ugyanez a személy valószínűleg nem veszi észre vagy nem fogja fel ezt,
mert ez ellentmond annak, amit ő hisz. Ez a megerősítési torzítás
hatása. Minden alkalommal, amikor a szélsőséges nézeteket valló
emberek megerősítve látják a véleményüket, csak tovább erősödik
meggyőződésük. És sajnos, a megerősítési torzítás következmé-
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nyeként ez fordítva nem működik. A meggyőződésükkel ellentétes
pozitív példák vagy helyzetek nem csökkentik vagy gyengítik ezeket
a meggyőződéseket. Ez egyszerűen azért van, mert az agyuk alig
figyel oda ezekre a példákra.
Ez a példa radikalizált környezetben is működik. Legyen szó jobboldali vagy szélsőbaloldali szélsőséges csoportokról, szalafista
szélsőséges szervezetekről vagy a radikalizálódás más formáiról, a
megerősítési torzítás a polarizáció növekedéséhez és a szélsőséges nézetek megszilárdulásához vezethet. Fontos megérteni, hogy
azok az emberek, akik aktívak radikális vagy szélsőséges online közösségekben, különösen fogékonyak lehetnek erre, mivel az ilyen
típusú weboldalak és fórumok hasonló gondolkodású emberek buborékjai, akik egymás nézeteit erősítik és fokozzák.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanora tervezet
Tanulási
eredmények

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végén a tanulók képesek lesznek:

Hozzávetőleges időtartam: három
vagy négy 50 perces tanóra, attól függően, hogy az összes feladatot elvégzi a diákokkal vagy sem.

Kritikusan megtapasztalni
és megérteni a megerősítési torzítást
A valós életből vett példákban önállóan kiszúrni és
azonosítani a torzítást
Észrevenni a torzítást a
szélsőséges propagandában és megérteni a kapcsolatot a torzítás és a szélsőséges erőszak között
Javaslatokat megfogalmazni a konformitás torzításhatásainak minimalizálásának érdekében
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2.1.
30 - 40 perc.
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Bemelegites
1. Feladat
A bemelegítő tevékenység során két olyan valós példát próbálunk
meg tesztelni, ahol az emberek gyakran esnek bele a megerősítési
torzításba. A teszt két egyszerű kérdésből áll. Általánosságban az
ötlet azon a feltételezésen alapul, hogy az alacsonyabb önbecsüléssel rendelkező emberek banális példákban találnak megerősítést
arra, hogy kevésbé érdemesek vagy rosszabbul járnak, és figyelmen kívül hagynak más lehetséges magyarázatokat. Anélkül, hogy
elmondaná a diákoknak, hogy ez a tevékenység a megerősítési torzításról szól, végezzen el egy gyors tesztet a velük. Csak a maguk
számára helyes válaszokat karikázzák be a feladatlapokon.

1

Valaki, aki iránt érdeklődsz, sokáig nem válaszol az üzenetedre. Mi az első gondolatod?
Nem törődik velem.
Elfoglalt.

2

A tanár néha felkészületlenül ér téged, és pont olyan kérdést
címez hozzád óra közben, amire nem tudsz válaszolni. Az is
gyakran előfordul veled, hogy abba a sorba állsz a boltban,
amelyik sokkal lassabban halad, mint a másik. Mivel ezek gyakran előfordulnak, ez azt bizonyítja, hogy általában balszerencsés vagy.
Igen
Nem

Szünet nélkül folytassák a 2. feladattal, csak ennek végeztével beszéljék meg a válaszokat és határozzák meg a torzítás definícióját.

2. Feladat
A feladat célja annak szimulálása, hogy hogyan aktiválódhat a megerősítési torzítás. Újra elvégezzük azt a kísérletet, amelyet Peter
Wason pszichológus használt az elfogultság tanulmányozására
1960-ban.³⁶

³⁶

https://bear.warrington.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wason-qjep1960.pdf

Mondja el a diákoknak, hogy egy játékot fognak játszani. Ön egy
három számból álló számsort fog felírni a táblára - ezt a három
számot a fejében lévő szabály alapján találja ki. A diákoknak ki kell
találniuk a szabályt. Csak úgy tippelhetnek, hogy megadnak három
számot, és ön megmondja nekik, hogy a számsor követi vagy nem
követi a szabályt. Csak igennel vagy nemmel válaszolhat.
A szabály, ami alapján a számokat kiválasztottuk: három egymást követő, páros szám. Kezdeti három számként adja meg
a diákoknak a 2, 4, 6 számokat.
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Mondja el a tanulóknak, hogy ebben a játékban egész osztályként
együtt dolgoznak, és korlátozott számú találgatásuk van: összesen
12. Ez azért fontos, hogy felelősségteljesebbé tegye őket az általuk
adott javaslatok megfontolásában. Bármelyik tanuló felemelheti a
kezét, és javasolhat egy három számból álló számsort, melyre kizárólag igennel vagy nemmel válaszoljon, hogy megfelel-e a szabálynak. Amikor az osztály egyetért abban, hogy már eleget tudnak, és
úgy gondolják, hogy ismerik a szabályt, akkor hangosan kimondhatják azt. A játék egy másik változata, amikor hagyja, hogy a tanulók kérdéseket tegyenek fel, és ha úgy gondolják, hogy ismerik
a szabályt, akkor mindenki leírja egy papírra. A feljegyzett eredményeket közösen beszéljék meg.
Az játék elején a tanulók általában hasonló példákat tesztelnek,
például hogy a 10,12,14 vagy a 20, 22, 24 számsor megfelel-e a
szabálynak. A tanulók többsége feltételezheti, hogy a szabály csak
a páros számokra vonatkozik. Lehet, hogy valaki egy idő után páratlan számokkal is próbálkozik, például 5, 7, 9, vagy kipróbálják a
többszörösöket, például 10, 20, 30. Előfordulhat, hogy valaki a szabály visszafordításával is próbálkozik, például csökkenő sorrenddel
(3,2,1), majd a levont következtetések alapján visszatérnek a növekvő, páros számok teszteléséhez.
Ha kitalálták a szabályt, vagy esetleg nem sikerült megfejteniük, és
önnek kellett felfednie azt, beszéljék meg, hogyan szerepeltek ebben a feladatban. Térjenek ki rá, hogy milyen gyorsan fedezték fel,
hogy páros számokról van szó, és hogyan folytatták a korai hipotézisük ellenőrzését. Amikor valaki páratlan számokkal próbálkozott,
vagy egyéb okokból kifolyólag nemleges választ kapott, végül mégiscsak visszatért ahhoz, amiről tudta, hogy működik.
Mutasson rá, hogy annak ellenére is folytatták ezt az utat, hogy
a legjobb módja annak, hogy megtudjuk, valakinek igaza van-e,
nem az, hogy minél több pozitív megerősítést szerzünk arról, amit
alapból hiszünk, hanem az, hogy kizárjuk az összes olyan esetet,
amelyben valaki tévedhet. Ahhoz, hogy 100%-ig biztosak legyünk
a szabályban, nem logikus, hogy minden alkalommal csak növekvő páros számokkal próbálkozzunk. Ehelyett páratlan számokat és
csökkenő sorrendet is ki kéne próbálni. Ha úgy tapasztalják, hogy
a 3,5,7 számsor is megfelel a szabálynak, akkor egyértelmű, hogy a
szabály nem korlátozódik páros számokra. A további feladatokban
adjon meg például csökkenő számsort, vagy olyan példát, amiben
a számok közötti távolság nem egyenlő.
A kísérlet esetében más elemek is közrejátszanak a megerősítési
torzítással kapcsolatban, például a társadalmi nyomás, illetve hogy
a tanulók el akarják kerülni az esetleges rossz sorrend feltevése miatti szégyent. Kérdezze meg a diákokat, hogy mi akadályozta meg
őket abban, hogy olyan szekvenciákat teszteljenek, amelyekről azt
gondolták, hogy hamisak?
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Kérdezze meg a diákokat, a tapasztalatok alapján mit gondolnak,
mi a megerősítési torzítás alapja (ahelyett, hogy eltérő számsorokkal próbálkoztak volna, a saját sejtésük megerősítésére törekedtek). Hagyja, hogy megnevezzenek néhány felismert jellemzőt,
majd írják le a megerősítési torzítás definícióját - akár azt, amelyet
az osztályban fogalmaztak meg, akár azt, amely a tanári jegyzetekben található :

A megerősítési torzítás egy olyan kognitív torzítás,
amely szerint az emberek nagyobb valószínűséggel
fogadnak el vagy vesznek észre bizonyos információkat, ha azok látszólag alátámasztják azt, amit már
hisznek vagy elvárnak.
Miután leírták a definíciót, térjenek vissza az 1. feladatban szereplő
teszthez, és kérdezze meg a tanulókat: Mi lehet a megerősítési torzítás alapja az egyes kérdések esetén?
1. kérdés: Valaki, aki iránt érdeklődsz, sokáig nem válaszol az üzenetedre. Mi az első őszinte gondolatod?
A "Nem törődik velem" válasz megerősít egy már meglévő hiedelmet, megjelenik az alacsony önértékelés, ahol egyetlen késedelmes
válaszadás elég bizonyítéknak tűnik arra, hogy a másik személy
nem érdeklődik irántunk. A többi hipotézist elvetjük, és csak arra
az egy magyarázatra összpontosítunk, amelyről azt hisszük, hogy
minket igazol.
2. kérdés: A tanár néha olyan kérdést tesz fel az órán, amire nem
vagy felkészülve. Az is gyakran előfordul veled, hogy rossz sorba
állsz a boltban, abba, amelyik sokkal lassabban halad, mint a másik.
Gyakran megesik veled, és ez bizonyítja azt, amit már tudsz - hogy
általában balszerencsés vagy.
Az "igen" válasz azt jelenti, hogy ezeknek a diákoknak olyan előítéletük van, hogy ők balszerencsések. Minden negatív helyzetet úgy értelmeznek, hogy az ezt bizonyítja, miközben nem fordítanak ugyanannyi figyelmet az összes többi olyan esetre, amikor szerencséjük
volt, vagy az összes többi alkalomra, amikor jó sorba álltak be.
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Konformitas torzitas
szakmai helyzetekben
Ossza fel a diákokat két csoportra, majd olvassák el a feladatlap
egy-egy idézetét.³⁷ (ld. feladatlap).
Mielőtt a tanulók elolvassák a részleteket, győződjön meg arról,
hogy értik a hipotézis fogalmát és meg fogják érteni a szövegek és
a feladat jelentését. Megkérheti, hogy valaki magyarázza el, hogy
mi a hipotézis.

³⁷ Forrása of example 1:

https://www.vox.
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vaccinesautism-study and https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3136032/

Ezután hagyja, hogy minden csoport elolvassa a kapott részletet.
Ez két olyan valós történet, amely bemutatja, hogy a megerősítési torzításnak milyen súlyos következményei lehetnek különböző
szakmai helyzetekben. Kérje meg a tanulókat, hogy húzzák alá a
szövegben azokat az eseteket, ahol a megerősítési torzítás szerintük befolyásolta a tudóst az 1. példában, illetve a nyomozókat és
az esküdtszéket a 2. példában. Kérjen meg néhány tanulót, hogy
utána olvassák fel hangosan a válaszaikat.
Kérdezze meg tőlük, hogy ezek az esetek hogyan illusztrálják a megerősítési torzítást. Írják le válaszaikat a feladatlapra, majd közösen
vitassák meg ezeket.
Részletek az 1. példából (teljes részlet a feladatlapon):

A tudományos tanulmány, amely az MMR vakcinát az
autizmussal hozta összefüggésbe.

Wakefield a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcina és az autizmus közötti összefüggést vizsgálta, mindössze 12 gyermek bevonásával. A tanulmány egyúttal egy esetjelentés is volt. (...) Az egy
tucatnyi gyermekből álló csoport nagy része történetesen autista
volt, és az MMR-oltást is megkapta. Wakefield soha nem ismételte
meg a vizsgálatot. (...) Wakefieldet olyan ügyvédek segítették, akiket
az oltóanyag-gyártó cégekkel szemben perben álltak. (…) Wakefield
sok adatát manipulálta, illetve sokat hagyott figyelmen kívül.
Hol ismerhető fel a megerősítési torzítást? Látható, hogy Wakefield
konkrét eredményre törekedett – bizonyítani szerette volna, hogy
a vakcinák autizmust okoznak. Kutatási módszeréből világosan látszik, hogy egy hipotézis volt a fejében, és csak az arra utaló "bizonyítékokra" összpontosított.
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Részletek a 2. példából:

A Central Park Five

A kocogót bántalmazó fiatalok közül ötöt letartóztattak és kihallgattak. A kihallgatások során a nyomozók nyomást gyakoroltak a
fiúkra, hogy vallomást tegyenek, és arra kényszerítették őket, hogy
hazudjanak a történtekről. A bűncselekmény helyszínéről spermamintát vettek, de az nem egyezett egyik gyanúsított DNS-ével
sem. Semmilyen tárgyi bizonyíték nem volt, amely a gyanúsítottakat a bűncselekményhez kapcsolta volna, mégis 1990-ben az esküdtszék bűnösnek mondta ki őket, és a bíró mind az öt gyanúsítottat börtönbüntetésre ítélte.
Hol ismerhető fel a megerősítési torzítást? Látható, hogy a nyomozók meg voltak győződve arról, hogy a megfelelő elkövetőket találták meg. Annyira biztosak voltak, vagy akartak lenni, hogy nyomást
gyakoroltak a fiúkra, hogy vallomást tegyenek, és még az sem győzte meg őket, amikor a tetthelyen talált DNS nem egyezett egyik fiú
DNS-ével sem. Az esküdtszék is bedőlt a megerősítési torzításnak.
A tagokat meggyőzték a fiúk bűnösségéről, így homályos és megbízhatatlan bizonyítékok (nem egyező DNS, kényszerített vallomások) alapján ítélték el a fiúkat.
Ezután tegye fel nekik az alábbi kérdéseket, és vitassák meg a véleményüket:
Miért gondoljátok, hogy az emberek bedőlnek a megerősítési
torzításnak?
Miért van az, hogy mindannyian inkább a megerősítő bizonyítékokra koncentrálunk, és figyelmen kívül hagyjuk a cáfoló bizonyítékokat?
A tanulók számos okot fel tudnak sorolni, viszont, a megerősítő előítélet - más előítéletekhez hasonlóan
azért alakult ki, hogy leegyszerűsítse az agy számára az információfeldolgozást. A megerősítő információkra való összpontosítás egyszerűbb, mivel energiát és időt takarít meg a döntéshozatal során. Érzelmi szinten is fontos: jó érzéssel tölt el
bennünket, ha megerősítik a meggyőződésünket vagy előítéleteinket, és rosszul vagy szégyenkezve érezhetjük magunkat, ha
mások előtt bebizonyosodik, hogy tévedtünk.
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A konformitas torzitas
az online terben
1. Feladat
Ebben a feladatban megnézzük, hogyan működnek a Google keresési algoritmusai, és hogyan erősíthetik a megerősítési torzításokat. Ezt tovább visszük és alkalmazzuk arra vonatkozóan is, hogy a
diákok közösségi média fiókjai hogyan erősíthetik a megerősítési
torzításokat.

³⁸

https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

Vessünk egy pillantást arra, hogyan működnek a Google kereső algoritmusai: olvassanak el a diákok egy rövid részletet róla a feladatlapon.³⁸

Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket, és hagyja, hogy
a válaszaikat leírják a feladatlapra:
Hogyan szabja személyre a Google a találatokat?
Hogyan befolyásolják szerintetek a "korábbi keresések" a
Google keresőben kapott eredményeket?
A Google úgy alakítja a találatokat, hogy azok a környezetnek és a
beállításoknak megfelelően személyre szabottan relevánsnak tűnjenek az egyének számára. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a lekérdezésre az emberek nem ugyanazt a találatsort kapják, hanem a
preferenciáik vagy a keresési előzményeik alapján meghatározott
találatsort. A Google például azt is figyelembe veszi, hogy az illető
éppen hol tartózkodik, és így igyekszik helyileg is releváns találatokat adni.
A korábbi keresések sokat elárulnak arról, hogy mi érdekli az embereket. Ez további támpontokat ad a Google-nek arra vonatkozóan,
hogy az adott személy mit kereshet. A diákoknak számos példa juthat eszébe. Ha valaki például gyakran keres cikkeket bizonyos médiumoktól, a Google más, nem kapcsolódó kereséseknél is felajánlhatja az adott felhasználónak az ezektől a médiumoktól származó
találatokat. Ha a Google algoritmusa feltételezi, hogy egy adott személynek vannak gyerekei, akkor amikor ez a felhasználó a Google
News-t nézi, több olyan hírt kaphat, amelyben gyerekekről szóló
történetek szerepelnek, mint azok, akiknek nincs gyerekük.
Ezután kérje meg a diákokat, hogy nézzenek meg véletlenszerű
Google-kereséseket (ld. a feladatlapon). Egy automatikusan kitöltött Google-keresés eredménye azt állítja, hogy Michelle Obama,
az USA korábbi elnökének, Barack Obamának a felesége, férfi, és
hogy erre bizonyíték is van. Egy másik keresés olyan találatokat ad,
amelyek az UFO-k létezését látszanak bizonyítani.
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Tegye fel a tanulóknak a következő kérdéseket, és vitassák meg a
válaszokat:
Ilyen példákat látva mit gondoltok, mi a veszélye a Google keresésnek a megerősítési torzítással kapcsolatban?
Az általuk felvetett egyéb ötletek mellett a megerősítési torzítással
kapcsolatos veszély az, hogy az interneten szinte bármihez találhatunk megerősítést, amit el akarunk hinni. A Google úgy rendezi
a találatokat, hogy a tartalom vagy a források tekintetében több
megerősítő bizonyítékot kapj arra, "amit a Google szerint keresel".
Próbáljanak legalább 3 tanácsot megfogalmazni arra vonatkozóan, hogyan győzhetjük le a megerősítési torzítást az információkeresés során.
Közösen megfogalmazhatnak néhány működő tanácsot az osztály
számára - írják le őket a feladatlapjukra. Fontos például tudni, hogy
az elfogultság létezik, és mindannyian hajlamosak vagyunk csapdájába esni; jó, ha minden információkeresés során semleges lekérdezésekre törekszünk. A cél az igazság megtalálása legyen, és ne
a saját véleményünk megerősítése. Szánjunk időt következtetések
levonására, ha fontos dolgokról van szó. Gondoljuk végig érvelésünket. Kényszerítsük magunkat arra, hogy alternatív hipotéziseken gondolkozzunk. Gondolkozzunk el a megtalált információforrásokon; máshol is megtalálható ez az információ, vagy csak egy-két
weboldalon van fent? Vissza lehet követni az állítás eredeti forrását,
és meg tudjuk állapítani, hogy az megbízható-e?
Ne hagyjuk, hogy érzelmeink diktáljanak az információk felkutatása közben. Nem kell mindig azt érezni, hogy csak nekünk lehet
igazunk; rosszabb, ha makacsok vagyunk és tévedünk, mint ha a
bemutatott tények alapján megváltoztatjuk a véleményemet; Bátorítsuk magunkat a megfontolt döntésre, ne alakítsunk ki túl korán
hipotézist vagy véleményt.

2. Feladat
Ebben a feladatban meg fogjuk vizsgálni, hogy a megerősítési torzítás milyen szerepet játszhat a közösségi médiában.
Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Gondoljatok a közösségi média fiókjaitokra - Instagram, Facebook, TikTok vagy bármely más oldal. Melyik felhasználókat
látjátok ott a legtöbbször?
Honnan szereztek leggyakrabban információkat és híreket?
Próbáljon meg pár választ gyűjteni a diákoktól. Sokféle példát tudnak mondani arra, hogy mit ad nekik tartalomként a közösségi média fiókjuk.
Próbálja meg a beszélgetést abba az irányba terelni, hogy a tanulók elgondolkodhassanak azon, hogy miért látnak leginkább olyan
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tartalmakat, amelyek a barátaikról vagy olyan emberektől kapnak,
akiket kedvelnek.
Általában a felhasználók azokat a barátaikat vagy családtagjaikat
látják, akikkel a legtöbbet érintkeznek. Ez azt jelenti, hogy

általában ezeket az embereket kedvelik, vagy velük
töltenek legtöbb időt. Ugyanez vonatkozik a hírforrásokra is: a közösségi média fiókjainkban olyan hírforrásokkal
találkozunk, amelyek olyan barátoktól származnak,
akikkel általában egyetértünk, illetve olyan hírekből
vagy szatirikus oldalakról, amelyeket kedvelünk és
amelyekkel általában egyetértünk.
Ismeritek a "szűrőbuborék" kifejezést? Mit jelent?
A közösségi médiában olyan barátok és emberek vesznek körül
minket, akiket kedvelünk és akikkel egyetértünk, és olyan oldalakat és csoportokat követünk, amelyeket kedvelünk és amelyekkel
egyetértünk. Ez még az általunk kedvelt politikai csoportokra vagy
szatirikus oldalakra is igaz. Többször lépünk velük interakcióba,
amely következménye, hogy az algoritmusok megtanulják, hogy
még több ilyen megerősítő, hasonló tartalmat javasoljanak nekünk.
Ezt nevezik "szűrőbuboréknak", ahol olyan emberek, oldalak és hírek vesznek körül minket, amelyekkel egyetértünk, és az algoritmusok ezekhez hasonló tartalmat javasolnak nekünk.
Mi a veszélye annak, hogy olyan tartalmaknak vagyunk kitéve,
amelyek főként a meglévő véleményünket erősítik meg?
A veszély az, hogy lehet, hogy tévedünk, de ha úgy tűnik, hogy körülöttünk mindenki másnak is ugyanez a véleménye, ez nehezen
tudatosul bennünk.

3. Feladat vagy házi feladat
20 perc.

Ha a technikai lehetőségek lehetővé teszik, hogy ezt a feladatot az
osztályban végezzék el, nyugodtan végezzék el együtt az óra alatt.
Alternatív megoldásként kiadhatja házi feladatnak a diákoknak:
nézzenek meg három nagyon rövid videót a híres tudós, Neil deGrasse Tyson által a megerősítési torzításról. A videók angol nyelvűek, a 3. videóhoz magyar felirat is található.
Google keresés és a megerősítési torzítás: https://www.youtube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg
A torzítások szerepet kaphatnak a tudományban: https://www.
youtube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA
Kritikai gondolkodás 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o
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A videók megtekintése után a tanulók válaszoljanak következő kérdésekre:
Mit tesznek a tudósok a megerősítési torzítás minimalizálása
érdekében?
Neil deGrasse Tyson szerint mik akadályozhatják meg az embereket abban, hogy elfogadják az igazságot ?
Neil deGrasse Tyson szerint a tudósokat képzik arra, hogy tudományos megközelítésekkel elkerüljék a megerősítési torzítást, de a szakértői értékelés az, amellyel az ilyen hibákat
megpróbálják elkerülni. Minél többen ellenőrzik valakinek
a módszereit, kísérleteit és a tanulmány eredményeit, annál
kisebb a valószínűsége annak, hogy a megerősítési torzítás
megjelenjen, mert a többi bírálónak képesnek kell lennie arra,
hogy beazonosítsa, hol befolyásolhatta a megerősítési torzítás
az eredményeket.
Például valakinek a vallása vagy politikai filozófiája.

2.4.
45 - 50 perc

Konformitas torzitas
es a populista
vagy szelsoseges
mozgalmak
1. Feladat
Ebben a feladatban megnézzük, hogyan kapcsolódik a megerősítési torzítás az álhírek és hoaxok (átverés, beugratás) terjedéséhez
(az álhírekről részletesebb információt a 11. részben az Alvó hatásnál találhattok).
Nézzünk egy történelmi példát.
Először is kérdezze meg a tanulókat, hogy meg tudja-e valaki mondani, mi az álhír és mi a hoax. Tudnak néhány példát mondani?
A Wikipédia szerint álhír az, amikor hamis vagy félrevezető információkat adnak hírként közre, de nem a tájékoztatás, hanem a közönség dezinformálása, manipulálása vagy összezavarása céljából.
Az álhírekre híres példa volt, amikor azt állították, hogy az oroszok
beavatkoztak a 2016-os amerikai választásokba, amit egy részletes
amerikai vizsgálat sem tudott bebizonyítani. A hoax egy szándékosan gyártott valótlanság, amelyet igazságnak álcáznak, és ros�sz szándékkal történik. Készítőik célja a viralitás, az, hogy a hoax
széles közönséghez jusson el. A hoax lehet egy érzelmes, de teljesen kitalált hamis felhívás, amelyben egy súlyos betegség áldozatának gyűjtenek pénzt, egy e-mail, amelyben egy állítólagos nigériai
herceg örökségét ajánlják fel, vagy egy vírus videó egy áldozatról,
amelyről kiderül, hogy a leírt esemény meg sem történt, és a kép
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egy másik, teljesen független, néhány évvel ezelőtti eseményről készült.
Most megnézünk néhány történelmi álhírt és hoax-ot, amelyek Európában keringtek. A tanulók olvassák el a leírást arról, hogy a 14.
században zsidókat vádoltak kútmérgezéssel és járványok előidézésével (ld. a feladatlapon). A tanulókat csoportokra is oszthatja,
akikkel megvitatják a történetet követő kérdéseket, majd válaszokat bemutathatják az osztálynak.
Kérjen meg egy/néhány tanulót, hogy saját szóval foglalja össze a
történetet, hogy egyértelmű legyen, a tanulók aktívan elolvasták és
megértették a szöveget. A kontextus megteremtése érdekében elmagyarázhatja a tanulóknak, hogy miért vádolták a zsidókat a kutak
megmérgezésével (a kutak, mint kritikus infrastruktúra a középkori
városokban), és hogy a "hírek" már a média és a tömegkommunikáció feltalálása előtt is terjedtek.
Mit gondolnak, hogyan járulhatott hozzá a megerősítési torzítás a
zsidó közösségek elleni későbbi erőszakhoz? Hagyja, hogy válaszaikat leírják a feladatlapra.
Ezután tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Melyek voltak a "tökéletes" feltételek ahhoz, hogy a 14. századi
polgárokban a megerősítési torzítás beinduljon, ami miatt elhitték ezt a hoaxot?
Sokféle válasz lehetséges, de ami biztosan hozzájárult ehhez, az
a korabeli ismeretek és tudományos módszerek hiánya, az elterjedt antiszemitizmus és a zsidókkal szembeni előítéletek, amelyek
az emberek körében elterjedtek, más szóval a már meglévő

hiedelmek, amelyeket az emberek a hoax által
megerősítve láttak. A betegség veszélyes volt, és az emberek félelemben éltek. Ez az érzelem minden bizonnyal szerepet játszott, és ezért inkább érzelmileg, mint racionálisan reagáltak erre a hoaxra. Az is látható, hogy figyelmen
kívül hagytak más lehetséges magyarázatokat arra,
hogy a zsidókat miért érinthette kevésbé a betegség.

Milyen más előítélet - amelyet már láttunk - játszott szerepet a
zsidó közösségek elleni későbbi erőszakban, és hogyan?
Az előző leckékben látottak alapján a saját-és külső csoport elfogultság bizonyosan fontos szerepet játszott ebben (ld. a 3. leckében:
Saját-és külső csoport elfogultság). Ezt a külső csoport lealacsonyításán keresztül látjuk - nemcsak az antiszemitizmus története révén, hanem azáltal is, hogy nagyon negatív tulajdonságokat tudunk
egy egész etnikai csoportnak tulajdonítani – gyilkosokként állítjuk
be őket, akik kutakat mérgeznek meg.
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Házi feladat
Kérje meg a diákokat, hogy végezzenek egy kis kutatást, és keressenek közelmúltbeli, 21. századi példákat arra, hogy az álhírek vagy
hoaxok terjedése hogyan vezetett erőszakos eseményekhez. A házi
feladat bármilyen formában leadható: a diákok leírhatják, készíthetnek szóbeli prezentációt, rövid podcastot, videót, kép kollázst
vagy bármilyen más kreatív prezentációs formát választhatnak.
Meg kell próbálniuk arra utaló jeleket is találni, hogy a megerősítési
torzítás szerepet játszott-e, például már korábban is volt-e etnikai
feszültség vagy előítélet egy bizonyos etnikai csoporttal szemben,
vagy az elkövetőnek voltak-e már meglévő nézetei, amelyek előzetesen hiedelmekként szolgáltak, amelyeket aztán az álhírek vagy a
hoaxok terjesztése megerősített.
Számos példát találhatnak a diákok, például egy állítólagos gyermekrablással kapcsolatos hoax vezetett Indiában mintegy 20 emberéletet követelő tömeges erőszakhoz, vagy számos olyan amerikai lövöldözés példája, amelyet az interneten terjedő hoaxoknak
tulajdonítottak.
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Konformitas torzitas
1. Feladat
Teszteld magad. Karikázd be azt a választ, amelyik a legjobban illik rád.

1

Valaki, akit kedvelsz, sokáig nem válaszol az üzenetedre. Mi az első gondolatod?
Nem törődik velem.
Elfoglalt.

2

A tanár néha felkészületlenül ér téged, és pont olyan kérdést címez hozzád óra
közben, amire nem tudsz válaszolni. Az is gyakran előfordul veled, hogy abba a
sorba állsz a boltban, amelyik sokkal lassabban halad, mint a másik. Mivel ezek
gyakran előfordulnak, ez azt bizonyítja, hogy általában balszerencsés vagy.
Igen
Nem

2. Feladat
Írd le, hogy szerinted milyen szabály alapján követik egymást a számok:

Írd le a megerősítési torzítás definícióját:

2.

Konformitas torzitas szakmai
helyzetekben
A szövegben húzd alá az összes olyan esetet, ahol a megerősítő előítélet befolyásolta a
tudóst az 1. példában, illetve a nyomozókat és az esküdtszéket a 2. példában.
Híres példa 1:
A tudományos tanulmány, amely az MMR vakcinát az autizmussal hozta összefüggésbe
1998-ban egy tekintélyes orvosi folyóirat közzétett egy kis tanulmányt, amelynek óriási
negatív következményei voltak. A tanulmány, amelyet a mára már lejáratott orvos-kutató, Andrew Wakefield vezetett, 12 gyermek bevonásával készült, és arra utalt, hogy
kapcsolat van az oltások és az autizmus között. Wakefield a kanyaró-mumpsz-rubeola
(MMR) vakcina és az autizmus közötti összefüggést egy mindössze 12 gyermek bevonásával készült tanulmány alapján vonta le. A tanulmány egyúttal esetjelentés is volt. Az
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esetleírások részletes történetek egyes betegek kórtörténetéről, és - mivel alapvetően
csak történetek - az orvosi tanulmányok leggyengébb fajtái között tartják számon őket.
A világon sok gyermeknek van autizmusa, és szinte mindannyian kapják az MMR-vakcinát. Ezért egyáltalán nem meglepő, ha találunk egy tucatnyi gyermekből álló csoportot,
ahol a legtöbbjüknek történetesen mindkettő van. Ráadásul Wakefield soha nem replikálta az eredményeit, ami az elemi tudományos módszer arra, hogy valaki bizonyítsa az
eredményeit. Ha nem tudja megismételni az eredményeket, akkor nagy valószínűséggel
az eredeti hipotézis téves volt. Elegendő lehetőséget kapott arra, hogy vagy megismételje a papír eredményeit, vagy pedig azt mondja, hogy tévedett. Egyikre sem volt hajlandó.
Az is kiderült, hogy Wakefieldet olyan ügyvédek finanszírozták, akiket szülők bíztak meg
az oltóanyaggyártó cégek elleni perekkel. A tanulmányt 2010-ben visszavonta a British
Medical Journal, miután bebizonyosodott, hogy Wakefield manipulálta és figyelmen kívül hagyta adatai nagy részét.
Híres példa 2:
A Central Park Five
1989-ben egy fiatal nőt, aki éjszaka a Central Parkban kocogott, megtámadtak és megerőszakoltak. A bűncselekmény elkövetésének pillanatában egy csapat fiatal afroamerikai és spanyolajkú fiú éppen a park más részén lévő parkban támadt a parkba járókra.
Öt fiatalembert letartóztattak és kihallgattak a kocogó nő megtámadása miatt. A kihallgatások során a nyomozók nyomást gyakoroltak a fiúkra, hogy vallomást tegyenek, és
arra kényszerítették őket, hogy hazudjanak a történtekről. A bűncselekmény helyszínéről spermamintát vettek, de az nem egyezett egyik gyanúsított DNS-ével sem. Semmilyen tárgyi bizonyíték nem volt, amely a gyanúsítottakat a bűncselekményhez kapcsolta
volna, mégis 1990-ben az esküdtszék bűnösnek mondta ki őket, és a bíró mind az öt
gyanúsítottat 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélte. Az ügy óriási figyelmet kapott a médiában és a nyilvánosságban. Több mint tíz évvel később, 2002-ben a valódi
támadó beismerte a bűncselekményt, és a Central Park Five-ot felmentették, miután
ártatlanul töltött éveket a börtönben.
Hogyan illusztrálják az általad aláhúzott esetek a megerősítési torzítást? Írd le a válaszodat!

Mit gondolsz, miért dőlnek be az emberek a konformitás torzításnak? Miért fókuszálunk
mindannyian arra, hogy megerősítsük bizonyítékainkat és elkerüljük bizonyítékaink cáfolását?
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Konformitas torzitas az online
terben
1. Feladat
Hogyan működnek a Google keresési algoritmusai?

A Google a keresést különböző algoritmusokra, vagyis az adatfeldolgozáshoz szükséges
utasítások összességére alapozza, amelyek a világhálón és a több milliárd weboldalon
keresnek, hogy releváns eredményeket szolgáltassanak. Figyelembe veszik:
a lekérdezés jelentését: Ahhoz, hogy releváns eredményeket adjon vissza a lekérdezésre, a Google-keresésnek először meg kell állapítania, hogy milyen információt keresel - a lekérdezés mögött álló szándékot.
a weboldalak relevanciáját: az oldal tartalmaz-e olyan információt, amely releváns
lehet az általad keresett információ szempontjából.
a tartalom minőségét: A Google kereső olyan oldalakat keres, amelyeket a jelek
szerint sok felhasználó néz hasonló lekérdezésekre.
a weboldalak használhatóságát: technikailag rendben vannak-e és megfelelően jelennek-e meg.
a kontextust és a beállításokat: az olyan információk, mint a tartózkodási hely, a
korábbi keresési előzmények és a keresési beállítások mind segítenek a Google-nak, hogy a számodra az adott pillanatban leghasznosabb és leglényegesebb
találatokhoz igazítsa az eredményeket.
A Google az országodat és tartózkodási helyedet használja, hogy a területedre vonatkozó tartalmakat szolgáltasson. Ha például Chicagóban tartózkodsz, és a "futball" kifejezésre keresel, a Google valószínűleg az amerikai futballról és a Chicago Bearsről
szóló találatokat fogja először megjeleníteni. Ha viszont Londonban keresel a "football"
kifejezésre, a Google a futballról és a Premier League-ről szóló találatokat fogja előrébb
sorolni. A keresés tartalmaz néhány olyan funkciót is, amely a Google-fiókodban végzett tevékenység alapján személyre szabja a találatokat. Ha például a "rendezvények a
közelemben" kifejezésre keresel, a Google néhány ajánlást olyan eseménykategóriákra
szabhat, amelyekről úgy gondolja, hogy érdekelhet.
Meg tudod állapítani, hogy a Google kereső hogyan szabja személyre az eredményeket?
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Mit gondolsz, a „korábbi keresések” hogyan befolyásolják a Google Search kereséseidet?

Nézzünk meg pár véletlenszerű Google keresést:

1. kép

2. kép
Szöveg a képeken:
1. kép: „Michelle Obama is a man (proof) pt. 1/2” (ford.: Michelle Obama férfi (bizonyíték), „Michelle Obama is a man (proof) pt. 2/2” (ford.: Michelle Obama férfi (bizonyíték))
2. kép: Proof of UFOs (ford.: Bizonyíték az UFO-kra), „The Feed: Proof that UFOs exist - ABC 57”
(ford.: Jelentés: Bizonyíték az UFO-k létezésére), „Are aliens real? A lot of evidence has come out
this year” (ford.: Léteznek idegenek? Sok bizonyítékra derült fény idén)
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Nézd meg a véletlenszerű Google keresési javaslatot. Mit gondolsz, mi a Google-keresés
veszélye a megerősítési torzítással kapcsolatban?

Gyűjtsetek olyan tanácsokat, amelyekkel legyőzhető a konformitás torzítás:

2. Feladat
Gondoljatok a közösségi média fiókjaitokra - Instagram, Facebook, TikTok vagy bármely
más oldal. Melyik felhasználót látod ott a legtöbbször? Honnan szerzel leggyakrabban
információkat és híreket?

Ismered a "szűrőbuborék" kifejezést? Mit jelent?
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Mi a veszélye annak, hogy olyan tartalmaknak vagyunk kitéve, amelyek főként a meglévő véleményünket erősítik meg?

3. Feladat / házi feladat
Nézd meg Neil deGrasse Tyso, tudós alábbi rövid videóit a megerősítési torzításról,
majd válaszolj a kérdésekre:
Google keresés és a megerősítési torzítás: https://www.youtube.com/watch?v=f1_
RX8rWaRg
A torzítások szerepet kaphatnak a tudományban? https://www.youtube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA
Kritikai gondolkodás 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o

1

Mit tesznek a tudósok a megerősítési torzítás minimalizálása érdekében?

2

Neil deGrasse Tyson szerint mik akadályozhatják meg az embereket abban, hogy
elfogadják az igazságot?
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Konformitas torzitas es a populista
vagy szelsoseges mozgalmak
1. Feladat
Mik azok az álhírek? Tudsz rá példát mondani?

Mi az a hoax? Tudsz rá példát mondani?

A fekete halál járványa és a hoax a mérgezett kutakról

A középkorban az antiszemitizmus nagyon elterjedt volt, főként vallási okokból. Abban
az időben sok keresztény a zsidókat hibáztatta Jézus haláláért, és kollektívan őket tette
felelőssé érte. Már a keresztes hadjáratok idején fokozatosan korlátozták a zsidókat bizonyos foglalkozások elvégzésében, sárga jelvény viselésére kötelezték őket, vagy akár
ki is űzték őket a városokból és országokból (Európában a zsidók első kiűzése 1290-ben
Angliában történt).³⁹ Ilyen körülmények között tört ki a 14. század közepén egy rejtélyes betegség, a fekete halál. A baktériumok és más kórokozók által okozott betegség
Mongóliában kezdődött, és gyorsan átterjedt Kínára. A mongolok és a genovai seregek
között a Krím-félszigeten lezajlott csatát követően terjedt át Európába. A holttesteket
Olaszország felé katapultálták, ami, ha úgy tetszik, a biológiai hadviselés első alkalmazása volt. A betegség az egész Óvilágban elterjedt, és egy évtizeden belül 20-25 millió
európai és további 35 millió kínai halt meg.⁴⁰ Azokban az időkben az emberek nem tudtak a vírusok és baktériumok létezéséről, ezért az egészségromlást gyakran mérgezésre
fogták. Amint a betegség 1346-ban megérkezett Európába, egyesek a zsidókat okolták
a kutak megmérgezésével, amit ma már egy szemenszedett átverésnek tekinthetünk.
Ezt a középkori átverést pletykák terjesztették, az emberek egymásnak mesélték el egy
olyan korban, amikor még nem volt fogalmunk a médiáról. A kutak a középkori városok
infrastruktúrájának fontos részét képezték - az ivóvíz forrását. A hoaxot "megerősítő"
bizonyítékok között az emberek azt említették meg például, hogy a zsidókat kevésbé
érintette a betegség. Ezt annak lehetett köszönhető, hogy a zsidók elkülönített területeken éltek, nem jártak gyakran nyilvános kutakhoz, vagy annak, hogy vallási szokásaik
szigorúbb higiéniát követeltek meg.
A 14. században az emberek olyannyira bedőltek a hoaxnak, hogy feldühödött néptömegek pogromokat követtek el a zsidó közösségek ellen, zsidók ezreit ölték meg és
égették meg máglyán Németország, Ausztria, Franciaország és Svájc szerte. Sok zsidó

³⁹
⁴⁰

Forrása: https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism/Anti-Semitism-in-medieval-Europe
Forrása: https://www.anumuseum.org.il/blog-items/700-years-before-coronavirus-jewish-life-during-the-black-death-plague/
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közösséget kiirtottak, és a megmaradt zsidók gyakran kénytelenek voltak más országokba kivándorolni. Ezeket az eseményeket ábrázolja például ez az illusztráció Gilles
li Muisis francia krónikás 1340-es években írt történelemkönyvében, amely egy pestis
sújtotta város lakóit ábrázolja, amint zsidókat égetnek Strasbourgban:

Szerinted hogyan járulhatott hozzá a megerősítési torzítás a zsidó közösségek elleni
erőszakhoz?

Melyek voltak azok a "tökéletes" feltételek, amelyek lehetővé tették, hogy a 14. századi
polgárokban beinduljon a megerősítési torzítás, amely miatt elhitték ezt a hoaxot?

⁴¹
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Milyen más előítéletek - amelyeket már láttunk - játszhattak szerepet a zsidó közösségek ellen elkövetett erőszakban, és hogyan?

Házi feladat
Végezz egy kis kutatást, és keress 21. századi példákat arra, amikor az álhírek vagy a hoaxok terjedése erőszakos incidensekhez vezetett. Próbálj meg arra utaló jeleket találni
az eseteknél, melyek szerint a megerősítési torzítás szerepet játszott, például az adott
csoportot korábban diszkriminálták, esetleg az elkövetőnek rasszista nézetei voltak,
vagy olyan előzetes meggyőződése, amelyet az álhír vagy a hoax megerősített.
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1.

PRECOBIAS

Tanari jegyzetek
Mi az a rózsa retrospekció?
A rózsa retrospekció az a jelenség, amely szerint az eseményekre boldogabban és pozitívabban emlékszünk vissza, mint amilyenek megéltük őket.⁴² Kétféle módon magyarázható ez a torzítás:
egyrészt pozitív emlékeink maradandóbbak, mint a negatívak.
Hajlamosak vagyunk kiszűrni a negatív emlékeket, ami a múlt torz
felfogásához vezet. Másrészt hajlamosak vagyunk pozitívabban
emlékezni a múltbeli eseményekre, mint ahogyan azokat annak
idején megtapasztaltuk. E két tendencia kombinációja azt érezteti
velünk, hogy a múlt jobb volt, mint valójában. Egyszerűen: szeretünk visszaemlékezni a régi szép időkre és panaszkodni, hogy régen minden mennyivel jobb volt.
A rózsa retrospekció kifejezést nem szabad összetéveszteni a nosztalgiával. Bár a két fogalom határozottan kapcsolódik egymáshoz, a
rózsa retrospekció kognitív-pszichológiai jelenség, míg a nosztalgia
egy tágabb fogalom, amelyet a múltbeli tárgyak, emberek vagy események iránti érzelmi vágyként írnak le, és nem feltétlenül elfogult.
Érdekes módon úgy tűnik, hogy a rózsa retrospekció nem vonatkozik a negatív emlékekre. Ehelyett a kutatások kimutatták, hogy
hajlamosak vagyunk racionalizálni a negatív emlékeket annak érdekében, hogy megpróbáljuk minimalizálni a jelenlegi életünkre gyakorolt hatásukat.⁴³ Elhitetjük magunkkal, hogy egy negatív
esemény „nem volt olyan rossz”. A pozitív élmények könnyebben
hozzáférhetőek az emlékezetünk számára, mint a negatívak, mert
az utóbbiak bonyolultabbak, emiatt emlékezetünkben gyorsabban
elhalványulnak az idő múlásával.⁴⁴

⁴² Wirtz, D., Kruger, J., Scol-

lon, C. N., & Diener, E.
(2003). What to Do on
Spring Break?: The Role
of Predicted, On-Line,
and Remembered Experience in Future Choice.
Psychological Science,
14(5), 520–524.

⁴³ Wilson, T. D., Meyers, J.,

& Gilbert, D. T. (2003).
“How Happy Was I, Anyway?” A Retrospective
Impact Bias. Social Cognition, 21(6), 421–446.

⁴⁴ Manzanero, A. L., López,
B., Aróztegui, J., & El-Astal, S. (2015). Autobiographical memories for
negative and positive
events in war contexts.
Anuario de Psicología
Jurídica, 25(1), 57-64.

Két kutató -Mitchell és Thompson-fontos tanulmányokat tettek
közzé a rózsa retrospekcióról. Három stádiumot vagy kognitív folyamatot azonosítottak, amelyek hozzájárulnak a rózsa retrospekció mechanizmusához: Az első szakasz a rózsa felderítés,
amely azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk nagyon magas és
pozitív elvárásokat támasztani a jövőbeli eseményekkel szemben.
A második szakasz a csillapítás, ami azt jelenti, hogy egy adott
eseményre vonatkozó pozitív várakozásunkat az esemény idején
tapasztalt érzéseink csillapítják. Minimalizálódik az aktuális események kedvezősége, és tapasztalataink kevésbé pozitívak, mint
vártuk. Valószínűleg ezt már te is megtapasztaltad: vársz valamire
és nagy elvárásokat támasztasz felé, de amikor végre eljön a nap,
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minden apró kellemetlenség idegesít. És végül: a rózsa retrospekció mint utolsó szakasz, az a hajlam, hogy kellemesebben emlékszünk vissza az élményekre, mint ahogyan az események idején
értékeltük őket.⁴⁵
A rekonstrukciós memóriának nevezett pszichológiai elmélet szerint, az emlékek sokkal képlékenyebbek, mint gondolnánk. Megváltoztathatóak, elfelejthetőek, sőt, akár létre is hozhatóak anélkül,
hogy az esemény megtörtént volna. Emlékeink becsaphatnak minket, és elhihetjük, hogy adott dolog egy bizonyos módon történt,
pedig a valóságban máshogy zajlott le az esemény, vagy meg sem
történt. A rózsa retrospekció az egyik olyan kognitív mechanizmus,
amely megváltoztathatja emlékeinket. Ez a szelektív emlékezet egy
formája: a pozitív részekre emlékszünk, a negatív részeket pedig
kiszűrjük. Emlékeink leegyszerűsödnek, ezáltal az agyunk könnyebben raktározza el őket.

PRECOBIAS

⁴⁵ Mitchell,

T. R., Thompson, L., Peterson, E., &
Cronk, R. (1997). Temporal Adjustments in
the Evaluation of Events:
The “Rosy View”. Journal
of Experimental Social
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁴⁶

Mitchell, T., & Thompson, L. (1994). A theory
of temporal adjustments of the evaluation
of events: Rosy Prospection & Rosy Retrospection. Advances in Managerial Cognition and
Organizational Information-Processing, 85–114.

⁴⁷

Loftus, E.F. (1980). Memory. Reading, MA: Addison-Wesley.

⁴⁸

“Rosy
Retrospection
and Declinism: Why the
Past Looks Great and
the Future Is Frightening”,
Effectiviology,
https://effectiviology.com/rosy-retrospection-and-declinism/#The_benefits_
and_dangers_of_rosy_
retrospection

Egyes tudósok szerint a rózsa retrospekciónak motivációs okai lehetnek: pozitív módon alakítunk ki történeteket múltbeli tapasztalatainkról, a társadalmi elfogadottság érdekében. Az is valószínű,
hogy a múltunkra való pozitív visszagondolkodás hozzájárul jólétünkhöz.⁴⁶ Egy akadémikus így fogalmazott: “az igazság elferdítésének legfőbb oka saját önbecsülésünk javítása”.⁴⁷ A pozitív
eseményekre gondolva jól érezzük magunkat. Másrészt a rózsa
retrospekció miatt figyelmen kívül hagyhatjuk a múlt hibáit, és így
nem tanulunk belőlük.

Rózsa retrospekció politikai
környezetben
A rózsa retrospekció társadalmi szinten is befolyásolhat eseményeket és döntéseket. Az emberek fogékonyak rá, ezáltal ereje van
befolyásolni a közvéleményt és képes társadalmi következményeket generálni. A múlt értékelése sok ember döntését befolyásolja
a jövőre vonatkozóan. Ez az értékelés általában kedvezőbb, mint a
jelenről alkotott képünk. Az emberek hajlamosak a politikai döntéseket a múlt újraélése iránti vágyuk alapján meghozni.
A rózsa retrospekció egy másik jelenséghez is vezethet, az úgynevezett deklinizmushoz - ahhoz a meggyőződéshez, hogy egy bizonyos entitás, például egy társadalom, egy ország vagy egy vállalat
hanyatlik, és potenciálisan a jövőbeli összeomlás felé tart. Például
valaki, aki a deklinizmus eszméjét vallja, úgy gondolhatja, hogy a
társadalom egésze napról napra rosszabb és rosszabb lesz, még
akkor is, ha bizonyos tények és statisztikák ennek ellenkezőjét bizonyítják. A deklinizmust különösen gyakran és aktívan kihasználják a
politikában.⁴⁸ Leginkább a populista, nacionalista és szélsőjobboldali mozgalmak és politikusok. Gyakran hivatkoznak beszédeikben
az idealizált múltra, és arra buzdítják az embereket, a szavazókat,
hogy segítsenek azt visszahozni, térjenek vissza a hagyományos ér-

132

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

tékekhez, gondolkodásmódhoz és létformákhoz. Habár ezek már
nem feltétlenül valósíthatók meg egy folyamatosan változó világban, amelyet a benne élő generációk folyamatosan alakítanak. Jó
példa a rózsa retrospekció politikában való kihasználására a korábbi amerikai elnök, Donald Trump által használt jelszó: "Tegyük
újra naggyá Amerikát". Ebben a szlogenben az "újra" szón van a
hangsúly. Egy idealizált múlt homályos elképzelésére utal, amelyben - Trump szerint- alacsonyabbak voltak az adók, kevesebb volt a
mexikói, valamint lazább fegyvertörvény és kisebb nemzetközi verseny jellemezte.
Az az érzés, hogy a múlt könnyebb és kevésbé bonyolult, az ismeretlentől való félelemmel is összefügghet. A technológiai fejlődés és
a nemzetközi mobilitás nagyon rövid idő alatt drasztikusan megváltoztatta a világot. Különösen az idősebb korosztálynál ez a régi és
megszokott dolgok utáni vágyakozást idézheti elő, ami alkalmazkodási nehézségekhez vezethet. A deklinizmus még azok számára is
kihívást okozhat, akik a jövővel való szembenézést, alkalmazkodást
és felkészülést ésszerű magatartásnak tartják. A rózsa retrospekció és a deklinizmus kapcsolódik a következő három technikához,
melyek kritikusak a hatékony propaganda szempontjából: az identitáskonstrukcióhoz, a válságkonstrukcióhoz és a megoldás-konstrukcióhoz (lásd az 1. részben). Az identitáskonstrukciót itt az idealizált múltban, annak hagyományos értékeiben, nemi szerepeiben
és életmódjában rögzítik; a jelenlegi kihívást jelentő és "hanyatló"
valóságot válságkonstrukcióként, a "régi szép időkhöz" való visszatérést pedig megoldás-konstrukcióként mutatják be.

PRECOBIAS

⁴⁹

Az alt-jobb (az “alternatív jobb” rövidítése) a
fehér felsőbbrendűségi
mozgalom egyik szegmense, amely rasszisták
és antiszemiták laza hálózatából áll, akik elutasítják a mainstream konzervativizmust az olyan
politika
érdekében,
amely felvállalja az implicit vagy explicit rasszizmust, antiszemitizmust
és fehér felsőbbrendűséget. Sokan igyekeznek
az ilyen bigott eszméket
újra beilleszteni az Egyesült Államok konzervatív mozgalmába. Az alt
jobbhoz tartoznak az
olyan képfórumok és
üzenőfórumok, mint a
4chan, 8chan és Reddit
számos rasszista felhasználója is, akik szívesen zaklatják vagy "trollkodnak" a nézeteikkel
egyet nem értő embereket (ford.) (forrás: Anti-Defamation League,
https://www.adl.org/
reForrásas/glossary-terms/alt-right)

A szélsőséges mozgalmak, a szélsőjobboldaliaktól az iszlám fundamentalistákig, szintén ezeket a technikákat használják a rózsa
retrospekció aktiválására. Világnézetüket és az általuk támogatott ügyeket pedig megoldásként tálalják. Az Europa Invicta, egy
alt-jobb⁴⁹ mozgalom például a kulturális és vallási sokszínűséget
az európai civilizációra jelentett fenyegetésnek tekinti. A látszólag
ártalmatlan ábrázolásban Európa örökségének és hagyatékának
szépségét és ezek védelmének szükségességét mutatja be. A mozgalom néhány "letűnt korszakra" utal vissza, mint például a Római
vagy a Brit Birodalomra, amikor Európa volt a világ közepe, és az
európaiak felsőbbrendűnek érezhették magukat más kultúrájú
vagy etnikumú emberekkel szemben. A valóságban a társadalom
természetes módon fejlődik és változik olyan mértékben, hogy egyszerűen nem lenne racionális vagy lehetséges visszaforgatni az idő
kerekét. Az iszlám szélsőségesek is kihasználják a rózsa retrospekciót propagandájukban és toborzásukhoz. A Korán törvényeinek
szigorú alkalmazását hirdetik, azt állítva, hogy azokat szó szerinti
kell értelmezni, és hogy az iszlám vallást a globális szekularizáció
fenyegeti. A rózsa retrospekció legerősebb megnyilvánulása az iszlám szélsőséges csoportokban a Kalifátus, egy olyan muszlim állam, amelyet egy khalif, Mohamed próféta utóda irányít. Sok kalifátus volt, de az utolsó törvényes kalifátust 1924-ben eltörölték.
Amikor a fundamentalista iszlám mozgalmak a 20. század második
felében felemelkedtek, vissza akarták állítani a kalifátust, vagy egy
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újat akartak kikiáltani. A kalifátust gyakran használják az iszlám ⁵⁰
szélsőséges propagandában, mint "az iszlám történelmi dicsőségének szimbólumát" és a "korábbi dicsőséghez való visszatérés lehetőségét".⁵⁰ A dzsihadistákat arra szólítják fel, hogy harcoljanak és
szerezzenek területeket a kalifátus számára.

Ingram, H. J. (2016). Deciphering the Siren Call
of Militant Islamist Propaganda.
International
Centre for Counterterrorism (Nemzetközi Terrorizmusellenes Központ), 7.
(page 11, page 14)

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanari jegyzetek
A tanulás
eredménye
A lecke végére a tanulók képesek lesznek:
Megtapasztalni és megérteni a rózsa retrospekciót;
Beazonosítani
a
rózsa
retospekciót aktiváló propagandatechnikákat politikai kontextusban;

A tananyag felépítése
és útmutatás
Hozzávetőleges időtartam: három tanóra (mindegyik 45-50 perces).
Eszköz igény: papír (akár hulladékpapír) a diákoknak jegyzetelni; postit jegyzettömb három színben vagy
papír és mágnes/papírragasztó stb.,
nagy darab papírlapok poszternek,
színes kihúzók vagy más eszközök a
poszter-készítéshez.

Megérteni, hogy a rózsa
retrospekció hogyan használható fel a szélsőséges
propagandában.
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2.1.
40-50 perc.

PRECOBIAS

Bemelegites: a
rozsa retrospekcio
megtapasztalasa
Mondja el a diákoknak, hogy ma a memória működését fogjátok
felfedezni. Kérje meg őket, hogy szánjanak rá körülbelül öt percet,
arra, hogy megpróbálják felidézni, milyen volt az életük, amikor általános iskolába jártak - nevezetesen az iskolai életük, a szabadidejük, a barátaik, a családjuk, a körülöttük lévő világ. Kérje meg őket,
hogy jegyezzenek fel minden emléket, benyomást, ötletet és képet,
ami eszükbe jut. Ezután kérje meg őket, hogy alkossanak párokat,
és körülbelül tíz percig felváltva osszák meg emlékeiket. Ezután álljanak háromfős csoportokba, és ismét osszák meg gondolataikat;
ezúttal kérje meg őket, hogy a következő kérdésekre adott válaszokat is vitassák meg, és a válaszokat jegyezzék fel a Feladatlapra:
Voltak hasonlóságok a te és a csoport többi tagjának emlékei
között? Ha igen, melyek voltak ezek? Írd le őket.
Milyen érzés volt beszélni az emlékeidről? Milyen érzés volt
hallgatni a csoport többi tagjának emlékeit? Kellemesek
voltak? Vagy inkább kellemetlenek?
A feladat második felében kérje meg a diákokat, hogy egyénileg
gondolkodjanak el a jelenlegi középiskolai életükről - nevezetesen
az iskolai életükről, a szabadidejükről, a barátaikról, a családjukról,
a körülöttük lévő világról. Ezúttal, a nagyobb anonimitás érdekében kérje meg őket, hogy gondolataikat írják le egy papírlapra, és
ragasszák ki a táblára (pl. a táblára vagy az osztályterem falára).
Mondja el a tanulóknak, hogy miután végeztek az írással, elolvashatják, hogy a többi tanuló mit írt.
Tegye fel a következő kérdéseket:
Mit gondolsz, most, hogy elolvastad, mit gondoltok társaiddal
a jelenlegi helyzetedről?
Miben különbözik a múltad a jelenedtől?
Az emlékeinkben a múlt mindig jobb, mint a jelenünk? Véleményed szerint a jó vagy a rossz emlékeket könnyebb felidézni? Miért? Miért nem?
A tanulókkal folytatott beszélgetés eredménye alapján mutassa be
a rózsa retrospekció fogalmát - meghatározását, mechanizmusát
és a lehetséges magyarázó okait (lásd a Tanári jegyzetekben). Írja
fel a definíció kulcselemeit a táblára a későbbi hivatkozásokhoz, és
kérje meg a tanulókat, hogy jegyezzék fel a definíciót a Feladatlapon. Mondja el a tanulóknak, hogy közösen meg fogják vizsgálni,
hogyan válthat ki ez a kognitív előítélet az emberek politikai döntéseinek befolyásolására.
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2.2.
45-50 perc.
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ROZSA RETROSPEKCIO A
POLITIKAI ELETBEN
Kérje meg a diákokat, hogy alkossanak több háromfős csoportot.
Adjon minden csoportnak egy adag fotómásolatot a médiából vett
két részletből (ld. a feladatlapon). A Feladatlapon az országok
neveit vagy más árulkodó jelzőket kitakarjuk, hogy a tanulók számára érdekesebbé tegyük a tevékenységet, és hogy először inkább
a kognitív torzítás mechanizmusára koncentráljanak, ne pedig az
adott ország helyzetére. Ezeket és a cikkek forrásait a megfelelő
időben tárja fel. Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el őket, és csoportokban vitassák meg a következő kérdésekre adott válaszaikat:
Vajon milyen rendezvényre készült ez a beszéd/állítás?
Milyen helyzetre, és mely országra utal?
Vajon hogyan váltja ki a rózsa retrospekciót? Miből gondoljátok, hogy a beszélő a múltra utal?
Miután a diákok végeztek a csoportmunkával, kérje meg őket, hogy
mutassák be gondolataikat és ötleteiket. Majd árulja el a szövegek
eredetét. Az első részlet Donald Trump beiktatási beszédéből származik, amelyet 2017. január 20-án mondott, amikor megválasztották az Egyesült Államok elnökévé. A második egy jobboldali párt
politikusának a 2020-as lengyelországi elnökválasztási kampány
során elmondott beszédéből származik. Mindkét részlet a választásokhoz és a lehetséges változásokhoz kapcsolódik, és ígéreteket
tesz bizonyos problémák megoldására és a jelenlegi válságból való
kiút megtalálására. A múltra való hivatkozás arra is használható,
hogy válság idején megoldást kínáljon, egy biztos, megbízható utat
mutatva a jövő felé. Az idealizált múltat a változások, bizonytalanság és válság idején, a meglévő létezésünket érintő fenyegetettséggel szemben mutatják be, azzal a céllal, hogy reményt adjanak a
jövőre nézve, és megmutassák a megoldást - a bevált "régihez" való
visszatérést.

¹⁰

Transcript:
Donald
Trump
inauguration
speech in full, Al Jazeera, 20 January 2017,
https://www.aljazeera.
com/news/2017/1/20/
transcript-donald-trump-inauguration-speech-in-full

¹¹

Excerpts from a speech
made by one of the politicians from the Konfederacja Party, a rightwing party represented
in Parliament, during
the presidential election
campaign, “Bosak: Polacy zasługują na kogoś
lepszego niż Duda czy
Trzaskowski.”,
Polska
Agencja Prasowa, 20
June 2020, https://www.
pap.pl/aktualnosci/
news%2C666017%2Cbosak-polacy-zasluguja-na-kogos-lepszego-niz-duda-czy-trzaskowski.html

Ezután kérje meg a diákokat, hogy alkossanak háromfős csoportokat, és válaszoljanak a következő kérdésre:
Milyen mértékben lenne a múltba való visszatérés lehetséges? Hogyan tudnátok elképzelni a múltba való visszatérést
a) az iskolában, b) az utcai tüntetések/aktivitások terén és a
politikai életben, c) a családi életben?
Kérje meg a csoportokat, hogy válasszák ki az a), b) és c) lehetőségek közül azt, amelyikkel dolgozni szeretnének, és kérje meg őket,
hogy készítsenek egy plakátot, amely szemlélteti azt. Megkérheti
a csoportokat arra is, hogy úgy válasszanak a lehetőségek közül,
hogy nagyjából egyenlő számú csoport dolgozzon az egyes választásokon. Ossza ki az anyagokat (papírlapok, filctollak stb.), és adjon
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a tanulóknak 15 percet a feladatra. Ezután kérje meg az egyes csoportokat, hogy hozzászólásaikat tegyék ki az osztályterem falára.
Kérje meg a tanulókat, hogy menjenek körbe és nézzék meg az ös�szes plakátot. Ezután kérdezze meg őket arról, hogy mit gondolnak
a látottakról.
A tevékenység célja, hogy a diákok elgondolkodjanak azon, hogy a
múltba való képzeletbeli visszatérés egy számukra fontos helyzetben mindig jó-e, és ha nem, milyen veszélyeket rejt magában. Ha
néhány tanuló olyan plakátokat mutat be, amelyeken a múltba való
visszatérést provokatívan negatív változásokkal mutat be (pl. családi erőszakkal járó élet, vagy az iskolában büntetésként megvert
diákok stb.), beszélje meg velük a következő kérdést:
A plakátotokon bemutatott visszatérés a múltba a diákok/aktivisták/családtagok számára előnyös-e vagy sem?

2.3.
10-15 perc.

Rozsa retrospekcio es a
populista vagy szelsoseges
mozgalmak
Szükséges eszközök:
Helyezzen el néhány színes fénymásolatot az osztályteremben a két
képről (Ld. a feladatlapon) egy nagyobb (pl. A3-as) papírlapon.
Adjon minden diáknak három színű post-it cetliket (vagy bármilyen
papírdarabot és mágnest stb.) az alábbi három kérdéshez. Kérje
meg a tanulókat, hogy járják körbe az osztálytermet, nézzék meg a
képeket, és gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken (a kérdéseket
felírhatja a táblára):
Milyen történet állhat a kép mögött? Mit mutat a kép? Hol készültek? Mikor készültek?
Milyen érzéseket keltenek a képek benned?
Hol és milyen célokra használhatják fel őket?
Ha készen állnak, kérje meg őket, hogy írják fel válaszaikat és ötleteiket a rendelkezésre bocsátott post-it-cetlikre (minden kérdéshez
más színű) vagy papírlapokra, és ragasszák a képek mellé. Miután a
tanulók befejezték, olvassa fel hangosan a válaszokat a post-itekről.
A feladat második részében mutassa meg a tanulóknak ugyanezeket a fényképeket, viszont a képaláírásokkal és a forrásokkal együtt.
Ha szükséges, röviden magyarázza el a képaláírásokat (pl. a "Heil"
szó használatát, “Hail”-ként megjelenítve), és mondja el, hogy szándékosan írják rosszul, hogy a közösségi média moderátorai ne távolítsák el a képet (egyértelmű utalás a náci rezsimre). Magyarázza
el nekik, hogy az Europa Invicta egy francia alt-jobboldali szervezet,
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amely az európai kultúra és identitás alapjait támogatja, és a látszólag ártatlan elképzeléseiről ismert.
Beszélje meg a diákokkal, hogyan használták ki a rózsa retrospekciót ezeken a képeken - vizsgálják meg az összes múltra utaló elemet,
beleértve a "bástya" szót, az Europa Invicta jelentését - legyőzhetetlen, meghódíthatatlan Európa, és az ezzel járó fenyegetés vagy
támadás gondolata – a válságkonstrukciót, valamint a logóját - a
hamvaiból feltámadó, újjászülető főnix szimbóluma. Fedezzék fel
azokat az elemeket is, amelyek a képek hangulatát közvetítik (pl. a
felfokozott színek használata, építészet stb.).
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1.

Rózsa retrospekció

Bemelegites: a rozsa retrospekcio
megtapasztalasa
Alkossatok háromfős csoportokat, és osszátok meg gondolataitokat az általános iskolai
emlékeitekről. Beszéljétek meg a következő kérdéseket a csoportokban, és jegyezzétek
le a válaszaitokat:
Voltak-e hasonlóságok a te és a csoport többi tagjának emlékei között? Ha igen,
melyek voltak ezek? Írjátok le őket.

Milyen érzés volt beszélni az emlékeidről? Milyen érzés volt hallgatni a csoportotok többi tagjának emlékeit? Inkább kellemesek voltak? Vagy inkább kellemetlenek?

A rózsa retrospekció definíciója:

2.

Rozsa retrospekcio a politikai
eletben
Olvassátok el a két részletet, és beszéljétek meg a következő kérdéseket:
Szerinted milyen alkalomból hangzott el ez a beszéd/nyilatkozat?
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Milyen helyzetre és melyik országra utalnak benne?

Mit gondolsz, hogyan aktiválódik benne a rózsa retrospekció? Mit gondolsz, miért
utal a beszélő személy a múltra?

1. részlet⁵¹

"

⁵¹

"Mi, ... polgárai, most egy nagy nemzeti erőfeszítésként egyesülünk, hogy újjáépítsük országunkat és helyreállítsuk minden népe számára szolgáló ígéretét. Kihívásokkal kell szembenéznünk. Nehézségekkel kell megküzdenünk. De
képesek vagyunk rá. Mozgalmunk középpontjában egy alapvető meggyőződés
áll: egy nemzet azért létezik, hogy polgárait szolgálja. [Polgáraink] jó iskolákat
akarnak gyermekeiknek, biztonságos környéket családjaiknak, és jó munkahelyeket maguknak. Ezek a tisztességes közvélemény igazságos és ésszerű követelései.
De túl sok polgárunk számára más a valóság: A városainkban szegénységben rekedt anyák és gyermekek; rozsdásodó gyárak, amelyek sírkövekként
hevernek nemzetünk tájain; egy olyan oktatási rendszer, tele pénzzel, amely
megfosztja fiatal és gyönyörű diákjainkat a tudástól; és a bűnözés, a bandák
és a kábítószer, amelyek már túl sok életet raboltak el, és rengeteg kiaknázatlan lehetőségtől fosztották meg országunkat. Ez a vérengzés itt és most véget
ér. Ettől a naptól kezdve új jövőkép fogja kormányozni országunkat. [Az országunk] újra győzni fog, úgy győzni, mint még soha. Visszahozzuk a munkahelyeinket. Visszahozzuk a határainkat. Visszahozzuk a jólétünket. És visszahozzuk az álmainkat.
És akár a ... városias övezetében, akár a ... szélfútta síkságain születik
egy gyermek, ugyanarra az éjszakai égboltra néznek fel, ugyanazokkal az álmokkal töltik meg a szívüket, és ugyanaz a mindenható teremtő oltja beléjük
az élet leheletét. Így hát minden [honfitársunkhoz és honfitársnőnkhöz], min-

Részlet: Donald Trump beiktatási beszéde teljes terjedelmében, Al Jazeera, 20 January 2017, https://www.aljazeera.com/
news/2017/1/20/transcript-donald-trump-inauguration-speech-in-full
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den városban, közel és távol, kicsiben és nagyban, hegytől hegyig és óceántól
óceánig, hallgassátok meg ezeket a szavakat: Soha többé nem fognak figyelmen kívül hagyni benneteket. A ti hangotok, a ti reményeitek és álmaitok fogják meghatározni a sorsunkat. És a ti bátorságotok, jóságotok és szeretetetek
fog minket örökké vezetni az úton. Együtt újra erőssé tesszük [országunkat].
Újra gazdaggá fogjuk tenni [országunkat]. Újra büszkévé tesszük [hazánkat].
Újra biztonságossá tesszük [országunkat]. És igen, együtt újra naggyá tesszük
[hazánkat] [...]."

2. részlet⁵²

"

"

05. Lecke

"... egy gyönyörű ország, ahol harmóniában élünk, és a legnagyobb ökológiai problémánk az aszályok kérdése [...]. Olyan emberek országát akarom,
akik békében, egyetértésben élnek, akiket [hazánk] kultúrája és közös értékei
egyesítenek, akiknek különböző hitük és meggyőződésük van, de nem úgy
oldják meg a vitáikat, ahogyan a nyugati országokban oldják meg - történelmi
emlékművek lerombolásával [...].
Olyan emberek országát akarom, akik nem utasítják el a gyökereiket és a
hitüket, nem alázzák meg a tekintélyt parancsoló személyeket. Ilyen a [honfitársaink] többsége, ők normális életet és józan észt akarnak. Fejleszteni akarják [országunk] hagyományait evolúciós módon, és nem pedig a félreértett
modernitás kedvéért [...]".

"

⁵²
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Rózsa retrospekció

Rozsa retrospekcio es a populista
vagy szelsoseges mozgalmak
1. kép felirat nélkül
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1. kép felirattal

Rózsa retrospekció
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2. kép felirat nélkül

Rózsa retrospekció
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Rózsa retrospekció

2. kép felirattal
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1.
Tanari jegyzetek
A negatív torzítás
A negativitás torzítás egy olyan kognitív torzítás, amelynek következtében az emberek hajlamosak sokkal jobban emlékezni a negatív információkra, a negatív információk pedig sokkal nagyobb
hatással vannak rájuk, mint a pozitívak, még akkor is, ha ezek az
információk hasonló mértékben fontosak. A negatív történéseket
nagyobb valószínűséggel vesszük észre, és később élénkebben emlékszünk rájuk. Például egy kirtika nagyobb hatással van rák és intenzívebben emlékszünk rá, mint egy bókra. Ezt a jelenséget olyan
folyamatként írják le, amikor a kedvezőtlen vagy negatív információk erősebben hatnak ránk ésnagyobb figyelmet kapnak, mint a
kedvező vagy pozitív információk. Például, egyetlen kritikus megjegyzés egy egyébként támogató referencia- vagy ajánlólevélben is
általánosan rossz benyomást kelthet. Ebből adódik, hogy az embereknek általában legalább három pozitív információt kell hallaniuk
ahhoz, hogy egy negatív információt ellensúlyozzanak. Ez az arány
azonban nagyon egyéni, párkapcsolatokban ez az arány akár 5 :0
is lehet.

⁵³

Alberini, C. M. (2010).
Long-term Memories:
The Good, the Bad, and
the Ugly. Cerebrum: The
Dana Forum on Brain
Science, 2010, 21.

⁵⁴

Cacioppo, J. T., Cacioppo, S., & Gollan, J. K.
(2014). The Negativity
Bias: Conceptualization,
quantification, and Individual Differences. Behavioral Brain Sciences,
37(3), 309-310

A pozitív és negatív gondolatoknak és a kognitív információfeldolgozásnak enzen egyensúlytalanságát pozitív-negatív aszimmetriának is nevezik. Ez arra utal, amikor az emberek erősebbnek érzékelik a csípős megjegyzéseket, mint az örömteli dícséretet.
Úgy is mondhatnánk, hogy az emberek a negatív információkat értékesebbnek és relevánsabbnak gondolják, erre mutat rá az a tendencia is, miszerint az emberek általában gyakrabban reagálnak a
rossz hírekre, a jó híreket pedig sokszor nem is értékelik. Ez a fajta
aszimmetria napi szinten befolyásolhatja kognitív folyamatainkat,
és hosszú távon káros hatással lehet a jólétünkre.⁵³ ⁵⁴
Miért koncentrálunk annyira a negatívumokra? A negativitási torzítás hasznosnak bizonyult az evolúció során, például
amikor őseink életveszélyes helyzetbe kerültek. Tehát ez a mechanizmus az életbenmaradási ösztönünkre épül. Például: Megpróbálnál-e élelmet keresni egy kardfogú tigris jelenlétében, csak azért,
mert az étel ízletesnek tűnik? Vagy inkább tartózkodnál ettől? Annak idején a túlélés lehetőségét jelentette, ha az ember nem vállalta a kockázatot, és a negatívabb aspektusra (a tigrisre) koncentrált,

150

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

míg ha a pozitív aspektusra (a finom ételre) fókuszált, az magával
hordozta egy brutális halál esketőségét. Ma már tudjuk, hogy ezeket a pszichológiai mechanizmusokat evolúciós pszichológiai mechanizmusoknak nevezzük, amelyek a múltban azért alakultak ki,
hogy segítsenek a veszély elkerülésében. Az őskorban a paranoiás
és szorongó viselkedés nagyobb valószínűséggel tartotta életben
az embert, mint az a fajta viseslkedés, amikor az illető, hogy bárkinek és bárminek megadta az esélyt.

PRECOBIAS

⁵⁵

Neumann, K., Arendt,
F., & Baugut, P. (2018).
News and Islamist radicalization
processes:
Investigating Muslims'
perceptions of negative
news coverage of Islam.
Mass
Communication
and Society, 21(4), 498523.

Egy 2019-ben megjelent tanulmány⁵⁵ a negativitás torzítás megjelenését kutatta a hírekre adott pszichofiziológiai reakciókat vizsgálva.
A tanulmány szerzői azt akarták kideríteni, hogy mi a magyarázata
annak, hogy a negatív hírtartalmak elterjedtebbek. A feltételezés
az volt, hogy az emberek sokkal inkább felfigyelnek negatív eseményekre, mint pozitívakra. A vizsgálatot 17 országban, 6 kontinensen
végezték. Az emberek reakcióit vizsgálták a különböző videóalapú
hírek tartalmára vonatkozólag. Az eredmények megerősítették,
hogy átlagosan az embereket jobban izgalomba hozzák a negatív
hírek és ezáltal is odafigyelnek rájuk. A negatív előítélet tehát egy
globálisan előforduló jelenség, melynek hatása van életünkre. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a média is tudatosan használja
ezt a kognitív torzítást, különösképp társadalmilag megosztó témákról szóló tudósításokban.
A politikusok gyakran használják ezt a kognitív torzítást saját maguk, pártjuk vagy az általuk támogatott politikai program népszerűsítésére. Sok esetben a negatív kicsengésű nyelvezetet politikai
ellenfelek lekicsinylésére és becsmérlésére használják, a választók
ilyen módon történő befolyásolására. Emellett a polgárok véleményalkotási folyamatát is hátrányosan befolyásolhatja, ha valaki,
például az amerikai elnök, folyamatosan lealacsonyítja valaki más
képességeit, és a média erről beszámol. Illetve, politikusok is dönthetnek úgy, hogy a félelemre és a fenyegetésre összpontosítanak a
választók meggyőzése érdekében. Ezért például az európai jobboldali populista pártok gyakran mutatnak be negatív felhangú képeket és szlogeneket, amelyek például a migránsokat olyan színben
tüntetik fel, mint akik veszélyeztetik a meglévő értékeket és életmódot. Ezt azért teszik, mert A) a negatív képek és szlogenek
jobban feltűnnek és nagyobb figyelmet keltenek, és
B) a negativitásra egy olyan tényezőként számítanak, ami által a
közvetített üzenetek szélesebb körben terjednek.

A negatív torzítás és a
radikalizáció/extrémizmus
Egy 2018-ban végzett tanulmány során a kutatók a hírek ábrázolása és a radikalizálódási folyamatok közötti kapcsolatot vizsgálták.
Ezért azt vizsgálták, hogy a muszlimok hogyan fogadják az iszlámról negatív konnotációban megjelenő híreket, és hogy ezek az ér-
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zékelések hogyan járulnak hozzá esetlegesen a radikalizálódási
folyamatokhoz. Eredményeik a következők voltak: a muszlimok túlnyomórészt kételkedtek a híradásokban és érveltek ellenük. A kutatásban résztvevők a híreket túlnyomórészt ellenségesnek titulálták, és feltételezték, hogy ezek a tudósítások erősen befolyásolják
a nem muszlim németek muszlimokról alkotott véleményét. Ezek a
következmények még erősebben nyilvánultak meg a vallási fundamentalista meggyőződésű muszlimok körében. A vizsgálat azt is
kimutatta, hogy a negatív hírek dühöt váltottak ki mindnekinél, függetlenül attól, hogy a vizsgálat előtt voltak-e fundamentalista meg�győződései a kutatásban résztvevőknek. Ez mutatja, hogy a negatív
híradások milyen nagy hatással lehetnek a pszichológiai folyamatokra, és hogy ez a kognitív torzítás - más befolyásoló tényezők mellett - akár még elő is segíthet radikalizálódási folyamatokat.

PRECOBIAS

⁵⁶

Halverson, J., Corman,
S., & Goodall, H. L.
(2011). Master Narratives of Islamist Extremism. Springer, Wiesbaden.

Amint azt az automatikus gondolkodásról szóló 1. leckében láttuk,
a negatív torzítás egyike az agy által az információfeldolgozás felgyorsítására és egyszerűsítésére használt mechanizmusok megnyilvánulásának. Automatikusan a negatívumokra összpontosítunk.
Ezért válnak hangsúlyossá a negatív tartalmak és az olyan negatív
érzelmeket kiváltó tartalmak, mint a félelem, az undor, a bizalmatlanság, a fenyegetettség érzése, a boldogtalanság, és a többi.
Első lépésként a negatív torzítás mechanizmusa könnyen előidézhető válságkonstrukciókkal. Például, amikor egy populista vagy
szélsőséges mozgalom egy bizonyos politikai kérdést olyan válságként mutat be, amely egy belső csoportot fenyeget. Ez a válság szinte kivétel nélkül egy negatív konstrukció, fenyegetés vagy veszély,
így automatikusan előídézi a negativ torzítást. Ráadásul a hatást
fokozzák az automatikus gondolkodást fenyegetésekkel előhívó
stratégiák. Ez azt jelenti, hogy olyan képeket használnak, amelyek
a félelem érzését keltik, nyelvi és stilisztikai eszközként pedig erős
megfogalmazásokat használnak (például, ha valamit "menekültválságként" fogalmaznak meg, az teljesen más érzést kelt, mint a "menekülthelyzet"), nagybetűket, felkiáltójeleket és más szimbólumokat használnak a sürgősség és a veszély érzetének felkeltésére. Ez
különösen fontos a közmédiában, ahol egyszerre olyan sok információ ér minket, hogy könnyebben reagálunk azokra a jelzésekre,
amelyek különösen kiemelkednek.⁵⁶

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanora tervezet
A tanulás
eredménye

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végén a tanulók képesek lesznek:

Javasolt időtartam: kettő-négy 50
perces óra, attól függően, hogy végigmennek-e együtt az összes gyakorlaton a diákokkal vagy sem.

Megtapasztalni és kritikusan megérteni a negatív
torzítást.
Felismerni és azonosítani a
negatív torzítást való életből vett példákon keresztül.

Szükséges kiegészítő anyagok: nincsenek

Felismerni az torzítás mechanizmusát a populista és
szélsőséges propagandában.
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20-30 perc.

PRECOBIAS

Bemelegites
1. Feladat
Kérje meg a tanulókat, hogy írjanak fel magukról öt pozitív és öt
negatív tulajdonságot. Kérdezze meg, hogy mi volt könnyebb, a pozitív vagy a negatív tulajdonságokat kitalálni?
Általában a legtöbb tanulónak nehezebb lesz felsorolni a pozitív tulajdonságokat, mint listát készíteni azokról a dolgokról, amelyeket
kritikaként fogalmaznának meg magukkal kapcsolatban. Folytassa
közvetlenül a 2. gyakorlattal, és miután befejezte, foglalja össze a
tanulókkal a negatív torzítás főbb jellemzőit.

2. Feladat
Kérje meg a tanulókat, hogy idézzenek fel egy nagyon kínos pillanatot az életükből, például egy emléket, ami egy osztályban vagy
gyerekkorukban történt. Mondja meg nekik, hogy nem fogja őket
kérni, hogy beszéljenek az eseményről, de mindenki emelje fel a
kezét, amint sikerült felidéznie egy ilyen eseményt.
Amikor mindenki felemelte a kezét, kérje meg őket, hogy idézzenek fel egy másik kínos pillanatot, amelynek tanúi voltak, ami valaki
mással, egy testvérrel vagy osztálytárssal történt. Ismét, amint sikerült felidézniük egy ilyen emléket, emeljék fel a kezüket.
Általában erősebb érzelmekkel viszonyulunk a velünk történt negatív - ebben az esetben kínos - eseményekre, és a szükségesnél sokkal tovább rágódunk rajtuk. Mivel a saját magunkkal kapcsolatos
negatív tulajdonságokat könnyebb volt felsorolni, a saját negatív,
kínos helyzeteket is könnyebb volt felidézni, míg a másokkal történt
kellemetlen események elhalványultak az emlékezetben. Az utóbeszélgetés során említse meg, hogy mivel a diákok valószínűleg nem
emlékeznek olyan tisztán és intenzíven mások kínos helyzeteire,
nem kell rosszul érezniük magukat a saját kínos pillanataik miatt
sem. Az emberek hajlamosak gyorsan elfelejteni másokkal történt
helyzeteket, csak saját maguk esetében nem.
Indítson el egy beszélgetést annak érdekében, hogy érzékeltetni
tudja a negatív torzítás definíciójának néhány elemét. Tegyen fel
kérdéseket, mint például :
Miért gondoljátok, hogy ennyire a negatív élményekre összpontosítunk?
Hallottál már valaha a negatív torzításról? Mit gondolsz, mi ez?
Hagyja, hogy lejegyzeteljék a definíciót későbbi használatra.
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A KOGNITIV TORZITAS
KIALAKULASA ES FUNKCIOJA

20-30 perc.

1. Feladat
Most megnézzük, miért van ez így. Mesélje el a tanulóknak a következő történetet: "Képzeld el, hogy az őskorban élsz egy csoport
emberrel egy barlangban. Az élet sokkal nehezebb és kényelmetlenebb, mint ma. Amikor kimentek a vadonba, akár apró hibák is egy
ember életébe kerülhetnek. Elindultatok élelemért, és találtatok
egy bokornyi finom gyümölcsöt. A probléma az, hogy egy tigris áll
mellette. Mit tennél ez esetben? Elmész a gyümölcsért, mert finom,
vagy elfutsz, mert a tigris veszélyes?"
A tanulók valószínűleg azt válaszolták, hogy elfutnának.
Ezután kérdezzük meg a tanulókat: Ugyanebben a megvilágításban
melyik élmény adna fontosabb életre szóló leckét: egy pár remek
vicc, amit megtanultál, azért, hogy szórakoztasd az ősember társaidat a tábortűz körül, vagy az az élmény, amikor elvesztetted a
türelmetedet a törzsfőnökkel szemben, és ami miatt majdnem kitiltottak a törzsből és küldtek egyedül a vadonba?
A diákok valószínűleg a második lehetőséget választották, vagyis a
társas kapcsolatokban elkövetett súlyos, potenciálisan káros következményekkel járó hiba tapasztalata értékesebb volt.
A két példát követve kérdezd meg a tanulókat a következőkről:
Milyen elképzeléseitek vannak arról, hogy miért alakult ki az
emberi agyban a negatív torzítás?
Azért alakult ki, mert a negatív információk és érzelmek (például
a félelem és a fenyegetettség) értékesebb és a túlélés sze-

mpontjából fontosabb tanulsággal szolgáltak az embereknek, mint a pozitívak.

2. Feladat
Mondd a tanulóknak, hogy "látni fogjuk, hogyan működik ez az előítélet most, amikor teljesen más életet élünk, mint őseink több ezer évvel
ezelőtt. Észrevehetjük, hogy a negatív információk jobban megragadnak bennünk, és tobávv rágódunk rajtuk. Idézzük fel a kínos események példáját, csak ezúttal a gondolatgyakorlathoz képzeljük el, hogy a
kínos történés az volt, hogy rajzoltál egy képet, és megmutattad az osztálynak, mire egy srác elkezdett rajtad nevetni, és azt mondta a rajzra,
hogy csúnya. Rosszul érzed magad emiatt a visszajelzés miatt, annak
ellenére, hogy a többi gyereknek tetszett a képed. Mit gondolsz, körülbelül hány pozitív visszajelzést kell hallanod ahhoz, hogy ellensúlyozd a
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negatív visszajelzésből fakadó rossz érzést?"
Hagyja, hogy a tanulók találgassanak, majd mondja el nekik, hogy a
kutatások alapján általában 3 pozitív dologra van szükség ahhoz, hogy
ellensúlyozzon egy negatív visszajelzést, mint például egy sértést, egy
becsmérlő megjegyzést, vagy egy esszére adott rossz értékelést. Ez az
arány természetesen egyénenként változó, de rámutat arra, hogy a negatív információk milyen mértékben nyomják el a pozitív információkat, még akkor is, ha azok azonos intenzitásúak. A negatív történések
tovább megmaradnak. A pozitív érzelmek, mint például a siker okozta
öröm, sokkal hamarabb feledésbe merülnek. Sajnos, ellentétben az őskorral, a modern korban a negatív információk további felhasználásra
való felidézésének nagyon kevés haszna van. Más szóval, a sértéseket
és a negatív visszajelzéseket szükségtelenül hosszú ideig tároljuk emlékezetünkben. Bár már a modern korban élünk, még mindig sokkal
jobban figyelünk a negatív információkra, mint a pozitívakra.
A következő részben megnézzük, hogyan kapcsolódik a negatív torzítás
a médiatartalmakhoz. A házi feladatokat a tanulók kapják; ha ezen a
ponton befejezi az órát, akkor a következő rész házi feladatait kioszthatja, hogy a következő foglalkozáson a házi feladatokkal dolgozhassák fel.

2.3.
45-50 perc.

A negativ torzitas a
mediaban
1. Feladat
Az előző feladatok során tapasztalhattuk, hogy hajlamosak vagyunk
a negatívumokra összpontosítani, és megismertük, hogy ez miért
volt fontos a túlélésünk szempontjából a múltban. Beszélje meg a
diákokkal, hogy mit gondolnak, milyen mértékben hozható összefüggésbe egyes hírek negatív tartalma a negativitás elfogultsággal?
Valójában a negativitási torzítást kiválthatják a negatív témákat feldolgozó hírek. Ez azt jelenti, hogy jobban összpontosítunk rájuk, sőt
nagyobb figyelmet fordítunk rájuk, következésképpen jobban emlékszünk rájuk és könnyebben idézzük fel őket. Tehát, nem csak a
média van tele negatív tartalmakkal, hanem mi, nézők is a negatív
hírek iránt tartunk igényt.

Házi feladat
Adjon fel házi feladatot a diákoknak. Nézzék meg az esti híreket
(legalább 20 percet) valamikor a következő óra előtt. Nézhetik online is, hiszen nem feltétlenül kell élő adást nézni a tévében. A változatosság kedvéért feloszthatja a diákok között a különböző tévécsatornákat és adásokat, de azt is megmondhatja nekik, hogy
ugyanazt a hírműsort nézzék, vagy hagyhatja, hogy maguk válas�szanak. Bármelyik verzió használható.

156

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

PRECOBIAS

A megnézett hírekből diákok készítsenek egy listát arról, hogy mely
fajta hírek foglaltak hagsúlyosabb - azaz a hírműsor elején vagy a
vége felé -, felírva a sorrendet, hogy a három típus hogyan követte
egymást a hírműsorban (ld. a feladatlapon). Ez után számolják ös�sze a negatív, a semleges és a pozitív híreket az esti híradóban.
Negatív hírek alatt érthetjük a természeti katasztrófákat, betegségeket, az emberek életét fenyegető veszélyeket, háborúkat és konfliktusokat, erőszakot stb. Semleges események lehetnek bevezetett
új törvények, kormányközi vagy kormányon belüli találkozók, napi
politika, bürokratikus információk stb. Pozitív híreknek számítanának azok az események, amelyek egyértelműen pozitív és örömteli
kimenetelűek, azaz egy békeszerződés, tűzszünet megünneplése,
fontos humanitárius segélyek átadása és egyéb, "jó hírnek" nevezhető tudósítások.
A következő órán szólítson fel néhány tanulót, hogy osszák meg,
milyen híreket néztek meg, és milyen eredméyneket jegyeztek le.
Valószínűsíthető, hogy a hírek többsége a negatív hírek kategóriájába fog tartozni, és azokat is hangsúlyosabban, azaz a hírműsor
elején fogják közzé tenn.
További megvitatandó pontok:
Miért gondolják a diákok, hogy a negatív tartalmak kiemelten
vannak elhelyezve?
A negatív torzítás miatt - automatikusan hajlamosak vagyunk
arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a negatív tartalmakra, ezért azt fontosabb tartalomnak gondoljuk, és hajlamosak
vagyunk jobban hinni benne.
Vitassa meg az osztállyal, hogy a negativitás torzítás vajon
még mindig praktikus-e, van-e bármilyen haszna az életünkben, és milyen hatással lehet vajon a közérzetünkre ?
Néhány segítő kérdés a megbeszéléshez:
Tekintve, hogy ma ár kényelmesebb életet élünk, mint őseink,
szerintetek a negatív torzítás működése még mindig praktius
számunkra? Szükséges-e még mindig a negatívumokra összpontosítanunk a túlélésünk érdekében?
Milyen hatással lehet ránk és a jólétünkre, ha többet foglalkozunk a negatív hírekkel és információkkal?
Nincs helyes vagy helytelen válasz. A diákok szabadon gondolkodhatnak a különböző lehetőségeken, és lehetséges, hogy fel tudnak
idézni néhány olyan esetet, amikor ez a torzítás még mindig hasznosnak bizonyul. Egyébként úgy tűnik, hogy a negatív torzítás a mai
komplexebb társadalmakban már feleslegessé vált. Nagyon kevés
haszna van annak, hogy ennyire vonzanak minket a negatív hírek,
mert ma már sokkal több lehetőségünk van arra, hogy kezeljük
azokat a helyzeteket, melyek életünket negatívan vagy fenyegetően
befolyásolhatják. Ez a kognitív torzítás gyakran azzal jár, hogy amikor gyakrabban fókuszálunk a negatívumokra, az befolyásolhatja
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a közérzetünket, és megnövekedett fokozott stressz szintet és depresszív gondolatokat okozhat.

2. Feladat
Megismerhettük, hogy a negatív torzítás negatív hatással lehet az
emberek életére és jóllétére. Arra is késztet minket, hogy sokkal
többet foglalkozzunk a negatív információkkal, érzésekkel és vis�szajelzésekkel, mint a pozitívakkal. Mit tehetünk azért, hogy legyőzzük a negativitási torzítást a saját életünkben? Próbáljon meg közösen az osztállyal egy listát összeállítani a "jó tanácsokról".
Ez a lista változhat egyénileg, de tartalmazhatja a következőket:
A kognitív torzítás tudatosítása segít abban, hogy kevesebbet
foglalkozzak a negatív visszajelzésekkel vagy sértésekkel; ez
után többet fogok a bókokra koncentrálni.
Vizsgálni fogom a visszajelzéseket (sértések, ironikus megjegyzések stb.): számolni fogom, hogy mennyi negatív és mennyi
pozitív visszajelzést kaptam, hogy racionálisabban ítélhessem
meg, hogy valóban rosszul kell-e éreznem magam emiatt.
Tudatosan jobban fogok koncentrálni a pozitív hírekre, és jobban odafigyelek majd rájuk, mint most.
Mesélek a szüleimnek vagy a barátaimnak erről az elfogultságról, hogy kevésbé fókuszáljanak a negatívumokra.

2.4.
90-100 perc.

A negatíiv torzitas
es A POPULISTA VAGY
SZELSOSEGES MOZGALMAK
1. Feladat
Nyomtassa ki vagy mutassa meg a diákoknak a képernyőn két
példát a közösségi médiában közzétett bejegyzésekről⁵⁷ (ld. a
feladatlapon). Magyarázza el nekik, hogy ezek valódi posztok
rövidített változatai. Az 1. bejegyzést a szlovákiai Szabadság és Szolidaritás párt akkori ellenzéki képviselője, Richard Sulík, a 2. bejegyzést pedig a csehországi Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt
akkori ellenzéki képviselője készítette. Kérje meg a diákokat, hogy
olvassák el ezeket a rövidített posztokat. Magyarázatként mesélje
el a diákoknak, hogy a romák olyan etnikai kisebbség, amely évszázadok óta él Közép-Európában, és hogy különböző rendszerszintű
okok miatt nagyobb szegénységgel és kirekesztéssel néznek szembe. A romák is azon kisebbségek közé tartoztak, akiket mindkét,
a feladatban említett ország koncentrációs táborokba küldött a
második világháború alatt. A Cseh Köztársaság, mint a német Harmadik Birodalom protektorátusa, szinte a teljes roma lakosságot
kivégezte, ezért a háború végén a a roma lakosság száma nagyon
alacsony volt. Ezután tegye fel a következő kérdéseket:
-Először vizsgáljátok meg a hozzászólások tartalmát. Milyen érzések kavarogtak bennetek, amikor olvastátok ezeket a posztokat?

⁵⁷

Forrása of post 1: https://www.
facebook.com/RichardSulik/
posts/1490908980988825/
Forrása of post 2: https://
www.facebook.com/
watch/?v=1017260391618109
L. (2011). Master Narratives of
Islamist Extremism. Springer,
Wiesbaden.
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Mit tudsz mondani a tartalomról? Pozitív, semleges vagy negatív?
Hogyan válthatják ki ezek a posztok a negatív előítéletet?
Lényegében a posztok tartalma a fő kiváltója az előítéletnek. Egy
helyzetet veszélyként, fenyegetésként, negatív tényként ábrázolnak. A roma embereket fenyegetésként ábrázolják a számok használatával, és puszta számuk fenyegetésnek tűnhet. Ezek a politikusok azt állítják, hogy ezek az emberek etnikai hovatartozásuk miatt
"veszélyt" jelentenek. A számokat teljesen kiragadják a kontextusból, nem hasonlítják össze a lakosság többségének növekedésével,
és semmilyen módon nem magyarázzák meg. Csupán azért mutatják be így őket, hogy sokkolják az olvasót.
Másodjára pedig, milyen elemeket használnak a hozzászólásokban az elfogultság fokozására? Milyen érzelmeket váltanak ki ezek az elemek?
Másodjára, a prezentációs stratégia az ami fontos, vagyis az automatikus gondolkodás és az érzelmek kiváltása. Például az alábbi
elemeket használva :

1
2

3

NAGYBETŰK, amelyeket a fő üzenet kiemelésére, az emberek
figyelmének felkeltésére és a sürgősség érzetének keltésére
használnak.
Olyan szavak olyan módon való megválasztása, mint például
"ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi fog velünk történni", a
polgártársakról mint "a két legnagyobb biztonsági fenyegetés
egyikéről" és azok "hihetetlen számbeli növekedéséről" szóló
beszéd, hogy azok még inkább hangsúlyozzák az állampolgárokat fenyegető veszélyt.
Az első posztot kísérő kép egy szegény roma települést ábrázol Veľká Lomnicán, kiemelve az összes negatív sztereotípiát a
romákról: miszerint szegények, munka nélküliek, sokan vannak, silány életkörülmények között élnek, a gyerekek iskolázatlanok, és így tovább.

A kép automatikusan negatív asszociációkat kelt. Minden elemet
arra használnak, hogy a sürgősség, a fenyegetés, a veszély és a félelem érzetét keltsék fel.

2. Feladat
Az előző feladat folytatásaként most próbáljanak meg a diákok csupán a numerikus, statisztikai adatokra koncentrálni, kiragadva azokat a kontextusból. Beszéljék meg, milyen kiegészítő információkra
lenne szükségük annak megítéléséhez, hogy valóban "fenyegetést"
jelent-e egy bizonyos etnikumhoz tartozó polgártársak "növekvő
száma" az országban?
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A vita beindításához a következő kérdéseket is felteheti :
Mit mondanak ezek a hozzászólások a két népcsoportról? Van
további támpontunk arra vonatkozóan, hogy a gyermekvállalás miért jelentene "problémát"? Tudjuk, hogy a gyerekek
járnak-e iskolába? Említenek a politikusok konkrét társadalmi
problémát, amiről beszélhetnénk? Tudjuk, hogy az etnikum
tagjai rendelkeznek munkával vagy munkanélküliek? Pontosan mi a probléma a lakosság számának nagymértékű emelkedésével? Csupán a növekvő számú lakosságról beszélnek
a politikusok, vagy valamilyen társadalmi problémáról? Szegénységben él az említett népcsoport? Ha igen, vajon nem a
szegénység a valós probléma a gyermekvállalás helyett?
A bejegyzésekben említett "veszély" megfelelő megítéléséhez a
befogadó közönségnek elsősorban további tényszerű információk
mellett tudnia kellene: hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek
ezek az emberek; hányan járnak iskolába az említett gyerekek közül; társadalmi problémával állnak-e szemben a faluban, vagy egy
véletlenszerű népességi statisztikát mutattak be; hogy a lakosság
számának növekedése Csehországban együtt jár-e a szegénység
növekedésével; illetve mi lehet az oka az esetleges társadalmi vagy
munkaerőpiaci problémáknak, és milyen intézkedéseket eszközöl a
kormány ezek segítésére és a gyerekek esélyeinek javítására.
A beszélgetés lényege, hogy a diákok megértsék, milyen sok információra van szükségünk ahhoz, hogy felmérhessük, valóban problémát jelent-e, hogy egy adott etnikumhoz tartozó lakosságban
több gyerek születik, így számuk növekszik, vagy pusztán rasszizmussal állunk szemben.
A torzításról folytatott beszélgetést zárja a következő kérdéssel:
A megbeszéltek alapján milyen következtetéseket tudtok levonni: mi a veszélye annak, ha a politikai kommunikáció a negatív torzulásra épít?
A fő veszély az, hogy megfontolt döntések helyett agyunk automatikusan dolgozza fel az információkat. A tartalom által kiváltott negatív érzésekre összpontosítunk, amelyek előítéleteink erősítését
célozzák. Ennek következtében az érvelés racionalitását nem kérdőjelezzük meg.
Ezt követően nézzék meg Richard Sulík Veľká Lomnicáról szóló bejegyzésének egy fiktív, pozitív változatát. Kérdezze meg a diákokat, hogy szerintük egy ilyen poszt ugyanúgy kiemelkedően magas
megosztási számot és reakciót érne-e el, mint a negatívan megfogalmazott változata. Mi ennek az oka?
Több féle válasz elhangozhat, hiszen csak elméleti síkon gondolkodunk. De annak alapján, amit a negatív torzulásról láttunk, valószínű, hogy a pozitív keretek közé állított bejegyzés nem ragadná
meg az emberek figyelmét olyan széles körben, illetve hogy nem
osztanák meg annyian, hiszen nem negatív töltetű.

160

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

PRECOBIAS

3. Feladat
A feladat kontextusának felvázolása érdekében ossza meg a diákokkal, hogy az ugandai homofób légkört fogják vizsgálni. Uganda
túlnyomórészt keresztény, de az LMBT emberekkel szemben nagyon szigorú és embertelen törvények vannak érvényben. Kérje
meg a tanulókat, hogy nézzék meg az ugandai politikai szereplők
idézeteit. Elolvashatják a részleteket egyedül, illetve dolgozhatnak
csoportban is - csoportonként egy-egy idézettel, vagy együtt, osztályként – ahogyan Ön preferálja, illetve ahogyan tapasztalatai szerint a leghatékonyabb a munka.
Ha végeztek, kérje meg a tanulókat, hogy válaszoljanak a következő
kérdésekre:
Mi az idézetek fő üzenete? Mit állítanak a szerzők, mi történik?
Hogyan váltja ki a szöveg a negatív torzítást?
Milyen stratégiákat alkalmaznak az egyes politikai szereplők?
Húzzák alá a szövegben, hogy milyen állításokat és szavakat
használnak az LMBT emberek becsmérlésére. Milyen érzelmeket válthat ki ez a stratégia a hallgatóságból?
A fő üzenet az összes idézetben közös: mindhárom személy azt állítja, hogy a nemzetet veszély fenyegeti az LMBT emberek személyében.
Az idézetek mindegyike negatívan ábrázolja az LMBT embereket,
és "válással, gyermekbántalmazással, HIV/AIDS járványokkal" hozzák őket összefüggésbe. Azt állítják, az LMBT közösség egy "hibrid
terrorista szervezet, amely anarchiát akar teremteni, meg akarja
törni az ország stabilitását", illetve hogy "Uganda függetlenségére
törnének".
Az LMBT közösség tagjaira külföldiként hivatkoznak, akik kívülállóként bontanák meg az ország rendjét. Ezek az elítélő, nagyon negatív előítéletek pedig automatikusan félelemérzetet válthatnak ki a
hallgatóságból.
Következő lépésként kérdezze meg a diákokat, hogy szerintük
miért használnak egyes politikusok olyan szlogeneket és szövegeket, amelyek negatív torzulást váltanak ki.
Hallgassa meg az ötleteiket, indítványozzon rövid vitát a diákok
között. Hangsúlyozza ki a két lehetséges fő okot: az egyik, hogy a
negatív torzulás által könnyebben felhívják magukra az emberek
figyelmét, hiszen a negatív üzenetekre jobban figyelünk, mint a pozitívakra. Ennek oka, hogy az agy úgy fejlődött ki, hogy a túlélés
érdekében nagyobb figyelmet fordít a negatív információkra, értékesebbnek tartja őket az ugyanolyan intenzitású pozitív információknál. A másik ok, hogy mivel a negatív hírekre nagyobb figyelmet
fordítunk, azok valószínűsíthetően nagyobb médiavisszhangot is
kapnak, azaz a poitikai üzeneteik több embert érnek el.
Mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a negatív torzulás esélyét hírek és a politikai kommunikáció olvasása/hallgatása
közben?
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A kérdésre adott válaszok és tanácsok eltérőek lehetnek, de mindegyik módszer alapja az előítéletesség tudatosítása. Amikor negatív
töltetű híreket észlelünk a közösségi médiában, vagy egy politikus
nyilatkozatában, ami felkeltette érdeklődésünket, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy vajon a megosztott tartalom tényszerű-e,
illetve tényeken alapul-e, vagy negatív propagandával próbálnak
becsapni. Próbáljunk tudatosabban koncentrálni a semleges, illetve a pozitívabb információkra.

Házi feladat
A következő feladatokat adhatja a diákoknak házi feladatként:

1
2
3

Nézzenek utána, hogy a negatív torzulást alkalmazó stratégia
bevált-e Yoweri Museveni számára a 2021-es ugandai választásokon.
Nézzenek utána, hogy a homofób politikai beszéd és törvények
milyen következményekkel járnak az ugandai LMBT közösség
életére nézve.
Keressenek egy példát egy országra, amely sikeresebben küzd
az LMBT emberekkel szembeni negatív torzulás ellen, mint
Uganda. Milyen stratégiát követ ez az ország?

Válaszok:

1
2

3

4

A hivatalban lévő elnököt, Yoweri Musevenit újraválasztották.
A homofób beszéd és a LMBT-ellenes törvények különböző
aspektusai miatt Ugandában megnőtt az LMBT-emberek elleni támadások száma. A "Rolling Stones" nevű ismert bulvárlap
"Akasszátok fel őket" címmel 100 állítólagos LMBT ember nevét, címét és fényképét tette közzé. David Katot - aki sikeresen
beperelte a bulvárlapot - később holtan találták. A homoszexualitást törvény tiltja, és a homoszexualitás bármilyen említése
illegális propagandának minősül. A rendőrség rendszeresen
tart razziákat LMBT-gyűléseken és civil szervezetek székhelyein, az LMBT-embereket rendszeresen zaklatják, egyeseket pedig agyon is vernek.
A diákok a világ számos országát választhatták. A stratégiák
között szerepelhet: a homoszexualitás dekriminalizálása törvényekkel; pozitív nyilvános kampányok; Pride felvonulások amelyek a sokszínűség pozitív aspektusaira összpontosítanak;
LMBT jogok oktatása iskolákban; a média pozitív tudósítása,
amely az LMBT élet "normális" aspektusaira összpontosít - például interjúk készítése olyan szülőkkel, akiknek LMBT gyermekük van, betekintés LMBT párok életébe gyereknevelés kapcsán, stb.
A tanulók inspirálódhatnak a 3. kérdésre adott válaszokból,
és a különböző országokban megvalósult különböző stratégiákból. A dekriminalizáció lenne az első lépés, ami jelezné az
ugandai társadalom számára, hogy nincs ok az LMBT-kapcsolatok jogi büntetésére. Javasolt továbbá a rendőrök érzékenyítése, hogy védelmezzék az LMBT közösség tagjait az őket érő
támadásoktól, és lépjenek fel szigorúbban a gyűlölet-bűncselekményekkel szemben.
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1.

A negatív torzítás

Bemelegites
1. Feladat
Írd le 5 pozitív és 5 negatív jellemvonásodat.
Pozitív:
Negatív:

2. Feladat
Írd le a negatív torzulás definícióját :

2.

A torzitas kialakulasanak
megertese
1. Feladat
Olvasd el a következő történetet: "Képzeld el, hogy az őskorban élsz egy csoport emberrel egy barlangban. Az élet sokkal nehezebb és kevésbé kényelmes, mint ma. Amikor
a vadonba merészkedtek, apró hibák is végzetesek lehetnek. Egyszer, mikor élelemért
mentek, találtok egy bokornyi finom gyümölcsöt. Viszont van egy kis probléma: egy tigris áll közvetlenül mellette. Mit teszel? Elmész a gyümölcsért, mert finom, vagy elfutsz,
mert a tigris veszélyes?"
Mi lenne fontosabb számodra ebben a helyzetben?
A finom gyümölcsök begyűjtése
A tigris elől való menekülés

a
b

Hasonló megvilágításban, melyik tapasztalat lenne fontosabb lecke az életedben: egy
pár jó vicc, amit a tábortűz körül ősember társaid szórakoztatására tanultál, vagy az az
élmény, amikor elvesztetted a türelmedet a törzsfőnökkel szemben, és emiatt kis híján
kitiltottak a törzsből és száműztek egyedül a vadonba?

a
b

A jó viccek
A törzsfőnökkel szembeni kéretlen magatartásból való tanulás

2. Feladat
Ha a negatív visszajelzések (sértések, becsmérlő megjegyzések, rossz kritikák stb.) erősebben hatnak ránk, mit gondolsz, körülbelül hány pozitív visszajelzésre van szükséged
ahhoz, hogy "ellensúlyozd" a negatív érzelmeket? Ez természetesen személyenként nagyon eltérhet, most csupán egy tippet kérnénk tőled!
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A negativ torzitas a mediaban
1. Feladat
Az előző feladatban láttuk, hogy hajlamosak vagyunk a negatívumokra összpontosítani,
illetve megértettük, hogy miért volt ez fontos a túlélésünk szempontjából a múltban. Mit
gondolsz, milyen hatással van a negatív torzulás a tartalmak feldolgozására?

Házi feladat
Válassz szabadon egy esti hírműsort, és számold meg, hány negatív, hány semleges és
hány pozitív töltetű hírrel találkozol benne. Jegyezd fel, hogy melyik típusú hír mikor
kapott nagyobb szerepet a hírműsorban - azaz milyen tartalmú hírek helyezkedtek el az
adás elején, közepén és végén.
Negatív hírek szólhatnak például természeti katasztrófákról, betegségekről, az emberek
életét fenyegető veszélyekről, háborúról és konfliktusokról, erőszakról, stb. Semleges
eseményeket jelenthetnek például kormányközi vagy kormányon belüli politikai találkozók, napi bürokratikus információk, stb. Pozitív híreknek pedig azok az események
számítanak, amelyek egyértelműen örömteli kimenetelűek, például háború esetén egy
békeszerződés vagy tűzszünet, fontos humanitárius segélyek átadása, és egyéb, "jó hírnek" nevezhető tudósítások.
A választott hírműsor neve és ideje:

A következő táblázatban értékeld az egymást követő hírek töltetét. Használd a " -" jelet
a negatív, „0”-t a semleges és "+” jelet a pozitív hírekre.
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Hány negatív, hány semleges és hány pozitív hangvételű hírt azonosítottál a műsorban?

Szerinted a mai modern, kényelmes világban még mindig fontos szerepe van életünkben a negatív torzulásnak? Továbbra is fontos a negatívumokra koncentrálnunk túlélésünk érdekében?

Mit gondolsz, milyen hatással lehet ránk és jólétünkre, ha a negatív hírekkel és
információkkal hangsúlyosabban foglalkozunk?

2. Feladat
Mit tehetünk, hogy legyőzzük a negatív torzulást a saját életünkben? Próbálj meg összeállítani egy listát a "jó tanácsokról".
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A negativ torzitas es a populista
vagy szelsoseges mozgalmak
1. Feladat
Nézd meg a következő Facebook bejegyzéseket. Az 1. posztot a szlovákiai Szabadság
és Szolidaritás párt ellenzéki képviselője, Richard Sulík, a 2. posztot pedig a csehországi
Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt ellenzéki képviselője osztotta meg. A romák
etnikai kisebbséget alkotnak, akik évszázadok óta élnek Közép- és Kelet-Európában.
Rendszerszintű okokból kifolyólag szegénységgel és kirekesztettséggel kell szembenézniük, a második világháború alatt Csehország és Szlovákia is koncentrációs táborokba
deportálta őket. Csehország mint a német birodalom hű követője majdnem a teljes
roma lakosságot kiirtotta, ezért számuk a háború után nagyon alacsony volt.

A bejegyzés szövege:
"VEĽKÁ LOMNICA (falu Szlovákiában),
4500 ÁLLAMPOLGÁR, AMELYEKBŐL
2150 ROMA SZÁRMAZÁSÚ.
Veľká Lomnicában idén 85 gyermek
született, ebből 76 roma származású.
Nem tudom, hogy tisztában vagyunk-e
azzal, hogy mit fog ez okozni számunkra, de legfőbb ideje, hogy valaki cselekedjen".

1. bejegyzés

A bejegyzés szövege:
"A roma lakosság számának erőteljes
növekedése véleményem szerint a
Csehországot érintő két legnagyobb
biztonsági fenyegetés egyike. [...] A romák száma az elmúlt 70 évben 32-szeresére nőtt. Igen, jól olvasta. Valóban
elképesztő növekedés történt.

2. bejegyzés
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A két bejegyzés megismerése után válaszolj a következő kérdésekre:
Milyen érzések kavarognak benned, amikor ezeket a posztokat olvasod és látod? Milyen
töltetű a tartalmuk: pozitív, semleges vagy negatív?
Miért válthatják ki ezek a posztok a negatív torzulást?

Milyen elemeket használnak a posztokban az előítéletek fokozására? Húzd alá őket a
szövegekben. Milyen érzelmeket váltanak ki ezek az elemek?

2. Feladat
A feladat kedvéért most vegyük komolyan a két politikus számokkal kapcsolatos érvelését. Milyen egyéb információkra lenne szükséged annak megítéléséhez, hogy az országban élő, bizonyos etnikumhoz tartozó emberek "növekvő száma" valóban "fenyegetést"
jelent-e?
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Mit gondolsz, mi a veszélye annak, ha az ilyesfajta politikai kommunikáció negatív torzulást vált ki?

"85 gyermek született idén
Veľká Lomnicaban, közülük
körülbelül 76 roma származású. Ez az a térség, ahol a
második legmagasabb a munkanélküliség
Szlovákiában.
Képviselőként keményen fogok dolgozni azért, hogy minden szlovákiai gyermeknek
azonos fejlődési lehetőségei
legyenek, és boldogan élhessenek."

3.bejegyzés
A fenti bejegyzés egy kitalált poszt az első bejegyzés szerzőjétől. Mit gondolsz, ugyanannyi megosztást és reakciót kapna, mint a negatívan megfogalmazott poszt? Miért?

3. Feladat
Uganda túlnyomórészt keresztény, de az LMBT emberekkel szemben nagyon szigorú
és embertelen törvények vannak érvényben. A homoszexualitásért hivatalosan életfogytiglani börtönbüntetés jár, valamint többször felmerült a halálbüntetés kérdése is.
Olvasd el a következő, politikusok által tett idézeteket:
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1. idézet:

2. idézet:

3. idézet:

Mi az idézetek fő üzenete? Mit állítanak a szerzők, mi történik? Hogyan váltja ki a szöveg
a negatív torzulást?
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Milyen stratégiákat alkalmaznak az egyes politikai szereplők? Húzd alá a szövegben,
hogy milyen állításokat és szavakat használnak az LMBT emberek becsmérlésére. Milyen érzelmeket válthat ki ez a stratégia a hallgatóságból?

Mit gondolsz, miért használnak a politikusok olyan szlogeneket és szövegeket, amik negatív torzulást váltanak ki?

Mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a negatív torzulás esélyét hírek és a politikai kommunikáció olvasása/hallgatása közben?

Házi feladat
Nézz utána a következőknek:
Bevált Yoweri Museveni számára a 2021-es ugandai választásokon a negatív torzulást alkalmazó stratégiája?

Hogyan lépnek fel szélsőséges és önbíráskodó csoportok Ugandában az LMBT emberek ellen?
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Keress egy példát egy országra, amely sikeresebben küzd az LMBT emberekkel
szembeni negatív torzulás ellen, mint Uganda. Milyen stratégiát követ ez az ország?

Milyen pozitív stratégiákat lehetne alkalmazni Ugandában az LMBT emberekkel
szembeni negatív torzulás leküzdésére?
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1.
Tanari jegyzetek
Mi a bandwagon/utánfutó hatás?
Azt a jelenséget nevezzük utánfutó hatásnak, amikor valamilyen hit,
ötlet, viselkedés és divat nagyobb teret hódít az emberek körében
azért, mert mások már lelkesen magukévá tették. Más szóval: minél
több ember osztozik egy bizonyos trendben, annál ösztönzőbb mások számára is, hogy csatlakozzanak. Az utánfutó hatás, más néven
“csordaszellem” egy szociálpszichológiai jelenség, amely különböző
társadalmi helyzetekben megfigyelhető aktuális trendek esetén.⁵⁸
Ez az effektus megfigyelhető például a tőzsdei buborékoknál, politikai körökben - különösen a választási kampányok alatt és a választások hajrájában, csoportos megbeszéléseken, valamint mikro
szintű társadalmi helyzetekben, magánkörökben. Az utánfutó hatás tehát szorosan kapcsolódik a ‘csoportgondolkodáshoz’ abban
az értelemben, hogy az ember a csoport véleményére támaszkodik
és ahhoz alkalmazkodik, mert fél egy számára fontosnak tartott társadalmi csoport kirekesztésétől és elutasításától. Ez a fajta viselkedés visszavezethető az emberek azon igyekezetére, hogy helyesen
cselekedjenek. Értekezleteken, csoportmegbeszéléseken, ahol a
kisebbség és a többség megkülönböztethető méreteket ölt, az emberek hajlamosak megfelelni a többség kívánságának. A csoportos
kontextusok általában olyan helyzeteket teremtenek, ahol az egyén
számára kellemesebb a többséget támogatni.⁵⁹

⁵⁸

Bouko, C., Rieger D.,
Carton J., Naderer B.,
Massive Open Online
Course ”Cognitive biases in the radicalization
process”, Cluster 5 Session 1, 2021

⁵⁹

i.m.

⁶⁰

i.m.

A többség követésében vagy a „szekérre való felugrásban” megnyilvánuló viselkedést jellemzően a kimaradástól való félelem, vagy a
társadalmi csoportból való kirekesztéstől való félelem alakítja, de
az a vágy is, hogy részese legyenek valaminek, ami bölcs döntésnek
tűnik. A csoportból való kirekesztéstől való félelem aktiválja az egyik
emberi ösztönünket, nevezetesen az önfenntartási ösztönt. Igényt
tartunk a társaságra, a társadalom adja számunkra a konformitást.
Ez a magyarázat teszi az utánfutó hatást nemcsak társadalmi jelenséggé, hanem egy nagyon összetett pszichológiai kérdéssé is.⁶⁰
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Az emberek hajlamosak arra is, hogy preferenciáikat vagy viselkedésüket a társadalomban domináns pozíciót betöltő többség
viselkedéséhez igazítsák. Ez a tendencia megerősíti az utánfutó
hatást, ami a többségi csoportok még nagyobb sikeréhez vezet.
A nyilvánosság által például közvélemény-kutatások által elismert
siker önbeteljesítő jóslathoz vezethet. Egy nemrégiben készült tanulmány például egy online kísérletben azt vizsgálta, hogy a közvélemény-kutatási eredmények hogyan hatnak a szavazókra. Miért
olyan fontos ez? A kutatások azt mutatják, hogy 1980-as évek óta a
politikai közvélemény-kutatások száma - beleértve az internetalapú
felméréseket is - óriási mértékben megnőtt. Ezzel párhuzamosan
az internetes környezet úgy fejlődött, hogy a hamis információk
gyorsan terjedhetnek a közösségi médián keresztül, és dezinformációhoz vezethetnek a visszhang-kamrákon (echo chamber) belül
(olyan környezet, például egy csoport vagy közösség, ahol az ember
csak olyan információkkal vagy véleményekkel találkozik, amelyek
tükrözik és megerősítik a sajátját).⁶¹ A tanulmány eredményei azt
mutatják, hogy a választások előtti közvélemény-kutatások megtekintése 7%-kal növelte a választáson való részvételt, attól függetlenül, hogy a többség egy mérsékelt vagy egy politikailag szélsőséges
jelöltet támogatott.⁶² A 2016-os amerikai elnökválasztás a valós életben is példát szolgáltat az utánfutó hatásra és annak az emberek
szavazási magatartására gyakorolt hatására. A közvélemény-kutatási eredmények és a szavazatok számának elemzése megmutatta, hogy 2016-ban Donald Trump azokon a területeken részesült
a közvélemény-kutatási eredményeknél nagyobb támogatásban,
amelyekben győzelme már korábban nyilvánvalóvá vált.⁶³
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⁶¹ Farjam,

M. (2020). The
Bandwagon Effect in an
Online Voting Experiment with Real Political
Organizations. International Journal of Public
Opinion Research.

⁶² i.m.
⁶³ Bergmann, Dr. K., & Di-

ermeier, M. (2017). Die
AfD: Eine unterschätzte
Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung
für fehlerhafte Prognosen. Köln: Institut der
Deutschen
Wirtschaft
in: Bouco, C., Rieger
D., Carton J., Naderer
B.,Massive Open Online
Course ”Cognitive biases in the radicalization
process”, Cluster 5 Session 1, 2021

Az utánfutó hatás a fogyasztói magatartásunkban is megfigyelhető.
Például hajlamosak vagyunk olyan termékek után nyúlni, amelyekből már csak néhány van a polcokon vagy a készleten. Ennek oka,
hogy a termék szűkössége azt a benyomást kelti, hogy látszólag azt
veszik a legtöbben. Függetlenül saját előzetes preferenciáinktól,
hajlamosak leszünk arra, hogy ezt a terméket kívánatosabbnak találjuk.
A többség vélt véleményének követésére irányuló nyomás révén
megfigyelhetünk egy másik, kapcsolódó társadalmi jelenséget: a
hallgatás spirálját. A hallgatás spirálja kommunikáció-kutatásokban
feltárható. E szerint az elméleti megközelítés szerint a véleményklíma megítélésétől függ, hogy az emberek hajlandóak-e nyilvánosan kifejezni a véleményüket. Ha a saját vélemény ellentmond a
jelenleg uralkodónak tekintett véleménynek, akkor az emberek valószínűleg nem szívesen fejezik ki azt. Ez hozzájárul a kihangosított
vélemények még egységesebbé tételéhez, ami még inkább visszatartja az embereket attól, hogy kimondják eltérő véleményüket.
Az utánfutó hatás azonban pozitív következményekkel is járhat,
amikor az emberek olyan trendeket követnek vagy olyan viselkedésformákat alkalmaznak, amelyek jótékony hatással vannak a
csoportjukra, közösségükre vagy a társadalom egészére, például
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amikor szomszédjaik viselkedését követve elkezdik újrahasznosítani a hulladékot, vagy csatlakoznak egy egyre népszerűbb társadalmi mozgalomhoz, amely pozitív változásokat szorgalmaz a társadalomban. Mikro-szinten a barátaink, az ő értékeik, érdeklődési körük
és törekvéseik nagy hatással lehetnek az életünkre.

Az utánfutó hatás és a szélsőséges
mozgalmak
Mivel az utánfutó hatás meggyőző hatással van a társadalmi vi- ⁶⁴
selkedésre, radikalizálódási folyamatokkal is kapcsolatba állítható. A Center for Prevention of Radicalization Leading to Violence
(erőszakhoz vezető radikalizálódás megelőzésével foglalkozó központ) által kidolgozott elemző jelentés⁶⁴ szerint - amely a kanadai
Quebec egyes iskoláiban tanuló diákok radikalizálódásának (dzsihadizmusának) vizsgálatán alapul - a radikalizálódási folyamatban
az egymást régóta ismerő személyek közötti szoros kapcsolatok
fontosabb szerepet játszottak, mint az ideológiai tényezők. Ahogy
a jelentés szerzői megállapították: "Az ember nem csak a világné- ⁶⁵
zete miatt radikalizálódik, hanem a személyes kapcsolatai által is.
Olyan személyek alkotta hálózathoz vonzódik, akikben megbízik. A
Collège de Maisonneuve fiataljai esetében ezek a bizalmi és baráti kapcsolatok döntő szerepet játszottak a kollektív radikalizálódás
folyamatában.”.⁶⁵

Center for the Prevention of Radicalization
Leading to Violence
(2017). “Analytical Report.
Radicalization
leading to violence in
Quebec schools”. Issues and perspectives,
https://info-radical.
org/wp-content/uploads/2016/10/rapport-cprlv.pdf
I.m.., p. 42

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
tanora tervezet
Tanulási
eredmények
A lecke végén a tanulók képesek lesznek:

A tananyag felépítése
és útmutatás
Hozzávetőleges időtartam:
perc/csoport (két csoport)

45-50

Megtapasztalni és megérteni az utánfutó hatást;
Azonosítani az utánfutó hatást a való életben;
Megérteni, hogy az utánfutó hatás hogyan vezethet
szélsőséges meggyőződések elfogadásához és szélsőséges csoportokhoz való
csatlakozáshoz.
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PRECOBIAS

Bemelegites: Az utanfuto
hatas megtapasztalasa
A tevékenység célja, hogy a diákok megtapasztalják az utánfutó
hatást, azaz a csoportkonformitás hatását, és megnézzék, milyen
mértékben hajlamosak "követni a tömeget", azaz a többség viselkedése alapján döntéseket hozni. Ez a kísérlet a National Geographic
által megrendezett és a "Question the Herd: Brain Games" című
videóban rögzített kísérletre támaszkodik. Javasoljuk, hogy nézze
meg a rövid, háromperces videót, hogy lássa, technikailag hogyan
szervezték meg a kísérletet. Az osztály valamivel több, mint fele (kb.
60%) utasítás szerint egy bizonyos választ fog adni. A csoport másik
fele szintén kap egy papírlapra írt utasítást, de az saját döntésük
követésére biztatja őket. A kísérlet során az első csoportnak lehetősége lesz arra, hogy befolyásolja a második csoport választását,
és később az osztály megbeszéli, hogy a második csoport diákjai
hogyan döntöttek, milyen mértékben befolyásolták őket a többiek.
Vezesse fel a játékot a tanulóknak anélkül, hogy megosztaná velük
a részleteket. Kérje meg őket, hogy húzzanak egy papírlapot egy
tárolóedényből (pl. egy zacskóból, dobozból), amelyen a játékra vonatkozó utasítás szerepel. Kétféle utasítás létezik (ld. a feladat-

lapon):

Adott egy vonal. A sor elején helyezkedj majd el, amikor megkérdezik, hogy a vonal melyik másik vonallal azonos hosszúságú (A, B vagy C). Az A lehetőséget válaszd.
Adott egy vonal. Döntsd el, hogy melyik másik vonallal azonos
hosszúságú: A, B vagy C.
Azok, akik az 1. utasítással ellátott papírlapot húzták, befolyásolni
fogják a többi tanulót. Azok a tanulók, akik a 2. utasítással ellátott
papírlapot húzták, a kísérlet igazi "alanyai" lesznek, akik szabadon
választhatják ki a szerintük helyes választ. A helyes válasz a C, de
az első csoport összes tanulója azt fogja mondani, hogy az A vonal.
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Íme a vonalak:
A kérdéses vonal:

A három vonal, amely közül választani kell:

A

B

C

Kezdjük a kísérletet azzal, hogy az első vonal fénymásolatát az osztályterem egyik oldalára helyezzük (a falra vagy a táblára rögzíthetjük), a másik három vonal fénymásolatát pedig együttesen az
osztályterem másik oldalára (ld. a feladatlapon). Ezután jelölje
ki az osztályterem különböző sarkain az A, B és C opciót, hogy a
tanulók válaszuktól függően oda csoportosulhassanak. Kérje meg
a tanulókat, hogy álljanak sorba a vonalakkal szemben; győződjünk
meg arról, hogy az A opció választására vonatkozó utasítást kapó
tanulók többsége a sor elején áll (ne mondjuk nekik, hogy ezt tegyék, inkább ellenőrizzük, hogy követték-e a sorban állásra vonatkozó utasítást). Sorban haladva kérje meg a diákokat, hogy döntsék
el, melyik vonal azonos hosszúságú a kiinduló vonallal, majd menjenek az osztályterem megfelelő sarkába. Ne befolyásolja a tanulókat a döntésükben.
Miután mindenki döntött, nézzük meg, hány diák választotta az A
vonalat és hányan a C-t. A kísérletben feltételezzük, hogy a második
csoportból néhányan (az osztály kb. 40%-a) a többség (az osztály
kb. 60%-a) döntése által befolyásolva az A vonalat választja, még
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akkor is, ha a helyes válasz a C. A C sort választó csoport valószínűleg kisebb létszámú lesz, mint az A sort választó csoport. Először
kérdezzünk meg néhány tanulót a "C csoportból", hogy mit szóltak
a kevésbé népszerű lehetőség választásához, amikor látták, hogy
a többség az A vonalat választotta. Hallgassuk meg válaszaikat és
megjegyzéseiket. Lehetséges, hogy néhány diák be fogja vallani,
hogy úgy gondolta, jobb a többségi csoportot követni, bár megérzése szerint C a helyes válasz, de ennyi ember nem tévedhet, stb.
A kísérlet végén mondjuk el az osztálynak, hogy többségük azt az
utasítást kapta, hogy szándékosan az A vonalat válassza, az ő feladatuk az volt, hogy megpróbálják befolyásolni a többi diákot, akik
szabadon választhattak. Építsünk a diákok észrevételeire, és mondjuk el, hogy a következő tevékenység során mélyebben fogják vizsgálni a többségi csoport vagy trendek követésének ezt a jelenségét,
amelyet utánfutó hatásnak nevezünk. Ez egy másik fontos kognitív
torzítás, amely befolyásolja mindennapi életünket.
Ha a második csoport többsége nem esett bele a csapdába, és nem
befolyásolta őket az első csoport, mondjuk el nekik, hogy az ilyen
kísérletek csak egy bizonyos tendenciát jeleznek, és hogy az utánfutó hatás nem mindig következik be. Azokat a diákokat is fontos
megnyugtatni, akik mások hatására döntöttek, hogy ez teljesen
rendben van, hiszen mindannyian hajlamosak vagyunk erre a kognitív torzításra. Hangsúlyozzuk, hogy az utánfutó hatás univerzális
és széles körben elterjedt jelenség, legtöbbünket bizonyos kontextusokban és helyzetekben mások befolyásolnak, és.

2.2.
20 perc.

Utanfuto hatAs megErtEse
Kérje meg a tanulókat, hogy olvassák el a Feladatlapon található
szöveget az utánfutó hatásról, és egyénileg gondolják át, hogy melyik három információt találták a legérdekesebbnek. Írják le ezeket
a feladatlapra. Ezután kérje meg őket, hogy párban beszéljék meg
válaszaikat, majd több pár válasza is kerüljön bemutatásra az osztály előtt.
Ezután Három fős csoportokba rendeződve válaszoljanak a feladatlap következő kérdéseire, és külön lapokra/post it-ekre jegyezzék
fel a válaszokat.
Hogyan definiálnád az utánfutó hatást?
M lehet az oka az emberek csordaszerű viselkedésének?
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Ezután kérjük meg a csoportokat, hogy egy-egy tagjuk ragassza fel
a választ a táblára/flipchartra/egy nagy papírlapra. Amikor minden
csoport végzett, kérjünk meg két-három tanulót, hogy a jegyzeteket
rendezzék kategóriákba, és e kategóriák alapján dolgozzák ki és írják le mindenki számára láthatóan a kognitív előítélet közös definícióját és annak okait. Tudassuk a tanulókkal, hogy ezt a definíciót a
következő tevékenység során fogják használni.

2.3.
20 perc.

Az utanfuto hatas a
mindennapi eletben
Most, hogy megismerték és definiálták az utánfutó hatást, kérje
meg a tanulókat, hogy keressenek rá pozitív és negatív példákat
a való élet három területén: (1) a baráti körükben, (2) az osztályban és (3) a társadalomban általában. A helyzetek kapcsolódhatnak
életmódhoz, divathoz, sporthoz, kultúrához, ételekhez, politikai és
társadalmi élethez stb. Kérje meg a tanulókat, hogy Három fős csoportokban dolgozzanak, beszéljék meg a saját maguk által tapasztalt példákat, és jegyezzék fel azokat a feladatlapon.
Ezután kérje fel az egyes csoportokat, hogy mutassák be a felidézett helyzeteket az egész osztály előtt, majd miután minden csoport
sorra került, vitassák meg a gondolataikat. Zárjuk le a megbeszélést
azzal, hogy az utánfutó hatás pozitív és negatív hatással is lehet
az életünkre és a társadalomra. A következő órán ennek a kognitív
torzításnak a negatív hatásával fogunk foglalkozni.

2.4.
45 perc.

Az utanfuto hatas es a
szelsosegesseg: kilepni a
gyuloletbol
Magyarázza el a tanulóknak, hogy a radikalizálódás folyamatában
hogyan hat az utánfutó hatás, amikor valaki szélsőséges nézeteket
vall, és csatlakozik egy radikalizálódott csoporthoz vagy mozgalomhoz. A feladat egy lengyel férfi valós történetét vette alajául, aki egykori szélsőségesként ma már küldetésének tekinti, hogy másoknak
segítsen elhagyni a radikalizálódott csoportokat és mozgalmakat
(ezt nevezik deradikalizációnak vagy kilépési munkának).
Mielőtt közösen megnéznék a videót, ossza ki a feladatlapokat, és
kérje meg a diákokat, hogy olvassák el a kérdéseket. Ezután játs�sza le a fent említett kilépési aktivistával készült hatperces videóinterjút. (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKS0HBbOf7A&t=304s).
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Ha végeztek a film megtekintésével, kérje meg a tanulókat, hogy
egyénileg gondolkodjanak a feladatlapon szereplő kérdésekről, jegyezzék fel válaszaikat. Ezután kérje meg őket, hogy a következő
5-7 percben párban beszéljék meg párban. Végül az egész osztál�lyal vitassák meg a kérdésekre adott gondolatokat és válaszokat.
Kérdések:
Mi az a három dolog ebben az interjúban, ami a legérdekesebb/meglepőbb/meghatóbb volt számodra?
Miért csatlakozott fiatalon a szélsőséges csoporthoz? Milyen
előnye származott abból, hogy tagja volt ennek a csoportnak?
Hogyan érvényesült az utánfutó hatást az ő esetében?
Milyen érveket és elbeszéléseket használtak, akik beszervezték
őt?
Miért hagyta el a szélsőséges csoportot?
Miben volt ez nehéz számára?
E tevékenység során fontos hangsúlyozni, hogy az egyetemes emberi szükségletek és félelmek, mint például a különösen egy sikeres
csoporthoz való tartozás, a megbecsülés és az elismerés igénye, a
biztonságérzet és a világhoz való pozitív hozzájárulás ("megváltoztatni a világot"), valamint a kirekesztéstől való félelem mind hozzájárulhatnak a radikalizálódás folyamatában az utánfutó hatás aktiválódásához.
Érdemes felhívni a figyelmet azokra a narratívákra is, amelyeket
azok használnak, akik másokat arra bátorítanak, hogy csatlakozzanak szélsőséges csoportokhoz. A videóban leírt narratívák szintén
az igazságtalan bánásmód érzéséhez, az ebből fakadó frusztrációhoz és nehezteléshez kapcsolódnak, és szintén az ellenség - egy
szemben álló csoport - konstruált képére építenek. Ezek a narratívák gyakran egy másik kognitív előítéleten alapulnak – a saját és
külső csoport iránti elfogultság (lásd: 3. rész), ahol a saját csoportot
a másik csoporttal szembe állítják, ellenségesnek és az igazságtalanságokért és károkért felelősnek ábrázolják azt.
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07. lecke

1.

Utánfutó hatás

Bemelegites: az utanfuto hatas
megtapasztalasa
Kártyák kétféle utasítással a diákoknak:
Adott egy vonal. A sor elején helyezkedj majd el, amikor megkérdezik, hogy a vonal melyik másik vonallal azonos hosszúságú (A, B vagy C). Az A lehetőséget válaszd.
Adott egy vonal. Döntsd el, hogy melyik másik vonallal azonos hosszúságú: A, B vagy C.
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Tanár kártyája:
Az alábbi vonalról van szó:
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A három vonal, amelyek közül egyet kell kiválasztani:
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A, B és C jelű lapok
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2.

Utánfutó hatás

Az utanfuto hatas megertese
Egyéni munka
Olvasd el az alábbi szöveget az utánfutó hatásról, és válaszd ki belőle azt a három információt, amit a legérdekesebbnek találsz. Jegyezd fel őket a feladatlapon.

Mi a bandwagon/utánfutó hatás?

Azt a jelenséget nevezzük utánfutó hatásnak, amikor valamilyen hit, ötlet, viselkedés és
divat nagyobb teret hódít az emberek körében azért, mert mások már lelkesen magukévá tették. Más szóval: minél több ember osztozik egy bizonyos trendben, annál ösztönzőbb mások számára is, hogy csatlakozzanak. Az utánfutó hatás, más néven “csordaszellem” egy szociálpszichológiai jelenség, amely különböző társadalmi helyzetekben
megfigyelhető aktuális trendek esetén.
Ez a viselkedés szorosan kapcsolódik a ‘csoportgondolkodáshoz’ abban az értelemben,
hogy az ember a csoport véleményére támaszkodik és ahhoz alkalmazkodik, mert fél
egy számára fontosnak tartott társadalmi csoport kirekesztésétől és elutasításától. Ez
a fajta viselkedés visszavezethető az emberek azon igyekezetére, hogy helyesen cselekedjenek. Értekezleteken, csoportmegbeszéléseken, ahol a kisebbség és a többség
megkülönböztethető méreteket ölt, az emberek hajlamosak megfelelni a többség kívánságának. A csoportos kontextusok általában olyan helyzeteket teremtenek, ahol az
egyén számára kellemesebb a többséget támogatni. Ez a magyarázat teszi az utánfutó
hatást nemcsak társadalmi jelenséggé, hanem egy nagyon összetett pszichológiai kérdéssé is.⁶⁶
Az utánfutó hatás megfigyelhető
például a tőzsdei buborékok esetében, amikor az emberek más befektetőket követnek, ami először nagyon magasra hajtja az részvények
árát, majd hirtelen elvesztik értéküket, ami általában "buborékpukkanáshoz" vagy "összeomláshoz"
vezet. Ez történt például az 1929-es
Egyesült Államokban, amelyet az
1930-as években a nagy gazdasági
1. kép
világválság követett. Ez a kognitív
torzítás a politikában is megfigyelhető, különösen a választási kampányok során. Egy tanulmány eredményei alapján a
választások előtti közvélemény-kutatások megtekintése 7%-kal növelte a választáson
való részvételt, attól függetlenül, hogy a többség egy mérsékelt vagy egy politikailag
szélsőséges jelöltet támogatott.⁶⁷ A 2016-os amerikai elnökválasztás a valós életben is
példát szolgáltat az utánfutó hatásra és annak az emberek szavazási magatartására
gyakorolt hatására. A közvélemény-kutatási eredmények és a szavazatok számának
elemzése megmutatta, hogy 2016-ban Donald Trump azokon a területeken részesült a
közvélemény-kutatási eredményeknél nagyobb támogatásban, amelyekben győzelme
már korábban nyilvánvalóvá vált.⁶⁸
Az utánfutó hatás a fogyasztói magatartásunkban is megfigyelhető. Például hajlamosak
vagyunk olyan termékek után nyúlni, amelyekből már csak néhány van a polcokon vagy
a készleten. Ennek oka, hogy a termék szűkössége azt a benyomást kelti, hogy látszólag

⁶⁶
⁶⁷
⁶⁸

I.m.
I.m.
Bergmann, Dr. K., & Diermeier, M. (2017). Die AfD: Eine unterschätzte Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung für fehlerhafte
Prognosen. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft in: Bouco, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course ”Cognitive biases in the radicalization process”, Cluster 5 Session 1, 2021
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azt veszik a legtöbben. Függetlenül saját előzetes preferenciáinktól, hajlamosak leszünk
arra, hogy ezt a terméket kívánatosabbnak találjuk.
A többség vélt véleményének követésére irányuló nyomás révén megfigyelhetünk egy
másik, kapcsolódó társadalmi jelenséget: a hallgatás spirálját. A hallgatás spirálja kommunikáció-kutatásokban feltárható. E szerint az elméleti megközelítés szerint a véleményklíma megítélésétől függ, hogy az emberek hajlandóak-e nyilvánosan kifejezni a
véleményüket. Ha a saját vélemény ellentmond a jelenleg uralkodónak tekintett véleménynek, akkor az emberek valószínűleg nem szívesen fejezik ki azt. Ez hozzájárul a
kihangosított vélemények még egységesebbé tételéhez, ami még inkább visszatartja az
embereket attól, hogy kimondják eltérő véleményüket.
Az utánfutó hatás azonban pozitív következményekkel is járhat, amikor az emberek
olyan trendeket követnek vagy olyan viselkedésformákat alkalmaznak, amelyek jótékony hatással vannak a csoportjukra, közösségükre vagy a társadalom egészére, például amikor szomszédjaik viselkedését követve elkezdik újrahasznosítani a hulladékot,
vagy csatlakoznak egy egyre népszerűbb társadalmi mozgalomhoz, amely pozitív változásokat szorgalmaz a társadalomban. Mikro-szinten a barátaink, az ő értékeik, érdeklődési körük és törekvéseik nagy hatással lehetnek az életünkre.

A három legérdekesebb információ

Pármunka
Ezután párban beszéljétek meg, ki melyik információt tartotta legérdekesebbnek.
Ugyanazokat, vagy különböző részeket választottatok?
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Csoportos munka
Alkossatok három fős csoportokat és foglaljátok össze az olvasott szöveget az alábbi
kérdések megválaszolásával:
Hogyan definiálnád az utánfutó hatást?

Mi lehet az oka az emberek csordaszerű viselkedésének?

3.

Az utanfuto hatas a mindennapi
eletben
Három fős csoportokban keressünk és írjunk le egy pozitív és egy negatív helyzetet,
amely a következő területek valamelyikén jól példázza az utánfutó hatást: (1) a baráti
társaságom, (2) osztályom vagy (3) a társadalom egésze. A helyzetek kapcsolódhatnak
életmódhoz, divathoz, sporthoz, kultúrához, ételekhez, politikai és társadalmi élethez
stb.
Írj egy pozitív példát az utánfutó hatásra az alábbi területen:

Miért tartod pozitívnak?
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Írj egy negatív példát az utánfutó hatásra az alábbi területen

Miért tartod negatívnak?

4.

Az utanfuto hatas es a
szelsosegesseg: kilepni a
gyuloletbol
Mielőtt megnéznéd a videót, olvasd el az alábbi kérdéseket. Miután megnézted, gondolkodj el a kérdéseken, és jegyezd fel a válaszokat:
Mi az a három dolog ebben az interjúban, ami a legjobban érdekelt/meglepett/
meghatott?
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Miért csatlakozott fiatalon a szélsőséges csoporthoz? Milyen előnyökre tett szert
abból, hogy tagja volt ennek a csoportnak?

Hogyan aktiválódott az utánfutó hatás az ő esetében?

Milyen érveket használtak azok, akik meggyőzték őt, hogy csatlakozzon a csoporthoz?

Miért hagyta el a szélsőséges csoportot?

Miért volt nehéz számára a kilépés?

5-7 percben párban beszéljétek meg válaszaitokat. Melyik elemek keltették fel leginkább a figyelmeteket az interjúból?
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1.

Tanari jegyzetek
Az ellenséges médiahatás

Az ellenséges médiahatás egyfajta kognitív torzítás, miszerint egy
adott nézet támogatói vagy ellenzői a saját csoportjukról értekező
semleges híreket negatívnak érzékelik, miközben az elfogulatlan olvasók vagy hallgatók ugyanazt a tartalmat viszonylag objektívnek
és semlegesnek találnák. E kognitív torzítás megosztó kérdések
esetén jöhet létre, amikor a befogadó fél tisztában van vele, hogy
az adott álláspont a tömegmédián keresztül széles közönséghez jut
el.
Ahhoz, hogy megértsük a torzítás hatását, először meg kell állapítanunk, hogy a minőségi médiumokban az újságírók tények közlésére törekszenek, igyekeznek különböző nézőpontokat mérlegelni, és
holisztikus képet festeni a témákról, amelyekről tudósítanak. Ennek
ellenére az ilyen objektív tudósításokkal kapcsolatban is előfordulhat, hogy tisztességtelenséget, ellenségeskedést vélnek felfedezni
bennük. Ez főként a közönség erősen polarizált tagjai között fordul elő megosztó témák esetében.⁶⁹ A médiahasználók
többsége valójában kiegyensúlyozottnak érzékeli a legtöbb objektív
tudósítást, azon befogadóknak azonban, akik egyoldalúan gondolkodnak, az lehet a benyomásuk, hogy az adott tartalom saját véleményükkel szemben ellenséges.⁷⁰ Így olyan helyzet alakul ki, amelyben az ellentétes álláspontok hívei igazságtalannak érzik ugyanazt
a tudósítást, amelyet az elfogulatlan többség kiegyensúlyozottnak,
semlegesnek tart.⁷¹ Az ellenséges médiahatás tehát azt a feltételezést is alátámasztja, hogy létezik egy aktív fogyasztói réteg, amely
saját belátása szerint választja ki és fogadja a médiatartalmakat, és
szelektíven értelmezi azokat saját értékrendje fényében.⁷² A hatást
tehát a médiatartalom és a követők tulajdonságai befolyásolják.
A kutatók megállapították, hogy az ellenséges médiahatás olyan szituációs válasz, amely az egyénnek egy csoporttal vagy témával való
viszonyából ered:⁷³ a saját csoport melletti nagyobb elköteleződés
esetén nagyobb valószínűséggel esnek az ellenséges médiahatás
hatása alá, vagyis hajlamosabbak ellenségesnek érzékelni bizonyos
hírek és információk tartalmát. Ez visszavezet a csoportidentifikációhoz és a saját csoportjukkal fenntartott viszonyukhoz. Azt, hogy az attitűd szélsőségessége vagy az egyes témákba
történő bevonódás mértéke szintén hatással van-e az ellen-

⁶⁹

Giner-Sorolla,
R.,
&
Chaiken, S. (1994). The
Causes of Hostile Media
Judgements. Journal of
Experimental Social Psychology, 30(2), 165-180.

⁷⁰

Vallone, R. P., Ross, L., &
Lepper, M. R. (1985). The
hostile media phenomenon: Biased perception
and perceptions of media bias in coverage of
the Beirut massacre.
Journal of Personality
and Social Psychology,
49(3), 577–585.

⁷¹

Kimmerle, J. (n. d.). Hostile-Media Effekt. Dorsch
Lexikon der Psychologie. Retrieved October
16, 2020, from https://
dorsch.hogrefe.com/
stichwort/hostile-media-effekt.

⁷²

Feldman,
L.
(2012,
April 24). Hostile Media Effect. Oxford Bibliographies. Your Best
Research Starts Here.
Oxford University Press.
Retrieved October 16,
2020, from https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-97801997568410079.xml.

⁷³

Reid, S. A. (2012). A
Self-Categorization Explanation for the Hostile
Media Effect. Journal
of Communication, 62,
381-399.
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séges médiahatás torzítás előfordulására, még nem vizsgálták kellőképpen.⁷⁴ Kutatások már alátámasztották, hogy az érintettség
mértéke hatással van az információfeldolgozásra, azonban még
nem tudjuk, hogy az érintettség pontosan mely típusa jelzi előre az
ellenséges médiahatás kialakulását.
Kutatók az 1980-as években a bejrúti mészárlás során vizsgálták
a médiával szemben érzékelt elfogultságot.⁷⁵ A kutatás során az
arab- és Izrael-párti közönség reakcióit vizsgálták a médiatudósítások egy konkrét, meglehetősen széles közönséget érdeklő témában. Érdekes eredményekre jutottak annak tekintetében, hogy a
csoportok követői hogyan értékelték a médiában megjelenő tartalmat, illetve mennyire eltérő megítélések születtek. A kutatásban
részt vevő diákokat arra kérték, hogy számolják meg az Izrael-párti
és Izrael-ellenes, illetve a palesztin-párti és palesztin-ellenes utalások mennyiségét. Mindkét oldal úgy találta, hogy a média a saját
oldalával szemben ellenséges: az Izrael-párti diákok több Izrael-ellenes és kevesebb Izrael-párti utalást számoltak, mint a palesztinokat pártoló diákok, és fordítva.
Végezetül, tanulmányok azt is kimutatták, hogy az ellenséges médiahatás előfordulása összefügg az információforrás érzékelt elérhetőségével is, azaz a széles közönséget elérő médiában megjelent
tartalmat gyakrabban tartják ellenségesnek, mint a csekély hatósugarú forrásokat.

PRECOBIAS

⁷⁴

Kim, K. (2018). The Hostile Media Phenomenon: Testing the Effect
of News Framing on
Perceptions of Media
Bias.
Communication
Research Reports, 36(1),
35-44.

⁷⁵

Perloff, R. M. (2015). A
Three-Decade Retrospetive on the Hostile Media Effect. Mass Communication and Society,
18, 701-729.

⁷⁶

Arlt, D., Dalmus, C., &
Metag, J. (2019). Direct
and Indirect Effects of
Involvement on Hostile
Media Perceptions in
the Context of the Refugee Crisis in Germany
and Switzerland. Mass
Communication and Society, 22, 171-195.

Az ellenséges médiahatás és
a populista vagy szélsőséges
mozgalmak
A kommunikációs környezet drasztikusan megváltozott az elmúlt
évtizedekben. Digitális forradalmat éltünk át, amely az úgynevezett
"alternatív" média növekedését, illetve a médiatartalmak szelektív befogadását váltotta ki a közönség részéről.⁷⁶
Az Egyesült Államokban erősen polarizálódtak a politikai pártok
követői, amit a kritikus hangvételű tévé-hírműsorok és weboldalak szaporodása is elősegít. Amikor az emberek nem látják, hogy
véleményüket, álláspontjukat vagy gondolataikat a média képviseli, könnyen megjelenik az ellenséges médiahatás. Az Egyesült Államokban például az ellenséges médiahatást elősegíti a polarizált
médiatér, amelyben a CNN a liberálisabb világnézetet, míg a Fox
News a konzervatív gondolkodást képviseli. Az emberek attól függően választják az egyiket vagy a másikat, hogy melyik műsorszolgáltató képviseli jobban a saját véleményüket, ez pedig az egyoldalú és elfogult média-fogyasztásához vezet. Hosszú távon ez arra
a – gyakran téves - feltételezésre engedi következtetni az egyént,
hogy az általa választott médium objektív, miközben a valójában
semleges és objektív információkat torznak érzékelik. Az ellenséges médiahatás alatt álló - gyakran jobboldali mozgalmakban részt
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vevő - pártkövetők úgy vélik, hogy véleményüket a média nem megfelelően, vagy egyáltalán nem képviseli. Következésképpen akár
az is előfordulhat, hogy ezen személyek tagadják a demokratikus
médiatér létezését is. Ez a téves felfogás ahhoz is vezethet, hogy
az emberek pontatlan vagy hazug tudósítással vádolják a médiát,
és heves viták alakulnak ki a hírek valóságértékével kapcsolatban.
Ezért a partizánok esetleg hiánypótló, "alternatív" médiumokhoz
folyamodnak: olyan médiarepertoárt keresnek, amely egybecseng
saját véleményükkel. Amikor a politika és a főáramú mainstream
média nem képviseli elképzeléseiket olyan terek (úgynevezett echo
chambers) alakulhatnak ki, ahol radikális csoportok még aktívabban és indulatosabban osztják meg nézeteiket.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.

199

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

PRECOBIAS

2.
Tanora tervezet
Tanulási
eredmények

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végén a tanulók képesek lesznek:

Hozzávetőleges időtaartam: 60-90
perc.

Megérteni az ellenséges
médiahatást;
Önállóan felismerni és azonosítani a hatást valós példákban;
Megérteni a kapcsolatot a
szélsőséges propaganda és
az ellenséges médiahatás
között.
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Az ellenseges mediahatas
megismerese
1. Feladat
Az első feladat szimulációként szolgál, ahol a diákok saját maguk
is megtapasztalhatják az ellenséges médiahatást. A diákok egy vitatott témáról - minden kábítószer teljes legalizálása - szóló cikk
részletét olvassák el, amellyel kapcsolatban feltételezhető, hogy
némelyik diák erős véleménnyel bír. Az ellenséges médiahatás két
előfeltétele tehát biztosított: egyrészt egy ellentmondásos témáról
van szó, amelynek közönsége polarizált, másrészt a tömegmédia
(Huffpost, korábbi nevén The Huffington Post, amerikai média)
kontextusában vagyunk, tehát a célközönség igen széles.

⁷⁷

https://www.huffpost.
com/entry/drug-legalization-pros-cons-drugwar_n_1834417

A részlet elolvasása előtt először kérdezze meg a diákokat, hogy mi
az álláspontjuk az összes kábítószer teljes legalizálásával kapcsolatban.
Lehet, hogy néhányan közülük határozottan egyetértenek vele, míg
mások ellenzik a legalizációt, megint másoknál előfordulhat, hogy
nincs egyértelmű álláspontjuk róla. Amennyiben lehetséges, a tanulók véleményük alapján csoportosítva üljenek egymás közelében
- így a tevékenység során végig tudni fogja, hogy a feladat elején milyen álláspontot képviseltek, tehát könnyebben követheti, hogy az
ellenséges médiahatás bekövetkezik-e. A torzítás hatására a legalizációt támogató diákok azt gondolhatják, hogy a cikk az ellenkező
álláspontot támogatja elfogultan, és fordítva, a legalizáció-ellenes
nézeteket vallók valószínűleg (akár csak kissé is) a legalizáció-pártiak felé tartják elfogultnak a cikket. Azok, akiknek nem volt kialakult
véleménye a témáról, kiegyensúlyozottnak és objektívnek ítélhetik.
Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el a HuffPost Drogok legalizálása⁷⁷ című cikkét (lásd a megfelelő feladatlapot).
Miután végeztek, kérdezze meg a tanulókat, hogy semlegesnek,
vagy valamelyik álláspont felé elfogultnak tartják a cikket. Próbáljon meg minden kezdeti véleménycsoportot megszólaltatni, hogy
lássa, vannak-e különbségek a tartalom megítélésében.
Ha van olyan tanuló, aki úgy érzi, hogy a cikk bármelyik álláspont
felé elfogult, kérdezze meg, miért gondolja így, és hol látja ezt. Miért érzi úgy, hogy a cikk "ellenséges" az egyik állásponttal szemben?
A válasz sokrétű lehet: mondhatják például, hogy nem kiegyensúlyozott a pro és kontra érvek aránya – azaz valamelyik túlsúlyban
van a cikkben; hogy befolyásosabb személyiségek (például Barack
Obama) szerepelnek a kontra érvekben, ami nagyobb súlyt ad nekik; hogy a cikk pro állásponttal zárul, vagyis az olvasónak az az
érzése marad, hogy a helyes válasz a legalizálás; és így tovább.
Megkérdezheti a semleges csoportot is, hogy miért látják semlegesnek és objektívnek a cikket.
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Ha kezdetben minden diák semlegesnek ítéli meg a cikket, próbálja meg őket kimozdítani véleményükből - bizonyosodjon meg róla,
hogy valóban objektívnek tartják-e a cikket. Ha az osztály ténylegesen, egyhangúlag objektívnek tartja a cikket, akkor gratulálhat nekik, amiért átmentek egy kísérleten az úgynevezett ellenséges médiahatásról, és a továbbiakban megbeszélheti velük, hogy mi is ez.
A cikk teljes címe valójában " A kábítószerek legalizálása: Pro és
kontra a drogháború befejezésének eszközeként való megvalósíthatósága". Már maga a cím is sejteti, hogy egy meglehetősen
kiegyensúlyozott cikkről van szó, amely mindkét álláspontot ös�szefoglalja. Kérje meg a diákokat, hogy egészítsék ki a címet a feladatlap erre vonatkozó feladatában.
Beszélje meg a diákokkal, milyen típusú cikket olvastak.
A cikk nem egy újságíró véleménye, hanem egy tudósítás az említett összefoglalóról.
Részrehajló a cikk valamelyik álláspont felé?
A cikk objektív hangvételű, nem hajlik egyik álláspont felé sem.
Próbálja meg összefoglalni a médiahatás torzítás főbb pontjait a
diákokkal, hogy ők maguk fejtsék meg a jelenséget. Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Miért van az, hogy egyesek (esetleg néhány diák az osztályban) objektívnak tartja ezt a cikket?
Mit gondoltok, miért érezhetik egyesek, hogy egy cikk "ellenséges" az álláspontjukkal szemben?
Mit gondoltok, mi az alapja az úgynevezett ellenséges médiahatásnak?
Ez a torzítás különböző embercsoportokat érint. Milyen csoportok lehetnek ezek?
Mivel kapcsolatban nem értenek egyet ezek a csoportok?
Mi a két szükséges feltétele van annak, hogy létrejöjjön a torzítás
Tegyük fel, hogy valaki, akinek erős álláspontja van a kábítószerek
dekriminalizálásáról, elolvas egy cikket, amely összefoglalja előnyeit és hátrányait. Ez a személy lehet például elutasító a hosszú börtönbüntetéssel kapcsolatban azok számára, akiknél csak egy kis
mennyiségű, magáncélra használt marihuánát találtak, de az is előfordulhat, hogy abszolút ellenzi a legalizációt, ha például van egy
ismerőse, aki drogfüggő volt, és látta, hogyan tette tönkre a kábítószer az életét.
Egy semleges cikk nem foglal állást. Egy határozott véleménnyel
rendelkező olvasó éppen azért tarthatja mégis ellenségesnek, mert
nem az "ő" álláspontját képviseli, ezért úgy érezheti, hogy a cikk
nem mondja el az "igazságot". Az ilyen olvasók jobban összponto-
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síthatnak a negatív mutatókra, mint a pozitívakra, ami azt az érzést
keltheti, hogy a cikk inkább negatív töltetű, nem pedig objektív.
Figyelem: itt most semleges cikkekről beszélünk, nem pedig véleménycikkekről vagy elfogult cikkekről, amelyek valóban egy bizonyos álláspont felé hajlanak. Ha az embereknek határozott véleményük van egy kérdésről, szeretik megerősítve látni magukat. A
megerősítés könnyebb az agynak, és energiát takarít meg. Mint
minden más torzítás, az ellenséges médiahatás is az automatikus
gondolkodáshoz kapcsolódik. Tudat alatt lép működésbe, és anélkül segít kialakítani az álláspontunkat, hogy ennek teljesen tudatában lennénk. Ez egy pszichológiai folyamat, nem az adott tartalmak
jellemzői befolyásolják.
A torzítás olyan embereket érint, akik követik a híreket, és akiknek
erős véleményük van bizonyos megosztó kérdésekről.
A feladat végén a tanulóknak fel kell jegyezniük a hatás definícióját és két fontos előfeltételét annak, hogy az elfogultság létrejöjjön:
hogy olyan ellentmondásos témáról kell szónak esnie, amelyről valakinek határozott véleménye van, illetve a tömegmédia kontextusában kell megjelennie.
Ha az osztállyal foglalkoztak már a 4. lecke anyagával, a megerősítő
torzításról, akkor további kérdéseket tehet fel a tanulóknak:
Felismeritek a hasonlóságokat a megerősítő torzítással? Mik
ezek?
Az ellenséges médiahatás hasonlít a megerősítési torzításra, de míg
a megerősítési torzítással magunkat pozitívan megerősítve szeretjük látni, addig az ellenséges médiahatás a negatív megerősítésről
szól, mely során ellenségesnek értékeljük az adott tartalmat. Míg a
megerősítési torzítás az a tendencia, hogy olyan információkat keresünk és értelmezünk, amelyek megerősítik meglévő meggyőződéseinket, addig az ellenséges médiahatás esetében bizonyos médiatudósításokat megalapozatlanul elfogultnak tekintünk, ha azok
nem egyeznek világnézetünkkel egy olyan kérdéssel kapcsolatban,
amelyről határozott véleménnyel rendelkezünk.
A kábítószer-dekriminalizáció példáján: azok, akiknek határozott
véleményük van róla (akár támogatják, akár ellenzik azt) olyan információkat kereshetnek, amelyek csak megerősítik világnézetüket
– ilyenkor a megerősítési torzítás lép működésbe. Ha elolvasnak
egy objektív cikket a kábítószer-dekriminalizáció előnyeiről és hátrányairól, elfogultnak tekinthetik azt az ellentétes álláspont javára,
amiért nem az ő erős meggyőződésükkel egyező.
A megerősítő torzításhoz hasonlóan az emberek az ellenséges
médiahatás esetében is a véleményükkel egybehangzó állításokat
részesítik előnyben a nézeteltérésekkel szemben, mert azok kevesebb erőfeszítést igényelnek az agy számára, kevesebb energiát és
kognitív erőfeszítést kívánnak. Általánosan kijelenthető, hogy nem
szeretjük, ha kihívások elé kerülünk, és arra kényszerülünk, hogy
megkérdőjelezzük, vagy újragondoljuk álláspontunkat.
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2. Feladat
Néhány diák joggal érvelhet azzal, hogy egyes cikkek vagy hírforrások valójában nem objektívek. Ez igaz, és az ellenséges médiahatás
jobb megértéséhez vitát kell folytatni arról, hogy mi teszi objektívvé a médiatartalmat, és mi nem. Ebből a célból a tanulók olvassák
el a Nemzetközi Újságíró Szövetség által írt etikai okiratból (Global
Charter of Ethics for Journalists) kiragadott részletet, amely felvázol
néhány olyan alapelvet, amelyeknek az újságírást jellemezniük kell.
A diákok a körükben jobban működő dinamika alapján együtt vagy
kisebb csoportokra bontva is dolgozhatnak.

⁷⁸

A bejegyzés forrása:
www.twitter.com

Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Mit gondoltok, miért kellene az újságíróknak függetlennek
lenniük?
Melyek azok az előfeltételek a cikk szerint, amelyek elengedhetetlenek az újságírói függetlenséghez?
Hogyan kell egy újságírónak felhasználnia a tényeket?
A cikk szerint mi vezethet még elfogult vagy pontatlan nézőponthoz az újságírók munkájában?
A cikk szerint az alapvető előfeltételek az idő, az erőforrások és a
gyakorláshoz szükséges eszközök. Az újságírónak meg kell különböztetnie a tényszerű információkat a kommentártól és a kritikától,
és csak olyan tényekről lehet tudósítania, amelyek eredetét ismeri.
Az újságíró nem hallgathat el lényeges információkat, és nem hamisíthat meg semmilyen dokumentumot. A sürgősség szűkös időkeretek között sem lehet fontosabb, mint a tények ellenőrzése.
Az újságíró elfogult tartalmat gyárthat, ha összeférhetetlenség áll
fenn: ha a közérdeken kívül más érdekeket szolgál - ha előnyhöz
vagy anyagi haszonhoz jut bizonyos tartalom előállításáért; ha újságírói tevékenységét összekeveri a propagandával vagy reklámmal; vagy ha pozíciójával visszaélve bennfentes kereskedelemben
vagy piaci manipulációban vesz részt.
Ezek természetesen csak normák, azonban az újságírók is
emberek, így bizonyos kognitív elfogultságok befolyásolhatják
írásaikat, illetve egyes újságírók kevésbé profik, mint mások.
Az ellenséges médiahatás azonban valami másról szól. Nézze
meg Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnökének
posztját⁷⁸ (ld. a feladatlapon). Mit mond a médiáról?
Mire utal, amikor azt mondja, hogy a média ellenséges? Felismeri az ellenséges médiahatást? Miről szól a hatás: a média
minőségéről, vagy arról, ahogy az olvasó a tudósítást érzékeli?
Donald Trump a mainstream médiát "lamestream médiának" (fővonalú helyett béna vonalú) nevezi, azt állítva, hogy "ellenséges"
kérdéseket tesznek fel, és pontatlanul számolnak be a válaszokról.
Azt állítja, hogy mindegyik úgynevezett "álhíreket" gyárt, azaz hazudnak a tartalmukban. Főleg azért tartja őket ellenségesek, mert
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nem elégedett azzal, ahogyan tudósítanak. Nem részletezi, hogy
milyen kérdésekben, vagy hogy miért olyan ellenséges mindegyik,
csupán azt fejezi ki, hogy nem tetszik neki, ahogyan tudósítanak.
Ez egy példa az ellenséges médiahatásra: a tartalom saját magunk
vagy a saját álláspontunk ellen elfogultnak érzékelése. Ennek semmi köze a média, az újságíró vagy a cikk minőségéhez, hanem az
olvasó és a közönség elfogult nézőpontjáról van szó.

2.2.
45-50 perc.

Az ellenseges mediahatas
es a populista vagy
szelsoseges mozgalmak
1. Feladat
Az ellenséges médiahatás fő veszélye, hogy az olvasók arra a következtetése jutnak, hogy a média elfogult és nem hiteles, és ennek következtében az "alternatív médiában" keresnek információt,
amely gyakran szélsőjobboldali összeesküvés-közvetítő csatorna.
Lássunk pár példát, ahol politikai szereplők hozzájárulnak ehhez a
folyamathoz.
Nézzenek meg két példát olyan politikusok által tett nyilatkozatokra, akik az ellenséges médiahatást a maguk javára használják (ld.
a feladatlapon). Elsőként olvassák el Alice Weidel, a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társvezetőjének első
nyilatkozatát. Beszéljék meg közösen, vagy kisebb csoportokban a
jelentését.
Tegye fel az alábbi kérdéseket:
Mivel vádolja Alice Weidel a médiát? Mit gondoltok, miért teszi
ezt?
A német média leleplezte, hogy Alice Weidel pártja illegális finanszírozásban részesülhetett. Azzal vádolja a médiát, hogy csak
megpróbálja lejáratni őt, miközben nem ad további magyarázatot
arra a felmerült kérdésre. Ezek alapján mintha az ellenséges médiahatásra apellálna, azaz a pártatlanság hiányát és a vele szembeni
elfogult szemléletet vádolná. Bár a pártfinanszírozásra vonatkozó
kérdés nagyon is jogos, a nő a média elleni vádaskodás lehetőségét
ragadja meg ahelyett, hogy megmagyarázná az adományok természetét.
Nézzék meg a második bejegyzést, amelyet egy parlamenti
neonáci párt írt. Hogyan látja ez a párt a médiát az országában?
Az említett párt azt állítja, hogy a mainstream média "kiárusított".
Eladták, hogy valakinek az érdekeit képviselje, mind elfogult, ezért
nem lehet megbízni benne. A párt saját újságot indított, amely "az
igazságot" szolgáltatja az olvasóinak.
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⁷⁹

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/filter-bubble

Emlékszik a "szűrőbuborékokra", amelyekről a megerősítési torzítással kapcsolatban beszéltünk?
A Cambridge szótár szerint a "szűrőbuborék" "olyan, az internetes
algoritmusok (=szabályrendszerek) által működtetett szűrők miatt
kialakult helyzet, amelyben valaki csak olyan híreket és információkat hall vagy lát, amelyek alátámasztják azt, amiben már hisz és
ami tetszik neki.”
Hogyan erősíthetik ezek a politikai nyilatkozatok és az ellenséges
médiahatás a különböző "szűrőbuborékokat"?
Mindkét politikai szereplő azt állítja, hogy a média ellenséges vagy
álhíreket generál, nem mond igazat és elfogult.
A politikai szereplők ilyen meggyőző megjegyzései megerősíthetik
a nézőkben a megítélést, és arra késztethetik őket, hogy más, reprezentatívabbnak érzett alternatív hírforrásokra váltsanak. A szlovák esetben a bemutatott alternatíva egy neonáci újság, amelyet
maga a párt nyomtat. Ily módon az emberek elidegenednek a mainstream diskurzustól, és csapdába eshetnek a saját "szűrőbuborékukban", ahol csak saját véleményüket megerősítő információval
találkoznak.

2. Feladat
Készítsenek közösen egy listát azokról a tanácsokról, amelyeket
olyan személyeknek adhatnak, akik szeretnék elkerülni az ellenséges médiahatást. Kezdheti azzal, hogy megkéri a tanulókat, hogy
néhány percig egyénileg dolgozzanak és gondolkodjanak, majd
folytassák közösen lista elkészítését.
Ha az ellenséges, képtelenek médiahatás befolyása alatt állunk,
képtelenek vagyunk kritikusan elgondolkodni azon, hogy miért is
tartunk egy riportot ellenségesnek.
Megkérdezetjük így magunktól, hogy miért érezzük az adott tartalmat ellenségesnek és elfogultnak. Ha ellenségesnek érzékelünk
egy tartalmat, álljunk hozzá kutatóként, próbáljuk meg mindkét oldal érveit azonosítani és azokat egymással szembe állítani.
Az is segíthet annak megítélésében, hogy egy médiatartalom valóban elfogult-e, ha megvizsgáljuk, hogy milyen műfajú médiatartalommal állunk szemben, mivel a véleménycikkek nem tartják
magukat ugyanolyan objektívnek és kiegyensúlyozottnak, mint a
hagyományos tudósítások.
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Az ellenseges mediahatas feltarasa
1. Feladat
Olvasd el a következő részletet egy, a kábítószerek legalizálásáról szóló cikkből.

Huffpost: Drogok legalizálása

A kábítószerek legalizálását egyre gyakrabban úgy mutatják be, mint az egyetlen ki nem
próbált, életképes megoldást a "sikertelen" drogellenes háborúra. Áprilisban - a kolumbiai Cartagena de Indiasban tartott hatodik Amerika-csúcstalálkozón - a legalizáció kérdése kulcsfontosságú és igen megosztó szerepet játszott. 33 államfő gyűlt össze, hogy
megvitassa a régiót érintő kérdéseket. Több latin-amerikai vezető a legalizálást vagy a
szabályozott drogpiacokat javasolta stratégiaként a hazájukban terjedő, a drogkartellekkel kapcsolatos erőszak megszüntetésére. Az Egyesült Államok azonban továbbra is
határozottan ellenezte a legalizálást - a növekvő korrupció és a polgári rend esetleges
megbomlásának kockázatára hivatkozva.
"Először is, dekriminalizálják a személyes
használatra szánt kis mennyiségű kábítószer
birtoklását. Ez csupán kis hatással lesz a tiltott kábítószerek iránti általános keresletre,
de jelentősen csökkenteni fogja világszerte
több millió ember letartóztatását és bebörtönzését, akiknek többsége szegény és gyakran a kiszolgáltatott kisebbségi csoport tagja.
Ez a stratégia a rendőrség által elkövetett alacsony szintű korrupciót is csökkenteni fogja"
- mondta Ethan Nadelmann, a Drug Policy Alliance munkatársa.
A Cato Institute 2010-es tanulmánya szerint: "A jelentés arra a következtetésre jut, hogy
a kábítószer-legalizáció évente mintegy 41,3 milliárd dollárral csökkentené a kormányzati kiadásokat. A legalizálás emellett évente nagyjából 46,7 milliárd dollárnyi adóbevételt generálna, ha a kábítószereket az alkohol és a dohány adójához hasonló mértékben
adóztatnák."
Gil Kerlikowske, az ONDCP igazgatója hozzáteszi: "Az alkoholból szedett adóbevételek
elhalványulnak az alkohollal kapcsolatos költségekhez képest. Az alkoholra 2007-ben
beszedett szövetségi jövedéki adók összesen mintegy 9 milliárd dollárt tettek ki; az államok pedig mintegy további 5,5 milliárd dollárt szedtek be. Ez együttesen kevesebb,
mint 10 százaléka annak a több mint 185 milliárd dollárnak, amely az alkohollal kapcsolatos egészségügyi, meddőségi és büntetőjogi költségekből adódik. A dohány szintén
nem veszi el a gazdasági súlyát, amikor megadóztatjuk; évente több mint 200 milliárd
dollárt költünk a társadalmi költségeire, és csak körülbelül 25 milliárd dollárt szedünk
be adóként."
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Néhány ország (pl. Spanyolország és Hollandia) az 1970-es évek óta a dekriminalizáció
irányába mozdult el, aminek eredményeképpen a kábítószer-fogyasztási arány alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké. Bár a Drogellenes Hivatal azt állítja, hogy "amikor
például Hollandia liberalizálta a kábítószertörvényeit, lehetővé téve a marihuána nyilvános árusítását, akkor a 18-25 évesek körében a marihuánafogyasztás megduplázódott,
a heroinfüggőség előfordulása pedig megháromszorozódott. Azóta változtattak a szabályzáson, és szigorúbb kábítószer-ellenőrzésbe kezdtek. Ma már a holland települések
több mint 70 százalékában található zéró tolerancia törvény. Hasonlóképpen, amikor az
Egyesült Királyság enyhítette a kábítószer-törvényeit, és lehetővé tette, hogy az orvosok
felírhassák a heroint a függők bizonyos csoportjainak, a fiatal felhasználók egy teljesen
új osztályát látták megjelenni. James Q. Wilson társadalomtudós szerint a brit kormány
ellenőrzött heroinforgalmazással kapcsolatos próbálkozása 10 év alatt legalább 30-szorosára növelte a függők számát".
Jorge Castañeda, Mexikó volt külügyminisztere szerint "[a legalizálás] nem vesz el mindent [a kartellektől], de mérséklő hatással bír. A drogbárók rendkívüli profitjának nagy
része ugyanis az illegális üzletből származik. Ha megszüntetjük az illegális jelleget, nyereségük csökken. Ha a profit csökken, akkor pedig elkerülhetetlenül az erőszak is csökkenni fog". Viridiana Rios, a Harvard Kennedy School doktorandusza hozzáteszi: "Amit a
legalizációs vita nem vett észre, az az, hogy a volt bűnözőknek nem lesz könnyű legális
munkát találniuk, és ez újabb bűnelkövetésre sarkallhatja őket, amelyek közvetlenebbül
ártanak a latin-amerikai állampolgároknak... Valójában elképzelhető, hogy a legalizáció
hatására az újkeletű munkanélküli bűnözők emberrablásba, zsarolásba, rablásba és a
helyi bűnelkövetés más formáiba kezdenének. A bűnözés fellendülése lehet a legalizálás nem szándékolt következménye."
Peter Moskos, a John Jay College of Criminal Justice munkatársa szerint "a legalizálás
nem feladást, elengedést jelent, hanem szabályozást és ellenőrzést... Viszont nem szabályozhatjuk azt, amit betiltunk, és a kábítószerek túl veszélyesek ahhoz, hogy szabályozatlanok maradjanak". Garancia azonban nincs arra, hogy az Egyesült Államokban a
Szövetségi Drogügynökség képes lenne szabályozni az újonnan legalizált drogokat, az
ügynökség ugyanis korlátozott hatáskörrel rendelkezik az alkohol és a dohány ellenőrzésére.
Obama elnök elismerte az Egyesült Államok szerepét a drogháborúban. "Nem vizsgálhatjuk a latin-amerikai kínálat kérdését anélkül, hogy ne vizsgálnánk ugyanezt a kérdést
az Egyesült Államokban is". Obama ellenzi a legalizálást, ehelyett inkább a kereslet elleni
küzdelmet választja az Egyesült Államokban, a kábítószerfüggők oktatásával és kezelésével. A Dél-Amerikából az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelmi áramlás kellős közepén elhelyezkedő Guatemalában 100 000 lakosra vetítve 41 gyilkosság
jut, melyet Perez Molina elnök a drogkartelleknek tulajdonít. Az országban tapasztalható erőszak arra késztette Perez Molinát, hogy a legalizálás mellett döntsön. „Amit én
tettem, az az, hogy újra az asztalra tettem a kérdést” - mondta Perez Molina a CNN en
Españolnak. „Fontosnak tartom, hogy más alternatívák is legyenek. ... Egyaránt beszélnünk kell a termelés, a kereskedés és természetesen a fogyasztás dekriminalizálásáról".
Töltsd ki a cikk teljes címét a szöveg fölött.
Milyen típusú cikkről van szó?
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Semleges hangvételű a cikk, vagy elfogult egy bizonyos állásponttal?

Miért van az, hogy egyesek (esetleg néhány diák az osztályban) objektívnak tartja ezt a
cikket? Mit gondoltok, miért érezhetik egyesek, hogy egy cikk "ellenséges" az álláspontjukkal szemben?
Mit gondoltok, mi az alapja az úgynevezett ellenséges médiahatásnak?
Ez a torzítás különböző embercsoportokat érint. Milyen csoportok lehetnek ezek?
Mivel kapcsolatban nem értenek egyet ezek a csoportok?
Mi a két szükséges feltétele van annak, hogy létrejöjjön a torzítás?

Írd le az ellenséges médiahatás definícióját és két fontos előfeltételét:
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Milyen hasonlóságok vannak az ellenséges médiahatás és a megerősítési torzítás
között?

2. Feladat

Az újságírók globális etikai chartája összefoglaló - részlet⁸⁰
Előszó
Az újságíró küldetésének alapját az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikkében megfogalmazott, az információhoz és a gondolatokhoz való hozzáféréshez való
általános joga képezi. Az újságírónak a nyilvánossággal szembeni felelőssége minden
más felelősséggel szemben elsőbbséget élvez, különösen a munkáltatójával és a hatóságokkal szemben. Az újságírás olyan szakma, amely időt, erőforrásokat és a gyakorláshoz szükséges eszközöket igényel - mindezek elengedhetetlenek az újságírás függetlenségéhez. Ez a nemzetközi nyilatkozat meghatározza az újságírók magatartási irányelveit
a hírek és információk kutatásával, szerkesztésével, továbbításával, terjesztésével és
kommentálásával, valamint az események leírásával kapcsolatban, az összes médium
esetében.

1
2

3

80

A tények és a nyilvánosság igazsághoz való jogának tiszteletben tartása az újságíró
első számú kötelessége.
E kötelesség teljesítése érdekében az újságírónak mindenkor védelmeznie kell a
hírek becsületes gyűjtését és a közzététel szabadságát, valamint a tisztességes
kommentálás és kritika jogának elveit. Gondoskodnia kell arról, hogy világosan
megkülönböztesse a tényszerű tájékoztatást a kommentártól és a kritikától.
Az újságíró csak olyan tényekről számol be, amelyeknek eredetét ismeri. Az újságíró nem hallgathat el lényeges információkat, és nem hamisíthat meg semmilyen
dokumentumot. Gondoskodik arról, hogy hűen adja vissza azokat a nyilatkozato-
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kat és egyéb anyagokat, amelyeket nem közszereplők tesznek közzé a közösségi
médiában.
5. A sürgősség vagy azonnaliság az információ terjesztése során nem élvezhet elsőbbséget a tények, a források ellenőrzésével és/vagy adott eseményre történő
válaszadással szemben.
13. Az újságíró nem használhatja fel a sajtószabadságot más érdekek szolgálatára, és tartózkodik attól, hogy az információ terjesztése vagy elhallgatása miatt
tisztességtelen előnyhöz vagy személyes haszonhoz jusson. Kerül – vagy befejez minden olyan helyzetet, amely hivatása gyakorlása során összeférhetetlenséghez
vezethet. Ügyelni fog az újságírói tevékenység és a reklám vagy propaganda célú
anyagok elkülönítésére. Tartózkodik a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció minden formájától.
Objektívnak kell lenniük az újságíróknak?
Melyek az újságíró függetlenségének alapvető feltételei a cikk szerint?
Hogyan kell az újságírónak a tényeket felhasználnia?
Mi vezethet még a cikk szerint elfogult vagy pontatlan nézőponthoz az újságírói
munkában?

A bejegyzés szövege:
"Mi értelme van a Fehér Ház sajtótájékoztatóinak, amikor a Lamestream Media csak ellenséges
kérdéseket tesz fel, majd nem
hajlandó pontosan beszámolni
az igazságról és a tényekről. Rekord nézettséget érnek el, míg az
amerikai emberek csak álhíreket
kapnak. Nem éri meg az időt és az
energiát!”
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Mit mond Donald Trump a médiáról? Mire utal, amikor azt mondja, hogy a média
ellenséges? Felismered az ellenséges médiahatást? A hatás a média minőségéről
szól, vagy arról, hogy valaki hogyan érzékeli a média tudósításait?

2.

Az ellenseges mediahatas es
a populista vagy szelsoseges
mozgalmak
1. Feladat
Nézd meg a következő közösségi média bejegyzéseket:
1. bejegyzés:
Alice Weidel, a németországi szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) egyik
társelnöke nyilatkozik a médiumnak, amely utánajárt azoknak az állításoknak, amelyek
szerint a helyi AfD párt 2017-ben 130.000 eurót kapott egy svájci cégtől, majd később
150.000 eurót egy holland alapítványtól. Az EU-n kívüli országokban, például Svájcban
élő nem-német állampolgároktól származó adományok Németországban illegálisak, és
minden 50.000 eurónál nagyobb értékű ajándékot be kell jelenteni a parlamenti nyilvántartásba - ezt az AfD sem a svájci, sem a holland adományok esetében nem tette
meg. Alice Weidel a vádakra reagálva azt mondta:
"Az ellenem felhozott, nyilvánvalóan illegális pártadományokkal kapcsolatos vádakról
csak a médiából szereztem tudomást. Minden ténybeli alapot nélkülöznek, és kísérletet
tesznek arra, hogy személyemet és politikámat lejárassák." Az adományok természetéről nem nyilatkozik bővebben.
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2. bejegyzés:
A bejegyzés szövege:
"Újabb információs háború zajlik Púchov
városában. A Mi Szlovákiánk nevű néppárt
- a hírlap, ahol a valódi igazságot találod,
nem pedig azt, amit az eladott média tálal"
(A Néppárt "Mi Szlovákiánk" egy szlovák
neonáci párt, amely 8%-kal képviselteti magát a parlamentben, és amelynek vezetője,
Marian Kotleba 2019-ben indult az elnökválasztáson).

Nézd meg az 1. bejegyzést! Mivel vádolja Alice Weidel a médiát? Mit gondolsz, miért
teszi ezt?

Nézd meg a 2. bejegyzést, amit egy parlamenti neonáci párt írt. Hogyan látja ez a
párt a médiát az országában?

Milyen benyomásokat szerezhettek a fent említett politikai személyiségek választói
és követői? Milyen veszélyeket rejt magában az ilyen retorika?

214

08. lecke

Az ellenséges médiahatás

Emlékszel a "szűrőbuborékokra", amelyeket a megerősítési torzítással kapcsolatban tárgyaltunk?
A Cambridge szótár szerint a "szűrőbuborék" "olyan, az internetes algoritmusok
(=szabályrendszerek) által működtetett szűrők miatt kialakult helyzet, amelyben
valaki csak olyan híreket és információkat hall vagy lát, amelyek alátámasztják azt,
amiben már hisz és ami tetszik neki.”⁸¹
Hogyan erősíthetik ezek a politikai nyilatkozatok és az ellenséges médiahatás a
különböző "szűrőbuborékokat"?

2. Feladat
Fogalmazz meg tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elkerülni az ellenséges
médiahatást:

81

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/filter-bubble
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Tanari jegyzetek
Képdominancia
A képdominancia kognitív torzítását számos tanulmány bizonyította. Az eredmények általában azt mutatják, hogy az emberi agy érzékenyebb a szimbolikus információk befogadására, és a szavakhoz
képest könnyebben idéz fel vizuális képeket. Mindezek a vizsgálatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy az emberi memória rendkívül érzékeny az információk szimbolikus bemutatására.⁸² Talán
ismerik Henrik Ibsen idézetét: "Egy kép többet ér ezer szónál". Ez
pontosan leírja, hogy a képeket gyorsabban és könnyebben dolgozzuk fel, mint az írott szövegeket. Sokkal jobban emlékszünk a
szöveges képekkel kísért szöveges információkra, mint önálló szövegekre.
Ha egy információt szóban adunk át, három nappal később az emberek az információnak körülbelül 10%-ára emlékeznek. Ha vizuális
támogatással kísérjük az átadást, akkor a visszaemlékezés aránya
akár 65%-ra is javulhat. A tanulók figyelmének, a tananyag megértésének és megtanulásának növelésére a képdominancia hatást
a tanárok is alkalmazhatják. A képek szöveg helyetti használata a
marketingben is régóta bevett gyakorlat. Fontos szempont, hogy
a torzítást nem akármilyen kép váltja ki, csak amely megfelelően
kapcsolódik a tartalomhoz, és megerősíti annak üzenetét. A képdominancia hatása annál inkább erősödik, minél több grafikai eszközt
használnak, és minél gyakrabban találkozik vele a közönség.

⁸²

Yuille, J. C. (Ed.). (1983).
Imagery, Memory and
Cognition. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.

⁸³

Rigby-Seilkop, M. C.
(2019). The Picture Superiority Effect on Encoding and Reminding.
Florida State University
Libraries.

⁸⁴

Childers, T. L., & Houston, M. J. (1984).
Conditions for a Picture-Superiority Effect
on Consumer Memory.
Journal of Consumer Research, 11(2), 643-654.

A torzítás létrejöttére több magyarázat is van. Egyes tudósok szerint ez az úgynevezett kettős kódolás elmélete miatt van.⁸³ Ez az
elmélet azt állítja, hogy a kép azért rendelkezik előnyökkel a szöveggel szemben, mert kettős kódolású: verbális és képi kódot egyaránt
közvetít. Az emlékezet is hasonlóképpen verbálisan és képekben
kerül kódolásra. Az érzékszervi szemantikai elmélet⁸⁴ szerint a képek két előnnyel rendelkeznek a szavakkal szemben. Először is, a
képek perceptuálisan jobban elkülönülnek egymástól, mint a szavak, ezért egyedibb módon kerülnek kódolásra az emlékezetünkben. Másodszor pedig, jelentésüket közvetlenebben közvetítik,
mint a szavak.
A képek szöveges információkkal szemben történő előnyben részesítése intuitívnak hangzik, de tények és számok támasztják alá ezt
az elméletet. Agyunknak mindössze 1/10 másodpercre van szüksége egy kép megértéséhez, miközben 200-250 szó elolvasása átlago-
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san 60 másodpercet vesz igénybe. Tanulmányok szerint az emberek 6x jobban emlékeznek a vizuális információkra, mint az olvasott
vagy hallott információkra.⁸⁵ Ez a közösségi média működésére és
a közösségi média tartalmának közönséghez való eljuttatására is
vonatkozik. Az infografikákat, tehát a magyarázó képeket néhány
adattal 200%-kal gyakrabban osztják meg az interneten, mint a képek nélküli posztokat, és a képekkel ellátott Facebook posztok több
mint 3,2x több aktivitást (reakciót) kapnak, mint a kép nélküliek.⁸⁶

PRECOBIAS

⁸⁵

https://www.socialmediatoday.com/
news/7-tips-for-usingvisual-content-marketing/548660/

⁸⁶

ua

Képdominancia és a szélsőséges
propaganda
Egy kép jelentésének megértése gyorsabb és érdekesebb az agy
számára, mint az írott szövegé. A képek használata széles körben
elterjedt, és ez alól a populista vagy szélsőséges csoportok sem kivételek. Képeket használnak az üzenetük átadására, legyen szó akár
finom, csak utaló kódolt üzenetről, akár sokkoló, negatív képi megjelenítésről, amely az ideológiájuk vagy propagandájuk illusztrálására szolgál. A szélsőséges csoportok mesterei a közösségi médiának, ahol a képek használata gyakran a siker kulcsa, karikatúrákat,
infografikákat, mémeket és más vizuális eszközöket használnak az
üzenetek közvetítésére. A deliberatív (megerősítő) vs. automatikus
gondolkodásról szóló leckében ismertettük azt a három konstrukciót, amelyet a szélsőségesek a propagandájukban használnak (ld.
az 1. leckében). A válságkonstrukciókról szóló szöveghez lehet képeket használni a szöveg kísérésére, javítására és vizualizálására,
például áldozatok, mártírok, szenvedők ábrázolására. A megoldási
konstrukciók vizualizálására is használhatók, ezt a témát ebben a
leckében az ISIS propagandájával, a lecke 2.2.5. részében tárgyaljuk. A képek megragadják a figyelmünket, automatikusan, azonnal
feldolgozzuk őket, és az így keltett érzelmek cselekvésre - az áldozatok bosszújára, a szélsőséges csoport ügye melletti mozgósításra
- ösztönözhetik az egyént.

⁸⁷ Baugut, P., & Neumann,

K. (2020). Online News
Media and Propaganda
Influence on Radicalized
Individuals:
Findings
from Interviews with
Islamist Prisoners and
Former Islamists. New
Media & Society, 22(8),
1437-1461.

Egy tanulmány szerint, amely az online propaganda és a média iszlamistákra gyakorolt hatását vizsgálta, a kiválasztott ábrázolások
(képek) befolyásolták az iszlamisták elutasítását a nem muszlimokkal és a nyugati világgal szemben, valamint növelték a közönség
erőszakos lépésekre való hajlandóságát. Szintén nyilvánvaló volt
például, hogy amikor az iszlamistáknak muszlim háborús áldozatokról készült képeket mutattak, az erőszak alkalmazására való hajlandóságuk erősödött. Érdekes módon a képek kiválasztása nagyban számít. Az iszlamisták körében megmaradt az erőszakra való
hajlandóság, amikor a terrorizmus férfi áldozatait ábrázoló képeket
mutattak nekik. Amikor viszont a terrorizmus áldozatául esett nőket és gyerekeket mutattak be, még a radikális dzsihádisták is megkérdőjelezték az erőszak mint a bosszú jogos eszközének alkalmazását.⁸⁷ Ezért a képek használata nagy jelentőséggel bír, növelheti,
de csökkentheti is a radikalizálódást.
Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanora tervezet
A tanulás
eredménye

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végére a tanulók képesek lesznek:

Hozzávetőleges időtartam: két vagy
három 45-50 perces tanóra, attól függően, hogy az összes feladatot elvégzi-e, vagy sem.

Megérteni a képdominancia hatást
A valós életből vett példákban önállóan kiszúrni és
azonosítani a torzítást
Megérteni a kapcsolatot a
torzítás és a szélsőséges
propaganda között
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*Mindenképpen fontos tisztázni, hogy minden gyakorlat a képdominancia tanulmányozásáról és megértéséről szól, nem pedig a különböző politikai eseményekről vagy kérdésekről. Az természetesen fontos,
hogy az egyes gyakorlatoknál a politikai helyzet hátterét elmagyarázzuk. A feladatok közben próbáljanak meg elvonatkoztatni a politikai
témákról, és inkább arra koncentráljanak, hogy az előítéletek hogyan
aktiválódnak a különböző helyzetekben, aktuális témáktól függetlenül.
Ha vita alakul ki az osztályban, bátran beszélgessenek az igazságosság
vagy igazságtalanság érzetéről. Fontos, hogy a diákok megértsék, a politikai események ritkán fekete-fehérek, ritkán egyértelműen jók vagy
rosszak. Ha az iraki háborúról és az ISIS későbbi felemelkedéséről beszélünk, láthatjuk, hogy a koalíciós erők embertelen tetteket követtek el
az úgynevezett terrorizmus elleni háborúban és ugyanígy az iszlamista
terroristák szintén. Az igazságtalanság és az érintett emberek szenvedése valós volt és valós most is. Hacsak nem szolgáltatnak igazságot és
nem teremtik meg a békét, az embereket vonzhatja a bosszú gondolata.
Az irakiakkal szembeni igazságtalanság érzését az ISIS nagymértékben
kihasználta, rossz, brutális és indokolatlan céljainak elérése érdekében.
A törvényes határokon kívüli erőszak alkalmazása soha nem indokolt,
és mindig kell, hogy legyenek törvényes módok a tettek és a felelős személyek elítélésére.

2.1.
10 perc.

Bemelegites
1. Feladat
Mutassa meg a tanulóknak a feladatlapon található két példát⁸⁸
(ld. a feladatlapon). Két módon lehet bemutatni ugyanazt a tartalmat. Kérdezze meg a tanulókat, hogy melyik magyarázatot értik
meg könnyebben: az a) vagy a b) lehetőséget?
Magyarázza el a tanulóknak, hogy ez egy egyszerű példa a képdominancia hatására, vagyis arra a hatásra, amelynek révén az agy
előnyben részesíti a vizuális információkat. Ennek oka, hogy a képek jobban elkülönülnek az agy számára, mint a szavak önmagukban, és így a képeket könnyebb felidézni is. A kép által közvetített
információk sokkal gyorsabban felfoghatók, így a képdominancia
hatás egy újabb példa a kognitív torzításokra, amelyeket az agyunk
azért fejlesztett ki, hogy segítse magát az információfeldolgozásban
(ld. az automatikus gondolkodásról szóló 1. leckét).

2.2.
15-20 perc.

Kepdominancia hatas
es kodolt uzenetek a
hirdetesekben
Nyomtassa ki, majd ossza ki a feladatlapot, vagy mutassa meg a
képernyőn a hirdetések példáit⁸⁹ (ld. a feladatlapon). Kérje meg

⁸⁸

Forrása of image 1 :
https://www.britannica.
com/science/hydrogen
Forrása of image 2:
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-newcdc-guidance-decidingto-go-out/
Forrása of Image 3:
https://www.monega.boleyntrust.org/
news/?pid=6&nid=8

⁸⁹

Forrása of image 1 :
https://www.buzzfeednews.com/article/
danvergano/juul-marketing-kids-cartoon-websites
Forrása of image 2:
https://www.wcrf-uk.
org/informed/articles/news-public-support-junk-food-advertising-restrictions
Forrása of Image 3:
https://www.truthinadvertising.org/id-tapthat/
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a tanulókat, hogy írják fel az egyik oszlopba, hogy melyek az eladott
termék jellemzői, a másik oszlopba pedig azt, hogy milyen üzenetet, érzelmet közvetít a kép. Vitassanak meg néhányat a válaszok
közül.
A válaszok a következőképpen nézhetnek ki:
Az eladott termék jellemzői

A kép által közvetített üzenet

1.

(e-) cigaretta
egészségtelen, káros

Csak akkor vagy menő, ha cigizel.
A dohányzás lényeges része egy buliban való szórakozásnak.
A dohányzás hozzáad a stílusodhoz.
A csinos lányok dohányoznak.

2.

Coca-Cola
Nagy mennyiségben egészségtelen, túl édes, műanyag
palackokba csomagolják,
amelyek hiábavalóan károsítják a környezetet

Nincs karácsony Coca-Cola nélkül.
A karácsonyi asztalon ott kell lennie a kólának, a
karácsony piros színe és a Coca-Cola piros színe
ugyanaz
A karácsony akkor kezdődik, amikor megérkezik a
kóla.
Még a Mikulás is kólát iszik, így karácsonykor neked is azt kellene.

3.

Palackos víz
Normál, csapvíz-szerű, nem
ásványi anyagokkal dúsított
víz műanyag palackba csomagolva, amely hiábavalóan
károsítja a környezetet

Bár átlagos palackozott vízről beszélünk, a kép
abszolút tisztaságot közvetít, ami környezettudatosságot áraszt, a vásárlónak elhoz egy falatnyi
érintetlen Paradicsomot

Kérdezze meg a diákokat, mit gondolnak, hogyan hat a képdominancia a hirdetésekben?
A reklámokban alapvetően könnyen észrevehető, hogy a képek
fontos üzeneteket közvetítenek, amelyek könnyen beivódnak az
emberek emlékezetébe. Nem számít, hogy az eladott termék milyen tulajdonságokkal rendelkezik, a képhez használt kép az, ami
megragadja a figyelmet és a fontos üzenetet közvetíti. Így a marketing nagyban támaszkodik a képdominancia hatásra. Beszélhetünk
akár egy nagyjából haszontalan palackozott vízről, vagy egészségre
káros termékekről (például e-cigaretta), a képek minden esetben a
pozitív hangulatra fókuszálnak, így azt az érzést keltik az emberekben, hogy a termék sokkal többet jelent, mint a valóságban.
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2.3.
45-50 perc.

PRECOBIAS

A kepdominancia a kozossegi
mediaban es a hirekben
1. Feladat
Kezdjük pár adattal azzal kapcsolatban, hogyan lehet észrevenni a
képdominancia hatást a közösségi médiában. Hagyja a diákokat találgatni párat, majd ossza meg velük az alábbi adatokat.

Mivel a képek gyorsabban és könnyebben felfoghatók az agy számára, sokkal sikeresebbek a közösségi médiában is. A képek képzik
az Instagram alapját. A Facebook pedig például azt tanácsolja, hogy
a vállalkozások korlátozzák, mennyi szöveget használnak a képeken, ha azt akarják, hogy Facebook hirdetésük sikeres legyen. A képen lévő szövegnek a kép kevesebb, mint 20%-át szabadna elfoglalnia. Az ilyen képek jobban teljesítenek, többen kedvelik őket és
többen osztják meg.⁹⁰ A képek és infografikák ssikere a közösségi
médiában az önáll szöveges információkkal (pl. státuszok) szemben
a képdominancia hatásnak köszönhető.

⁹⁰

https://www.facebook.
com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684
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2. Feladat
Nyomtassa ki és ossza ki a feladatlapot, vagy mutassa meg a képernyőn az összeesküvés-elméletekre vonatkozó példákat, nevezetesen, hogy az éghajlatváltozás egy átverés, és hogy az oltások
autizmust és más veszélyes betegségeket okoznak⁹¹ (ld. a feladatlapon). Ezeket a képeket úgy választották ki, hogy megerősítsék a szöveges információkat, és érzelmi reakciót váltsanak ki a
célközönségben.

⁹¹

Tegye fel a következő kérdéseket:
Mire utal az 1. kép?
Kit céloz a 2. kép, és milyen üzenetet közvetít?
Melyik elem vált ki intenzívebb reakciót az egyes esetekben: a
szöveg vagy a kísérő kép?

Forrása of image 1:
https://www.blick.
ch/politik/trotz-vielspott-koeppel-verteidigt-seinen-manipulation-tweet-aufgeregterote-glutofen-farbenid15395110.html
Forrása of image 2:
https://www.sott.net/article/302965- Anti-vaxxers-want-to-sidestepimmunization-lawsStart-your-own-religion

Az 1. kép a színek közötti különbség használatára utal. A piros szín
használata a 2019-es, németországi magas nyári hőmérséklet bemutatására egyfajta riasztás, veszély, égés érzetét keltheti. A 2009es időjárás előrejelzés ezzel szemben nem használta a riasztó piros
színt a 30 feletti hőmérséklet esetén sem. Ez azt sugallhatja, hogy
a magasabb hőmérsékletek normálisak voltak, és az embereket
csupán stresszelik és ijesztgetik a kitalált, globális felmelegedéssel
kapcsolatos állításokkal.
A 2. kép a kisgyermekes szülőket célozza. A szöveges információ
egy állítást fogalmaz meg, amelyre nem ad bizonyítékot, de egy
olyan képet használ, amely erős érzelmi reakciót vált ki: egy síró
kisbabát ábrázol, akit több adag oltás fenyeget. A kép a szülőkben
azt a képzetet kelti, hogy az oltás szenvedést, fájdalmat és rossz
dolgokat okoz a gyermekeinek.
Mindkét esetben a képek sokkal fontosabbak, mint a szöveg. A
képek szerepe, hogy automatikus gondolkodást és asszociációkat
váltson ki a közönségből. Amikor az emberekből érzelmi reakciót
érnek el, sokkal kevésbé valószínű, hogy a valódi üzenetet racionálisan végiggondolják, és tényeg alapján hozzanak döntéseket.

3. Feladat
A harmadik feladat arra fókuszál, hogy a migráció hogyan jelenik ⁹²
meg a hírekben. Mutasson a tanulóknak egy általános példát a
médiából a bevándorlókról használt negatív képekre⁹² (ld. a feladatlapon). Mondja el a tanulóknak, hogy ez a példa egy valós
médiacikkből származik.

A kép forrása:
https://www.foxnews.
com/world/the-latest90-migrants-feareddrowned-off-libyancoast
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Kérdezze meg őket, hogy szerintük mi volt a kísérőcím.
Hagyja, hogy néhány tanuló hangosan felolvassa az általa kitalált ⁹³
címeket. Ezután mutassa meg nekik, hogy ez a konkrét kép a Foxnews nevű amerikai médiumban megjelent cikket kíséri, amelynek
címe "90 migráns fulladt vízbe a líbiai partoknál".
Kérdezze meg a tanulókat, hogy szerintük a kép megfelelően ábrázolja-e azt, amire a cikk címe utal.
Nézzenek meg néhány másik példát a migrációval kapcsolatos képekre. Nyomtassa ki, vagy csak mutassa meg a tanulóknak a feladatlapon található három képet,⁹³ amik új példák a migráció képeken történő ábrázolására (dolgozhatnak csoportokban vagy az
egész osztály együtt, ahogy tapasztalatai alapján jobbnak látja). A
kontextus kedvéért magyarázza el nekik, hogy az 1. kép az Európa
Tanács által készített kép, amely a következő információt kíséri: "Az
európai menekült- és migránsválság kezdete óta először fordult
elő, hogy az úton lévő nők és gyermekek száma meghaladja a felnőtt férfiakét. Míg 2015-ben a mozgásban lévő népesség mintegy
70%-a férfi volt, addig most az Európába érkező menekültek és más
migránsok közel 60%-át nők és gyermekek teszik ki." A 2. képen
Emanuel Macron francia elnök és Mamoudou Gassana, a Maliból
Franciaországba legális papírok nélkül érkezett bevándorló találkozója látható, akit "a francia Pókembernek" neveztek el, mert 2018ban Párizsban négy emeletet megmászott, hogy megmentsen egy
erkélyről lezuhanó kisgyermeket. A 3. képen egy kisgyermek, Aylan
mozdulatlan teste látható, aki családjával együtt próbált Törökországba eljutni, de útközben elhunyt.

Forrása of image 1:
https://www.coe.int/en/
web/commissioner/-/
human-rights-of-refugee-and-migrant-women-and-girls-need-tobe-better-protected
Forrása of image 2:
https://www.africanews.com/2018/05/28/
photos-mali-spiderman-meets-macronlands-job-and-frenchcitizenship//

Tegye fel a következő kérdéseket a tanulóknak:
Most nem önmagáról a migrációról beszélünk, hanem a képek
használatáról és a képdominancia hatásról. Milyen érzelmeket
vált ki ez a három kép?
Számít, hogy a hírek milyen képeket választottak a cikkekhez?
Hogyan függ össze a képek használata az automatikus gondolkodással?
A válaszok eltérőek lehetnek. Ezek a kevésbé fenyegető képek lényegében kevesebb félelmet, ellenben érzelmek egész sorát válthatják ki, például együttérzést a nők és gyermekek iránt (1. kép),
büszkeséget a bevándorlók pozitív eredményei miatt (2. kép), szomorúságot és együttérzést a bevándorlók, különösen a kisgyermekek által átélt veszélyek miatt (3. kép).
Miután meghallgatta a diákok véleményét és visszajelzéseit, megjegyezheti, hogy a képek az általuk illusztrált szövegtől függetlenül
is képesek erőteljes érzelmeket kiváltani, és a médiában gyakran
használják őket erre a célra. Ez félrevezető lehet, mivel maguk a képek más történetet közvetíthetnek, mint a tényleges cikk vagy hír.
Ilyen helyzetekben a képdominancia kognitív torzítása léphet működésbe, és befolyásolhatja a témával kapcsolatos megítélésünket.
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Ez egy példa az automatikus gondolkodásra. Egy kép automatikus
asszociációkat vált ki, és minél gyakrabban látjuk ezt a képet, annál
erősebbé válnak ezek az asszociációk. Hasonlóan működik ez a reklámokkal kapcsolatban is: pozitív asszociációkat alakíthatunk ki egy
olyan negatív dologgal kapcsolatban, mint például a dohányzás. A
negatív érzelmeket kiváltó képek ismételt használatával kialakíthatjuk egy adott téma vagy társadalmi kérdés negatív megítélését
anélkül, hogy az emberek ennek teljesen tudatában lennének. Ez a
jelenség szorosan kapcsolódik a negativitás torzításhoz is (lásd a 6.
leckét).

2.4.
25 perc.

Kepdominancia a
propagandakban
Nyomtassa ki vagy mutassa meg a feladatlap következő képeit.⁹⁴ ⁹⁴
Magyarázza el a tanulóknak az események hátterét. 2001. szeptember 11-én hajtották végre a hírhedt terrortámadást az Egyesült
Államok területén lévő célpontok ellen, a New York-i Manhattan
belvárosban lévő égő ikertornyok képei ismerősek lehetnek a tanulók számára. Ezeket a támadásokat az al-Kaida nevű szélsőséges
iszlamista terrorista csoport hajtotta végre. Válaszként az amerikai
kormány elindította az úgynevezett "terrorizmus elleni háborút", a
nemzetközi terrorizmus fenyegetésére adott nagyszabású katonai
választ. Az USA 2001-ben megtámadta Afganisztánt, ahol az al-Kaida tagjai bujkáltak. 2003-ban az amerikai és a brit kormány együttesen összekapcsolta Irak zsarnoki vezetőjét, Szaddám Huszeint a
terrorizmussal, és azt állították, hogy az iraki kormány tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, és kész azokat a nyugati országok el- ⁹⁵
len bevetni. 2003-ban a nyugati országok koalíciója megtámadta
Irakot; a háború 14 évig tartott. A tömegpusztító fegyvereket nem ⁹⁶
találták meg Irakban, viszont több mint
200 000 iraki civil vesztette életét a háborúban.⁹⁵ Az ISIS néven ismert iszlamista szélsőséges csoport az al-Kaida 2004-ben alakult
helyi szárnya volt. Az ISIS-t eleinte meggyengítette a folyamatban
lévő háború, az ország következetes pusztulása és elszegényedése közepette jelent meg, és elfoglalta Irak és Szíria egyes részeit.⁹⁶
Ezeken a területeken az ISIS kijelentette, hogy szigorú saría törvények által irányított kalifátust hoz létre, ahol az ISIS tagjai atrocitásokat követtek el a helyi lakosság, a jezidi kisebbség és az LMBT emberek ellen. Az Egyesült Államok, a szíriai kurdok és más országok
hadseregei további katonai műveletekbe kezdtek az ISIS legyőzése
érdekében, amely 2017-ben elveszítette területeinek nagy részét.

Forrása of image 1:
https://www.newsmuseum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news
Forrása of image 2:
https://www.foreignaffairs.com/articles/
iraq/2003-01-01/palestine-iraq-and-american-strategy
Forrása of image 3:
https://www.foliomag.
com/update-least-sixstaffers-let-go-newsweek/
https://www.iraqbodycount.org/
https://www.wilsoncenter.org/article/
timeline-the-risespread-and-fall-the-islamic-state

Nézzék meg, hogy az egyes nyugati médiumok hogyan ábrázolták
az eseményeket nem sokkal az Irak elleni háború előtt, majd később az ISIS elleni fellépés 2016-os eszkalálódásakor. Dolgozhat az
egész osztály együtt, vagy feloszthatja őket csoportokra, ahogy tapasztalatai alapján jobbnak látja.
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Tegye fel a diákoknak a következő kérdéseket:
Hogyan használják a képeket a háború ügyének támogatására
az Egyesült Államokban? Milyen elemeket használnak, és mit
váltanak ki a képek a közönségből - az amerikai polgárokból?
Nézzék meg a Foreign affairs című befolyásos hírportálon
megjelent cikket kísérő 2. kép használatát. A cím semleges:
"Palesztina, Irak és az amerikai stratégia". Semleges a kép is?
Milyen üzenetet közvetít a kép?
A képek lényegében a veszély, a közvetlen fenyegetettség, a félelem érzetét keltik. A felhasznált képek alapvetően pisztolyokat,
fegyvereket ábrázolnak. Az 1. képen csupán fegyverek láthatóak,
a 3. képen Washington, az Egyesült Államok fővárosa felé irányuló
rakétákat láthatunk, a 2. kép pedig különösen érdekes, mert semleges címet kísér, de a kép egy barna bőrű kezet ábrázol, aki egy nagy
fegyvert tart. Egyértelmű, hogy egy iraki vagy palesztinai katonára
vagy legalábbis fegyveres személyre utal, azt a benyomást keltve,
hogy Irak (és Palesztina) kérdése az ezekből az országokból érkező
erőszak, veszély, fenyegetés kérdése. Azáltal, hogy veszély érzetét
keltik, a képek meggyőző hatással bírnak, amik által az amerikaiak
jobban elfogadhatnák az erőszakos katonai fellépést az erőszakosnak beállított fenyegetés ellen.

2.5.
30-45 perc.

A Kepdominancia es
a POPULISTA VAGY
SZELSOSEGES MOZGALMAK
1. Feladat
Nyomtassa ki vagy mutassa meg a képernyőn az ISIS propaganda
képeit.⁹⁷ A képeken elemezni fogjuk, hogy az ISIS hogyan manipulálja (lásd az 1. lecke Automatikus gondolkodás és szélsőséges propaganda című részében) a közönségét.
Tegye fel a tanulóknak a következő kérdéseket:
A propagandájukban az ISIS az iraki államot fenyegető válságra reagál: az USA vezette támadással kapcsolatos erőszakra és az ország
ebből következő elszegényedésére és káoszára. Nézzék meg a képeket.
Mit gondoltok, hogyan válthatja ki ezeknek a képeknek a használata a képdominancia hatását? Bármilyen típusú kép kiválthatná ezt?
Melyik konkrét elemek olyan erősek, hogy kiváltják a torzítást:
mi az, ami megragadja a néző figyelmét és könnyen felidézhetővé teszi?
Meg tudjátok határozni, hogy milyen megoldásokat kínálnak a
képek a nézőknek?
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A válaszok a következők lehetnek:
Az 1. és 2. kép erőszakot, erőszakos katonai alakokat ábrázol, az
erőszak és az azzal kapcsolatos büszkeség, valamint a fegyverhasználat iránti vonzalmat közvetíti. Alacsony látószögű felvételt használnak a hatalom szimbolizálására, az ábrázolt személy a néző felé
néz, hogy növeljék a virtuális kapcsolatot a szereplő és a néző között. A két ábrázolt személy harci üzemmódban van, erőteljesnek,
rettenthetetlennek, harcra késznek tűnnek. Egyes elemek a bevonódás lehetőségét ábrázolják az érzékelt válság megoldása érdekében - képek bombákról, fegyverekről, a célpont nyílt említésével
- londoni torony és brit zászló, a londoni torony fölé emelt ISIS-zászlóval a "győzelem" kifejezésére.
A javasolt megoldási konstrukció egyértelmű: bosszúállás, erőszak
alkalmazása az igazságtalanság ellen való kiállás és küzdelem érdekében.
A 3., 4., és 5. kép az előzőektől eltérő szempontokra fókuszál: az ISIS
kalifátusának létrehozására összpontosítanak. A 3. kép erőteljes
ábrázolása egy Noé bárkája stílusú hajónak, amely viharos áradások közepette emelkedik fel. A bárka a kalifátust szimbolizálja, erőteljesnek, megbízhatónak, hatalmasnak, jól megépítettnek tűnik,
nem hullámzik a magas vizek közepette. A biztonság érzetét kelti.
A 4. kép egy barna bőrű orvost ábrázol, egy helybélit, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a "sajátjaik" közé tartozik, muszlim. A kép
az orvos arcára fókuszál, a magas szakmai színvonal érzetét keltve.
Az iszlám állam területén elérhető magas színvonalú egészségügyi
ellátást hivatott ábrázolni.
Az 5. kép egy titokzatos tájat, egy "paradicsomot" ábrázol, nyugodt
naplementével. Egy gyönyörű fényképet használnak élénk színekkel, ahol egy mecset minaretje látható a nap megvilágításában. A
mecset mint szimbolikus középpont jelenik meg, nem csupán a
képé, hanem egy életérzésé is.
Ezek a képek erőteljes szimbólum technikákat (Noé bárkája, minaret a nap közepén, egy orvos) és vizuális elemeket (gyönyörű táj,
erős hajó...) használnak, hogy a képdominancia hatása által erős
érzelmeket váltsanak ki a nézőből: béke, nyugalom, csend, remény.
"Pozitív" víziót ad nekik, megoldást a válságra egy kalifátus formájában. A kínált megoldás tehát az ISIS által vezetett kalifátushoz való
csatlakozás és a kalifátusban való élet, amely a muszlimok állítólagos földi paradicsoma.

PRECOBIAS

⁹⁷

Forrása of image 1:
https://www.dailymail.co.uk/news/
article-5123763/
ISIS-threaten-terror-attack-London-propaganda-poster.html
Forrása of image 2:
https://www.reddit.
com/r/PropagandaPosters/comments/95pl9c/
isis_propaganda_poster_syria_2015/
Forrása of image 3:
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/
view/6231
Forrása of image 4:
ua
Forrása of image 5:
https://twitter.com/p_
vanostaeyen/status/1340326496414691329

Nem működne "akármilyen" kép, természetesen kell, hogy legyen
relevanciája a témához, de emellett valami erős vizuális ábrázolást
is adjon, ami felkelti a néző figyelmét.
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Ha a való életben szembesülünk ilyen képekkel, tudatosan feldolgozzuk ezeket a különböző jeleket? Milyen veszélyt rejt a
politikai vagy szélsőséges kommunikációban kiváltott képdominancia hatás a nézők számára?
Általában nem gondolunk bele mindezen elemekbe. Egy szempillantás erejéig látjuk őket, gyorsan váltanak ki érzelmeket; ezért
olyan erős a képdominancia hatás. A veszélyt az jelenti, hogy automatikusan dolgozzuk fel a jeleket, tehát bizonyos információkat
úgy raktározunk el, hogy valójában nem is tudunk róla, vagy nem
vesszük észre. Folyamatosan a politikai vagy egyéb kommunikáció
célkeresztjébe kerülünk, és miközben az agyunk felfogja a képi világot, nem biztos, hogy teljesen tudatában is vagyunk ennek.
Végezetül fontos itt megemlíteni a diákoknak, hogy a képdominancia hatás minden környezetben érvényesülhet. Ez egy újabb példa
az automatikus gondolkodásra, amikor az agy a képek által kialakult gyors asszociáció alapján gyors következtetéseket von le. Láttuk, hogyan segítették az ISIS terjedését is.
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Feladatlap

09. LEcke

1.

A képdominancia

Bemelegites
1. Feladat
Nézd meg az alábbi példákat, és válaszd ki (egyszerűen x-elj egyet az a) vagy a b) pont
mellé), hogy melyik változatot érted meg könnyebben: a szöveges magyarázatot vagy a
képet?
1. A hidrogénatom szerkezete:
a) Milyen a hidrogén szerkezete?
A hidrogénatom magja egy protonból áll, amely egy egységnyi pozitív elektromos töltéssel rendelkezik; és egy elektronból, amely egy egységnyi negatív elektromos töltéssel
rendelkezik.⁹⁸

b) Milyen a hidrogén szerkezete?
A hidrogénatom magja egy protonból áll, amely
egy egységnyi pozitív elektromos töltéssel rendelkezik; és egy elektronból, amely egy egységnyi negatív elektromos töltéssel rendelkezik.

2. Covid szabályok:

Megállapodás gyerekek számára:

Hogy segítsem magam az
iskolában mostantól:
•
•
•
•
•

A kép szövege:
Viselj arcot takaró ruhát a nyilvános helyeken
Tarts legalább 6 láb (~1,8 m) távolságot a többi embertől
Gyakran moss kezet

•
•
•
•
•

Nem érek másokhoz.
A saját csoportomban maradok.
A saját csoportommal játszom.
Nem osztom meg az ételt a
barátaimmal.
Hozok magammal vizes palackot
minden nap.
Egyenruhát hordok.
Minden nap időben érkezek az
iskolába.
Szólok egy felnőttnek, ha zaklatott
vagyok.
Betartom az iskola szabályait.
Távolságot tartok a többiektől.

⁹⁸
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Írd le a képdominancia definícióját:

2.

Kepdominancia es a hirdetesek kodolt
uzenetei
Írd le az alábbi oszlopokba, hogy melyek az eladásra szánt termék jellemzői, illetve hogy
milyen üzenetet és érzelmet közvetítenek a képek.

1.kép

2.kép

(DOHÁNYZÁS)

3.kép

(ÉRINTETLEN)
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A kép által közvetített üzenet

1.

2.

3.

Mit gondolsz, hogyan hat a képdominancia a reklámban?

3.

A kepdominancia a kozossegi mediaban
es a hirekben
1. Feladat
Tippelj:
Mennyi időre van szüksége az agynak ahhoz, hogy megértsen egy képet?

Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy elolvassunk 200-250 szót?

Mennyivel gyakrabban osztanak meg infografikákat a Facebookon a sima értelmező
szövegekhez képest?
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Mennyivel több aktivitást – reakciót, like-ot, megosztást stb. – kapnak a posztok képekkel, mint a posztok képek nélkül?

Miért olyan népszerű az Instagram?

2. Feladat
Nézd meg ezt a két képet és válaszolj az alábbi kérdésekre:

1. kép

2. kép

A képeken lévő szöveg:
1. kép: Manipulálva érzi magát?
2. kép: A valaha volt legnagyobb hazugság, hogy a vakcinák biztonságosak és hatásosak. Autizmus, ADHD, asztma, allergiák, ekcéma, görcsrohamok, diabétesz

Mire utal az 1. kép?

Kiket céloz meg a 2. kép? Milyen üzenetet közvetít a kép?

Melyik képnél melyik elem vált ki intenzívebb reakciót: a szöveg vagy a kísérő kép?
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3. Feladat
Nézd meg az alábbi képet. Egy valódi médiacikkből származik. Mit gondolsz, mi volt a
kísérő címe annak a cikknek, amelyben ezt a képet használták?

Az eredeti címe:
Szerinted megfelelően ábrázolja a kép azt, amire a cím utal?
Nézzétek meg a következő példákat a hírekből, és hallgassátok meg tanárotoktól, hogy
honnan származnak:

1. kép

2. kép

3. kép
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Most nem magáról a migrációról beszélünk, hanem a képek használatáról és a képdominancia hatásról. Hallgassátok meg a tanárotokat, hogy megismerjétek a képek kontextusát. Milyen érzelmeket vált ki ez a három kép?

Számít, hogy a hírek milyen képeket választanak a cikkekhez? Hogyan függ össze a képek használata az automatikus gondolkodással?

4.

Kepdominancia hatas a
propagandakban
1. Feladat
Nézzétek meg a következő képeket:

1. kép

2. kép
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3. kép
A képeken lévő szöveg:
1. kép: Az Evening standard (újság): 45 perc támadás.
A dossziéból kiderül, hogy Szaddám kész vegyi csapást bevetni.
2. kép: A Foreign affairs (újság): Palesztína, Irak és az
amerikai stratégia
3. kép: A Newsweek (újság): Le tudja győzni az ISIS
Washingtont? Az ország fővárosa nem csak egy kiemelt célpont, hanem a terroristák legnagyobb, még
meg nem szerzett zsákmánya is.

A képek politikai háttere:
A New York-i Manhattan belvárosban lévő égő ikertornyok képei ismerősek lehetnek a tanulók számára. Ezeket a támadásokat az al-Kaida nevű szélsőséges iszlamista terrorista csoport hajtotta végre. Válaszként az amerikai kormány elindította az úgynevezett "terrorizmus
elleni háborút", a nemzetközi terrorizmus fenyegetésére adott nagyszabású katonai választ.
Az USA 2001-ben megtámadta Afganisztánt, ahol az al-Kaida tagjai bujkáltak. 2003-ban az
amerikai és a brit kormány együttesen összekapcsolta Irak zsarnoki vezetőjét, Szaddám Huszeint a terrorizmussal, és azt állították, hogy az iraki kormány tömegpusztító fegyverekkel
rendelkezik, és kész azokat a nyugati országok ellen bevetni. 2003-ban a nyugati országok
koalíciója megtámadta Irakot, a háború 14 évig tartott. A tömegpusztító fegyvereket ennek
ellenére nem találták meg Irakban, viszont csak Irakban több mint 200 000 civil vesztette
életét a háborúban. Az ISIS néven ismert iszlamista szélsőséges csoport az al-Kaida 2004ben alakult helyi szárnya volt. Az ISIS-t eleinte meggyengítette a folyamatban lévő háború,
az ország következetes pusztulása és elszegényedése közepette jelent meg, és elfoglalta Irak
és Szíria egyes részeit. Ezeken a területeken az ISIS kijelentette, hogy szigorú saría törvények
által irányított kalifátust hoz létre, ahol az ISIS tagjai atrocitásokat követtek el a helyi lakosság, a jezidi kisebbség vagy az LMBT emberek ellen. Az Egyesült Államok, a szíriai kurdok és
más országok hadseregei további katonai műveletekbe kezdtek az ISIS legyőzése érdekében,
amely 2017-ben elveszítette területeinek nagy részét.
Nézd meg, hogyan használják a képeket a háború ügyének támogatására. Milyen elemeket használnak, és mit váltanak ki a képek a nézőkből?

Nézd meg a 2. kép használatát, amely a Foreign affairs című befolyásos hírportálon
megjelent cikk mellett jelent meg. A cím semleges: "Palesztina, Irak és az amerikai stratégia". A kép is semleges? Milyen üzenetet közvetít a kép?
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A KEPDOMINANCIA ES A POPULISTA VAGY
SZELSOSEGES MOZGALMAK
1. Feladat
Propagandájában az ISIS az iraki államot fenyegető válságra reagál - az USA által vezetett támadással kapcsolatos erőszakra és az azt követő következményekre, az ország
elszegényedésére és az eluralkodott káoszra.
Nézzünk néhány példát:

2. kép

1. kép

4. kép

3. kép

5. kép

A képeken lévő szöveg:
1. kép: Elpusztítjuk az országotokat, ahogy ti is elpusztítottátok a mi országunkat.
2. kép: Ha a halál az, amit ajánlasz nekünk, akkor tudd, azért jöttünk, hogy meghaljunk.
3. kép: Dabiq, 2nd issue: Az Áradás. Vagy az iszlám állam, vagy az áradás. [A Dabiq az ISIS angol
nyelvű magazinja]
4. kép: Egészségügyi ellátás a Khilafah-ban [kalifát, a Dabiq magazinból]
5. kép: Naplemente Wilāyat al-Baraka-ban [ISIS adminisztrációs kerület, Szíriában, abban az időszakban], 2018 október 2.
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Szerinted hogyan válthatja ki e képek használata a képdominanciát?
Bármelyik képtípus kiválthatná ezt? Melyek azok a konkrét elemek, amelyek elég erősek
ahhoz, hogy kiváltsák a torzítást - azaz megragadják a nézők figyelmét, és könnyebben
felidézhetővé teszik?
Meg tudod határozni hogy milyen megoldási javaslatokat kínálnak a képek a nézőknek?

Amikor a való életben szembesülünk ilyen képekkel, tudatosan dolgozzuk fel ezeket a
különböző jeleket? Milyen veszélyt jelent a politikai vagy szélsőséges kommunikációban
aktivált képdominancia hatás a nézők számára?
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Tanari jegyzetek
Mi a humor effektus?
A humor effektus egyike a kognitív torzításoknak, melyeknek jellemzője, hogy fokozzák vagy rontják a memóriát, vagy akár megváltoztathatják az emlékezetet. A humor effektus azon a feltételezésen
alapul, hogy egy humoros üzenet, kép, hír vagy információ kön�nyebben megjegyezhető, mint a nem humoros tartalmak.⁹⁹ ¹ºº Ez
a humor megnövekedett figyelem és a kognitív képesség serkentésével magyarázható, amely egy vicc vagy az általa okozott érzelmek
megértéséhez szükséges. Ebből kifolyólag az emberek könnyebben
idéznek fel humoros információkat, függetlenül attól, hogy azokkal
verbális vagy vizuális úton találkoztak - a humor okozta hatás mind
szóbeli és írott tartalmak, mind pedig vizuális tartalmak (például képek vagy videók) esetében aktiválódhat. A fent említett torzítások
mellett a humoros tartalmak fizikailag és érzelmileg is hathatnak
ránk; például alacsonyabb pulzusszámot, egy-egy feladat iránti nagyobb érdeklődést vagy elkötelezettséget, jobb hangulatot, vagy
a stressz szint csökkenését eredményezhetik. A humor effektus
tehát pozitív hatással van mentális egészségünkre (ellenben más
olyan torzításokkal, amelyekről ebben az eszköztárban tanultunk,
mint például a negatív torzítás). A humor effektust így szándékosan
használják a meggyőzés eszközeként is, mivel a humor hitelességet
és bizalmat, valamint átfogó pozitív értékelést teremthet.

⁹⁹

Schmidt S. R., Effects
of Humor on Sentence
Memory, Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory, and
Cognition 1994, 20(4),
s. 953–967 in: Bouko, C.,
Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive
Open Online Course,
Cluster 5 Session 3.

¹⁰⁰

Schmidt S. R., The Humour Effect. Differential
Processing and Privileged Retrieval, Memory
2002, 10(2), s. 127–138
in: Bouko, C., Rieger D.,
Carton J., Naderer B.,
(2021), Cognitive biases in the radicalization
process, Massive Open
Online Course, Cluster 5
Session 3.

A humoros tartalmakat mint stratégiai elemeket széles körben
alkalmazzák az oktatás területén a tananyag szórakoztatóbbá és
könnyebben megjegyezhetővé tétele érdekében; a reklámokban,
hogy emlékezetessé tegyék őket és pozitív érzelmeket váltsanak ki
az adott termékekkel kapcsolatban; a politikában szatírák és poénok formájában; valamint tévéműsorokban is, amikben a humor
segítségével dolgoznak fel aktuálpolitikai kérdéseket.
Noha számos tanulmány foglalkozik a humor effektussal, még nem
született tudományos konszenzus arról, hogy ez a jelenség miért
fordul elő: mechanizmusának megértése még mindig részleges.
Egyes feltételezések szerint a nem mindennapi vagy akár bizarr humoros tartalom azt idézi elő, hogy kognitív képességünk nagyobb
részét használjuk, mint nem humoros tartalmak esetében, ezért
jobban emlékszünk rá. A feltételezések szerint a viccek, illetve a humor általában kiemelkedő és könnyebben felidézhető.
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Humor effektus és szélsőséges
csoportok
Hogyan kapcsolódik ez a látszólag pozitív torzítás egy olyan témához, mint a radikalizáció? A válasz a humor sajátosságaiban gyökerezik: mivel figyelemfelkeltő és könnyíti az emlékezést, a humoros
tartalom térnyerését a szélsőséges propagandában is tapasztalhatjuk. Egyre gyakrabban találkozhatunk példádul mémekkel a közösségi médiában. A Wikipédia meghatározása alapján a mém olyan
idea, viselkedés vagy stílus, amely egy kultúrán belül személyről
személyre terjed utánzás útján, és gyakran egy adott jelenségről
vagy témáról alkotott szimbolikus jelentést hordoz. A mém tehát
a kulturális ideák, szimbólumok vagy gyakorlatok egy továbbítási
egységeként működik, amelyet írás, beszéd, gesztusok, rituálék
vagy egyéb utánozható jelenségek révén adnak tovább egymásnak
az emberek. Az internetes mémek főként a közösségi média felületein, blogokon, esetleg emailben vagy hírforrásokon terjednek,
főként szórakoztatás céljából. Ezek különféle internetes kultúrákhoz vagy szubkultúrákhoz kapcsolódhatnak. Sok mém használja a
popkultúrát, ami néha szerzői jogi problémákat is okozhat.
A humor effektus kétféleképpen járul hozzá a szélsőséges üzenetek célba éréséhez: egyrészt elülteti tárgyát az emlékezetben és
megszilárdítja üzenetét, másrészt pedig még a kifejezetten brutális, szélsőséges üzeneteket is „kinevethetővé” és ezáltal elfogadhatóbbá teszi, amelyeket normál esetben az emberek radikalizálódási
folyamat elején még elutasítanának. Ezáltal a radikális nézetek elfogadottsága és elérhetősége is növekszik.

¹⁰¹

Al-Rawi A., Anti-ISIS Humor. Cultural Resistance
of Radical Ideology, Politics, Religion & Ideology
2016, 17(1), p. 52–68.
in: Bouko, C., Rieger D.,
Carton J., Naderer B.,
(2021), Cognitive biases in the radicalization
process, Massive Open
Online Course, Cluster 5
Session 3.

¹⁰²

Neumann P. R., Options
and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States,
Studies in Conflict &
Terrorism 2013, 36(6), s.
431–459 in: Bouko, C.,
Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive
Open Online Course,
Cluster 5 Session 3.

Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy a humor a szélsőséges
propaganda ellensúlyozására is használható: egyaránt állíthatunk
vele pozitív példát, így erőszakmentes ellenállásra képes. Példának
okáért az emberek többek között humor használatával utasították
el az ISIS terrorcsoport erőszakos és szélsőséges működését.¹⁰¹ A
humor használata így az online térben történő radikalizálódás ellen
irányuló lehetőségként és stratégiaként is tekinthető.¹⁰² Kutatásokban vizsgálták például a szíriai, egész államra kiterjedő felkelés esetében használt politikai humort mint a szíriai rezsim ellen irányuló
konfrontációs eszközt. A kutatók kimutatták, hogy a politikai humor
nem csak rejtett üzenetként volt használható az uralkodó elitekkel
szemben, hanem konfrontatív álláspontot képviselt és leküzdendő kihívást jelentett a rezsim számára. Ez esetben a humor tehát
politikai tüntetések során, például az utcai színjátékokban is színre
lépett, illetve a közösségi médián is terjedt. Az ilyen ellenüzenetekben megjelenő humor érzelmeket válthat ki a célközönségből, és
hasznosnak bizonyulhat a szélsőséges csoportok misztikájának és
vonzerejének lebontásában, illetve a szélsőséges mozgalmak népszerűségének aláásásában, mint ahogy például a Ku Klux Klan esetében történt az Egyesült Államokban.
Ennek ellenére a humor alapú üzenetek kockázatokat hordoznak

243

		

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

PRECOBIAS

magában, ezért nagy körültekintéssel kell őket alkalmazni. Mivel a
humor nem tekinthető univerzálisnak, a humoros tartalmak közvetetten hozzájárulhatnak a radikalizálódáshoz is, a provokatív üzenetek radikális nézeteket alakíthatnak ki, vagy gyűlöletbeszédet és
álhíreket következményezhetnek. Például politikai üzenetek szatirikusok által terjesztett humoros ábrázolása radikalizálódáshoz vezethet, ha a közönség nem megfelelően értelmezi, vagy egyáltalán
nem érti azokat. Különösen igaz ez a humoros üzenetekre, amelyek
szélsőséges vagy terrorista vezetők ellen irányulnak. A velük szimpatizáló potenciális követőik sértésnek tekinthetik a vezetők kigúnyolását, vagy hitelük megkérdőjelezését, amely kontraproduktív
lehet, hiszen dacot vagy ellenségességet válthat ki az üzenet feladójával szemben.
A humor egy nagyon összetett jelenség, amely mélyen gyökerezik
az egyes kultúrákban, illetve nagyban függ kontextusától is. Egyénenként nagyon eltérő lehet, hogy mit találunk viccesnek. A humoros ábrázolások így sajnos mély töredékeket és konfliktusokat is
okozhatnak, sőt, néha erőszakot is előidézhetnek. Egy emlékezetes
példa erre a francia szatirikus magazin, a Charlie Hebdo esete, mely
2015-ben szélsőséges támadáshoz vezetett Párizsban Mohamed
próféta karikatúrájának közzététele után. Évekkel később, 2020ban egy radikalizálódott személy meggyilkolt egy tanárt, amiért
óráin a Charlie Hebdo fent említett karikatúráját emelte ki a szólásszabadság példájaként.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
tanora tervezet
Tanulási
eredmények

A tananyag felépítése
és útmutatás

A lecke végére a tanulók képesek lesznek:

Hozzávetőleges időtartam: három tanóra (egyenkéant 45-50 perc).

Megtapasztalni és megérteni a humor effektust,
Megérteni, hogy a humor
hogyan használható az előítéletek megerősítésére,
Megérteni, hogy a humor
hogyan használható szélsőséges propaganda célokra.
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Bemelegites: a humor
effektus megtapasztalasa
1. Feladat
Vázolja fel a diákoknak, hogy az órán a humorral fognak foglalkozni, arról fognak beszélni, hogy mi nevetteti meg őket. Először kérje
meg a diákokat, hogy idézzenek fel olyan online tartalmat, híreket,
eseményeket, bejegyzéseket vagy mémeket, amely a közelmúltban
megnevettette őket. Ezután szerveződjenek párokba, és körülbelül 5 percben beszéljék meg egymással, milyen példát találtak, és
miért találják azt viccesnek. Miután párban megbeszélték, kérjen
fel több tanulót, hogy osszák meg, amit párban megbeszéltek, és
ha szeretnék, mutassák be a vicces tartalmat vagy információt az
egész osztálynak.

2. Feladat
Mutassa a Feladatlapon található öt színes képet a tanulóknak 5
percen keresztül (az idő mérésére beállíthat például időzítőt a telefonján). Az osztály kisebb csoportokra is felosztható, ez esetben
minden csoportnak biztosítson saját fénymásolatokat.
Az Ön kényelme érdekében alább is bemásoltuk a képeket. A képek
közül három humoros mém:
1. ábra) egy politikai kép az amerikai republikánusok és demokraták háborús helyzetekben mutatkozó látszólagos különbségéről,
2. ábra) egy mém a COVID-19 járvány miatti nehéz évről és 2021-re
irányuló meglehetősen bizonytalan kilátásokról, és
3. ábra) egy absztrakt vicc és játék a szavakkal a „légi támogatás”
kifejezés különböző értelmezéseiről.
Kettő pedig nem humoros tartalom:
4. ábra) egy infografika arról, hogy hogyan lehet elkerülni a COVID-19 vírus fertőzését,
5. ábra) az amerikai teniszező, Serena Williams illusztrált idézete.
A feladat szempontjából fontos, hogy a fénymásolatok jó minőségűek legyenek, hogy a diákok láthassák a bennük szereplő részleteket és feliratokat.

1. ábra

2. ábra
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4. ábra

5. ábra

1 perc után tegye el a képeket. Ossza ki a feladatlapokat a diákoknak, és kérje meg őket, hogy a következő 3-5 percben próbálják felidézni az imént látott képeket; nevezzék meg témájukat, és idézzék
fel a rajtuk használt grafikai elemeket. Ha elkészültek, számolják
össze együtt, hogy melyik képre hányan emlékeznek. Az eredményeket feljegyezheti a táblára. Kérdezze meg a diákoktól, hogy felfedeznek-e valamilyen tendenciát vagy mintát az eredmények között.
A kísérlet alapját képező feltételezés az, hogy a humoros tartalmat
könnyebb felidézni, mint a nem humoros tartalmat. Mondja el az
osztálynak, hogy a következő feladatban fogja meghatározni azt a
kognitív torzítást, amely az imént átélt kísérlet mögött áll.

2.2.
20 perc.

A HUMOR EFFEKTUS
MEGHATAROZASA
Ebben a feladatban a humor effektus (vagy annak egyes elemeinek) meghatározását fogja előhívni a diákoktól, ha iránymutató
kérdéseket tesz fel nekik, illetve felidézi velük az előző feladat tapasztalatait. A következő kérdéseket teheti fel nekik:
Észrevettétek, hogy az öt kép közül melyiket jegyeztétek meg
legkönnyebben? Mi ennek az oka?
Mit gondoltok, milyen kapcsolat található a humor és az emlékezet között?
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A diákok által elmondottakra építve tisztázza a humor effektus fogalmát (ld. Tanári jegyzetek) - annak meghatározását, hatásait az
emlékezetünkre (a humoros tartalom könnyebben megjegyezhető), a mentális és fizikai egészségre (pl. stresszcsökkentés és jobb
hangulat, alacsonyabb pulzusszám), valamint a jelenség lehetséges
tudományos magyarázatát. Ezután kérje meg a diákokat, hogy jegyezzék fel a humor effektus meghatározását a Feladatlapjukra.

2.3.
45 perc.

Humor es hatasa az
elfogadhatosagra
Ebben a feladatban azt vizsgálja meg a tanulókkal, hogy hogyan befolyásolja a humor a társadalom által elfogadható jelenségeket, és
hogy ez miként erősítheti meg a kiszolgáltatott csoportokkal szembeni előítéleteket és sztereotípiákat. Feltétlenül szükséges biztosítani, hogy a diákok megértsék ezt a mechanizmust, hogy ezeket az
ismereteket alkalmazzák mindennapjaik során, amikor humoros
tartalmakkal találkoznak.
Elsőként ossza ki a feladatlapokat, és kérje meg a tanulókat, hogy
olvassák el a becsmérlő viccek hatásáról szóló szöveget, majd csoportosan vitassák meg és válaszoljanak a szöveg alatti kérdésekre.
Ezután kérjen meg több csoportot, hogy ismertessék válaszaikat.
Ha kétségeik támadnak, hivatkozzanak a szövegrészletekre, melyekben fellelhetőek a válaszok.
Mindezek után kérdezze meg a diákokat, hogy emlékeznek-e egy
viccre vagy egy vicces mémre, amelyet a közelmúltban láttak, és
amelyet a „becsmérlő humor” példájának tartanak. Ha néhány diák
önként jelentkezik és javasol példákat, vizsgáljon meg közülük többet is az egész osztállyal: vitassák meg, hogy az adott vicc ki(ke)
t becsmérel, és hogyan erősítheti meg a célcsoporttal szembeni
előítéleteket és diszkriminációt. Nagyon ajánlatos kerülni az olyan
viccek elemzését, amelyek bántónak vagy sértőnek bizonyulhatnak
az osztály egyes tanulói számára. A következő kérdéseket teheti fel
a hallgatóknak:
Milyen jellemzők teszik a viccet/mémet a becsmérlő humor
példájává?
A definíciót a cikkben olvashatja el.
Milyen társadalmi csoportot céloz?
Hogyan erősítheti a társadalom e csoportjával szembeni előítéleteket és diszkriminációt?
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Hogy segítsen a diákoknak ebben a kérdésben, részletesebb kérdéseket is feltehet, például:
Véleményetek szerint a célcsoport sebezhető és még mindig
széles körben diszkriminált? Miből gondoljátok ezt - honnan
tudjátok? Tudtok példákat mondani?
Véleményetek szerint a célcsoport még mindig sebezhető, de
a társadalom hozzáállása változik vele szemben - az ellene irányuló előítéleteket és megkülönböztetést egyre inkább indokolatlannak és elfogadhatatlannak tartják? Miből gondoljátok
ezt - honnan tudjátok? Tudtok példákat mondani?
A cikkből tudjuk, hogy a becsmérlő humor leginkább azokat a társadalmi csoportokat érintheti, amelyekkel szemben a hozzáállás
változóban van, az ellenük irányuló előítélet és megkülönböztetés
elfogadhatóvá válik. A becsmérlő humor tehát kitolhatja az elfogadhatóság határait, és egyes előítéletes emberek számára igazolhatja
az előítéleteket és a további diszkriminációt ezekkel a csoportokkal
szemben.
Mindezek után tegye fel a diákoknak a következő kérdést:
Hogyan védhetjük meg magunkat és másokat az előítéleteket
és diszkriminációt erősítő viccektől?
Az elhangzott javaslatok és tippek között előfordulat például: ne
nevessünk; azonnal regáljunk és mutassunk rá, hogy az ilyen típusú
viccek megerősítik az előítéleteket és a megkülönböztetést, így károsak és rombolóak az adott társadalmi csoport számára; állítsunk
fel olyan szabályokat osztályteremben vagy a sportcsapatokban,
amelyek nem engedik meg a becsmérlő humort; nyilvánosan fejezzük ki támogatásunkat azok iránt, akiket becsmérlő viccek értek;
ne osszunk meg és jelentsük a becsmérlő humort a közösségi médiában stb. Egyes nők a szexista vicceket ellen úgy lépnek fel, hogy
megkérik a viccmesélőt, hogy magyarázza el nekik a viccet, mintha
nem értenék. Tapasztalataik alapján az ártatlannak tűnő kérés hatékony: a viccmesélők nevetés helyett gyakran zavarba jönnek.
Arra az esetre, ha a diákok nem tudnak példákat sorolni becsmérlő
humorra, ön is kiválaszthat egyet még óra előtt, amit fel tud majd
használni. Véleményünk szerint a legbiztonságosabb megoldás az,
ha olyan viccet vagy mémet választ, amely saját nemzetiségükbe
tartozó embereket céloz (pl. viccek belgákról, lengyelekről, olaszokról, németekről, szlovákokról, britekről, magyarokról, spanyol vagy
francia emberekről stb.), mert az osztály nagy része valószínűleg
ennek a csoportnak része (így nem kerül egyetlen kiszolgáltatott
sem kiemelésre a becsmérlő vicc által), és úgy érezhetik, hogy a
vicc személyesen érinti őket. Fontos viszont, hogy ne olyan vicceket
válogassunk egy nemzetről, amelyet egy másik nemzet talált ki (pl.
németek által kitalált vicc a lengyelekről), mert ez erősítheti a két
nemzet közötti ellenségeskedést. E feladat részeként nem közlünk
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példákat becsmérlő humorra, mert semmilyen formában nem szeretnénk népszerűsíteni őket.
Az ebben a feladatban tárgyalt kérdések érzékenyek és ellentmondásosak lehetnek, mivel, mint említettük, a humor nem univerzális,
és nagyon kényes eszközként használható a kiszolgáltatott társadalmi csoport lebecsülésére és becsmérlésére. Ezen okból a jelenség magyarázatát és észlelésére szolgáló eszközöket egy cikkben
fejtettük ki ahelyett, hogy közvetlenül a becsmérlő humor konkrét
példáit. A feladat konkrét tartalmát és az elemzett viccek megválasztását az egyes osztályok vagy csoportok sajátosságaihoz és érzékenységéhez szükséges igazítani.
A téma feldolgozása közben szintén hangsúlyozandó a diákok számára, hogy a becsmérlő viccek azért annyira bántóak, mert egyszerre két ellentmondó üzenetet közvetíthetnek: (1) egyrészt nyíltan ellenséges vagy diszkriminatív megjegyzéseket, (2) másrészt azt
az üzenetet, miszerint ez csak egy vicc, ami semmi aggodalomra
nem ad okot, nem szabad komolyan venni. Ez a kettősség különösen nehézzé teszi a viccként tálalt toxikus üzenetre adott megfelelő
reakciót.

2.4.
45 perc.

Humor effektus es
populista vagy szelsoseges
mozgalmak
Az előző feladat során láthattuk, hogy a becsmérlő humor hogyan
erősítheti az előítéleteket, illetve hogyan tolja ki a társadalom által
elfogadhatónak tartott állítások határait, ebben a feladatban ezt
a kérdést még tovább vizsgáljuk. Kiderül, hogyan használhatják a
humort a szélsőséges csoportok és mozgalmak, hogy üzeneteiket
finomabban, mégis hatékonyan terjesszék.
Mutassa meg a hallgatóknak az alábbi Pepe a béka képet. Kérdezze
meg tőlük, látták-e már korábban. Ha igen, meséljék el, milyen típusú mémek során találkoztak vele.
1. kép: Pepe a béka
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Mondja el a diákoknak, hogy most meg fogják ismerni Pepe a béka
mém történetét, illetve megtudják, hogyan szokták a szélsőséges
csoportok használni. Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el a Pepe
a békáról szóló szöveget a Feladatlapon, válaszoljanak önállóan az
alább található kérdéseket, majd párokban beszéljék meg a válaszokat:
Hogyan terjedt el Pepe a béka képe az interneten? Ki és hogyan segített népszerűsíteni és terjeszteni?
Mely jellemzői miatt vált Pepe ilyen népszerűvé?
Hogyan használta Pepe képét az alternatív jobboldal az Egyesült Államokban? Milyen szerepet játszik a humor effektus ebben az összefüggésben?
Ki és mit tett annak érdekében, hogy megakadályozzák Pepe a
béka képének alkalmazását szélsőséges online tartalmakban?
Miután a diákok párban megbeszélték a fenti kérdésekre adott válaszokat, beszéljék meg őket közösen is, az egész osztállyal.

Utánkövető vagy házi feladat

Ha a hallgatókat érdekli a téma további vizsgálata, megkérheti őket,
hogy a következő órára végezzenek kutatást otthon: keressenek
helyi kezdeményezéseket, weboldalakat és civil társadalmi szervezeteket (például az Anti-Defamation League (rágalmazás elleni liga)
az Egyesült Államokban), amelyek toxikus, szélsőséges tartalmak
internetről való eltávolítására törekszenek. A következő órán bemutathatják eredményeiket az egész osztálynak, és készíthetnek
együtt egy kéznél tartott (az osztályteremben vagy online) listát a
hasznos kezdeményezésekről, kapcsolattartókról és weblapokról,
melyekkel szükség esetén konzultálhatnak a diákok.
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Bemelegites: a humor effektus
megtapasztalasa
1. Feladat
1. rész
Nézzétek a képeket 1 percig.

1. kép
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3. kép
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4. kép
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5. kép
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2. rész

Szánj három-öt percet az imént látott öt kép felidézésére. Nevezd meg témájukat, és
idézd fel a rajtuk használt grafikai elemeket. Nem szükséges sorban haladni.

1. kép
Téma:
Grafikai elemek:
2. kép
Téma:
Grafikai elemek:
3. kép
Téma:
Grafikai elemek:
4. kép
Téma:
Grafikai elemek:
5. kép
Téma:
Grafikai elemek:

2.

A humor effektus meghatarozasa
Írd le a humor effektus definícióját:
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A humor es hatasa az
elfogadhatosagra
Olvasd el a cikket, és válaszolj a szöveg alatti kérdésekre.

A becsmérlő viccek következményei mögötti pszichológia¹⁰³

A becsmérlő humor definíciója szerint kísérlet arra, hogy egy bizonyos társadalmi csoport vagy annak tagjaival szembeni becsmérlés által szórakoztasson. Lehetnek ezek például szexista vagy rasszista viccek - alapvetően bármi, ami egy marginalizált csoportról
alkot poént. A becsmérlő humor paradox: egyszerre két ellentmondó üzenetet közöl. Az
egyik egy kifejezetten ellenséges vagy előítéletes üzenet. Ez viszont egy második, implicit üzenettel jár együtt, miszerint „nem számít ellenségeskedésnek vagy előítéletnek,
hiszen nem gondoltam komolyan - ez csak egy vicc”.
Az előítéleteket a szórakoztatás és a komolytalanság köpenyébe bújtató becsmérlő
humor ártalmatlannak és jelentéktelennek tűnik. Az egyre elterjedtebb pszichológiai
kutatások azonban éppen az ellenkezőjét találják: mégpedig hogy a becsmérlő humor
elősegítheti a megcélzott csoportok diszkriminációját.

Viccek, amelyek feloldják a korlátokat

Az előítéletes emberek legtöbbször azért rejtik el valódi meggyőződésüket és hozzáállásukat, mert félnek mások kritikájától. Csak akkor fejezik ki előítéletüket, ha az adott
kontextusban a normák egyértelműen elfogadhatóvá teszik ezeket a meggyőződéseket;
szükségük van valamire a közvetlen környezetükben, ami jelzi, hogy biztonságban van
előítéleteik szabad kifejezése. Számos kísérlet megerősítette a megállapítást, miszerint
a becsmérlő humor pontosan ezt a biztonságot nyújtja azáltal, hogy befolyásolja azt,
ahogyan az emberek a társadalmi normákat - az elfogadható viselkedés implicit szabályait - a közvetlen környezetben értelmezik.
Vizsgálatok során például férfiak szexista viccek hallgatása után magasabb fokú toleranciát mutattak a munkahelyi szexuáls zaklatással szemben, mint azon férfiak, akik
előzőleg semleges (nem szexista) vicceknek voltak hallgatói. Továbbá szexista vígjátékok megtekintése után férfiak nagyobb mértékű finanszírozás-csökkentést javasoltak
egyetemük női szervezetében, mint semleges vígjátékokat megtekintő társaik.
Hogyan érte el a szexista humor, hogy a szexista férfiak ezekben a vizsgálatokban szabadabban adjanak hangot szexista attitűdjüknek? Képzeljük el, hogy a nőkkel való bánásmód elfogadható és elfogadhatatlan társadalmi normáit egy gumiszalag jeleníti meg.
Minden, ami a gumiszalag belső oldalán van, társadalmilag elfogadható, és minden, ami
a külső oldalán van, társadalmilag elítélendő. A szexista humor lényegében eltolta az elfogadható viselkedés határait, hogy olyan válaszokat is tartalmazzon, amelyeket egyébként helytelennek tartanának. A szexista férfiak tehát szabadon kifejezhették megjegyzéseiket anélkül, hogy a társadalmi normák megsértésének és mások rosszallásának
kockázatával szembesültek volna. A szexista humor jelenléte azt jelezte számukra, hogy
a szexista attitűdök kifejezése biztonságos és elfogadott.

¹⁰³
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Ki a célpont?

Egy másik tanulmányban¹⁰⁴ kimutatták, hogy a becsmérlő humor előítéleteket feloldó
hatása attól függően változik, hogy a vicc célpontját képező csoport milyen társadalmi
pozíciót foglal el. A társadalmi csoportok az általános státuszuktól függően különböző
mértékben sérülékenyek. Egyes csoportok esetében a helyzet változás alatt áll, az ellenük irányuló előítélet és megkülönböztetés teljesen indokoltból teljesen indokolatlanná
válik. De még ha a társadalom egészében kezdi is elfogadottá válni a csoport, sok tagjának még mindig vegyes érzelmei vannak.
Az elmúlt körülbelül 60 évben például az Egyesült Államokban drámai mértékben csökkent a nyílt és intézményes rasszizmus. A közvélemény-kutatások szerint ugyanebben
az időszakban a fehérek egyre kevésbé voltak előítéletesek a kisebbségekkel, különösen a feketékkel szemben. Ugyanakkor sok fehérnek még mindig voltak rejtett negatív
asszociációi és érzései a feketékkel szemben - olyan érzések, amelyeket nagyrészt nem
ismertek el, mert ellentmondtak az egyenlőségről alkotott elképzeléseiknek.
A becsmérlő humor bátorítja az olyan társadalmi csoportok diszkriminációját, amelyekkel szemben a hozzáállás változás alatt áll. Egy másik tanulmány¹⁰⁵ alapján a becsmérlő
viccek elősegítik a muszlimok és a meleg férfiak elleni diszkriminációt - amit például
egy meleg diákszervezetnek javasolt nagyobb költségvetési csökkentésekben mértek.
A becsmérlő humornak azonban nem volt ugyanilyen hatása két "indokoltan előítéletekkel szemlélt" csoporttal: a terroristákkal és a rasszistákkal szemben. A fennálló társadalmi normák között az embereknek nem kellett e csoportokat becsmérlő vicceket
hallaniuk ahhoz, hogy szabadon kifejezzék velük szemben táplált előítéleteiket.
Ezen eredményekkel egybehangzóan a becsmérlő humor a célcsoportok által elfoglalt
társadalmi pozíciótól függően lehet többé vagy kevésbé káros. Azok a filmek, televíziós
műsorok vagy vígjátékok, amelyek humorosan becsmérelnek olyan csoportokat, mint
a melegek, a muszlimok vagy a nők, potenciálisan elősegíthetik a diszkriminációt és a
társadalmi igazságtalanságot, míg azok, amelyek olyan csoportokat céloznak meg, mint
a rasszisták, kevesebb társadalmi következményt idéznek elő.
Megállapíthatjuk, hogy az elnyomott vagy hátrányos helyzetű csoportokat célzó becsmérlő humor romboló hatású, és ezért cenzúrázandó. Az igazi probléma azonban talán
nem magával a humorral van, hanem inkább a közönség elutasító álláspontjával, miszerint "a vicc az csak vicc", még ha becsmérlő is. Az előítéletes emberek számára az a
meggyőződés, hogy "egy becsmérlő vicc csak vicc", bagatellizálja a történelmileg elnyomott társadalmi csoportokkal (például a nők, a melegek, a faji és vallási kisebbségek)
szemben mutatott rossz bánásmódot, ami tovább erősíti az előítéleteket.
Válaszolj a következő kérdésekre:
Hogyan segítheti elő a becsmérlő humor az általa célba vett csoportok diszkriminációját? Milyen mechanizmus áll e folyamat mögött?

Melyek azok a társadalmi csoportok, amelyekre a lekicsinylő humor leginkább
hatással lehet? Hogyan tudná jellemezni ezen csoportok társadalomban elfoglalt
helyzetét?

¹⁰⁴
¹⁰⁵

A study conducted by Thomas E. Ford, Professor of Social Psychology at Western Carolina University, US, the author of the article
on which the text is based.
Ibid.
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Hogyan erősíthetik a viccek az előítéleteket azokban az emberekben, akik már eleve előítéletesek bizonyos társadalmi csoportokkal szemben?

4.

Humor effektus es populista vagy
szelsoseges mozgalmak
Olvasd el a következő szöveget Pepe, a békáról, majd válaszolj az alább található kérdésekre. Ezután párban beszéljétek meg őket.

Hogyan vált gyűlöletszimbólummá Pepe, a béka?

Pepe, a béka minden idők egyik legnépszerűbb internetes mémje. Az Anti-Defamation
League (a rágalmazás elleni liga egy amerikai székhelyű szervezet, amely az online terjedő gyűlölet és szélsőségesség ellen küzd) szerint ma már a gyűlölet szimbólumának számít, olyan jelképek mellett, mint a horogkereszt és az SS-csavarok. Kezdetben azonban
egy politikamentes képregény főhőse volt, amely négy szobatársról szólt, akik szerettek
lustálkodni és videójátékozni. Hogyan történt ez a változás?
A zöld béka 2005-ben debütált Matt Furie "Boy's Club"
című képregényében. Pepe 2008-ban tette meg első lépéseit az internetes sztárság felé: a képregény egyik képét, amelyen Pepe szerepelt, reakcióképként tették közzé
a 4chan internetes fórumon (egy anonim angol nyelvű
kommunikációs csatorna, amelyet gyakran használ az altright (alternatív jobboldal). A kép használata szinte azonnal trenddé vált, egyre több felhasználó kezdte megosztani Pepe-t a 4chanen. Pepe egy sokoldalú mém lett, amely
sablonjává vált bármilyen fogalomnak, amit az ember
közvetíteni akart. Lehetett boldog, szomorú vagy dühös;
az érzelmek olyan skáláját képviselte, amellyel sokan tud1. kép
tak azonosulni, így a következő évek során számos közösségi oldalon elterjedt. Pepe képét a mémek segítségével
rasszista és szélsőséges eszmék közvetítésére is felhasználták, a béka például megjelenítésre került mint Ku Klux Klan tag, vagy SS-tag A Tumblr 2015-ben arról számolt be,
hogy Pepe volt az év legtöbbször megosztásra került mémje.
2015-ben Donald Trump amerikai elnökjelölt osztott meg egy posztot a Twitteren Pepéről. Ez a poszt katalizátorként hatott, és arra ösztönözte az alternatív jobboldalt,
hogy még inkább kisajátítsa Pepe békát. 2016-ban, az elnökválasztási kampány során
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Trump rivális jelöltje, Hilary Clinton a Trump-követők felét sajnálatra méltónak nevezte,
és azonnal megszületett egy Pepét ábrázoló paródiakép. Nem sokkal ezután Clinton
kampányának honlapja elítélte Pepe-et, és a „fehér felsőbbrendűség” szimbólumának
nevezte.
Később, 2016-ban, az Anti-Defamation
League hivatalosan felvette a Pepe a
békát a gyűlölet-szimbólumok adatbázisába. A leírásban azt írta, hogy „A béka
Pepe karaktere eredetileg nem bírt ras�szista vagy antiszemita jelentéssel. Az
internethasználók azonban kisajátították a karaktert, és mémmé változtatták,
majd a békát különféle körülmények
között helyezték el, és különböző üzeneteket adtak szájába. [...] Mivel Pepe a
béka mémje önmagában gyakran nem
diszkriminatív, fontos, hogy használatát
mindig saját kontextusában vizsgáljuk. A
2. kép
Pepe mém használatának puszta ténye
nem jelenti, hogy a megosztó rasszista, vagy a fehér felsőbbrendűséget hirdetné. Ha
azonban a mém rasszista vagy antiszemita jelleget ölt, vagy ha előítéletes és sértő nyelvezetet vagy szimbólumokat tartalmazó kontextusban jelenik meg, akkor feltételezhető,
hogy gyűlöletkeltő célokra használják.”

3. kép

4. kép

Matt Furie, a Pepe karakter megalkotója nyilvánosan kijelentette, hogy nem tetszik neki
Pepe szélsőséges irányú használata, és megpróbálta visszavenni alkotását az alternatív
jobb oldaltól. 2017-ben egyoldalas képregényt adott ki, ahol hivatalosan megölte a zöld
béka karakterét. Furie két amerikai szélsőséges weboldallal is jogi vitába szállt, mellyel
sikerült megakadályoznia, hogy használják a karaktert.
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Válaszolj a következő kérdésekre:
Hogyan terjedt el Pepe a béka képe az interneten? Ki és hogyan segített népszerűsíteni és terjeszteni?

Mely jellemzői miatt vált Pepe ilyen népszerűvé?

Hogyan használta Pepe képét az alternatív jobboldal az Egyesült Államokban? Milyen szerepet játszik a humor effektus ebben az összefüggésben?

Ki és mit tett annak érdekében, hogy megakadályozza Pepe a béka képének alkalmazását szélsőséges online tartalmakban?
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Tanari jegyzetek
Mi az alvó effektus?
Ez a kognitív torzítás arra késztet bennünket, hogy később is ké- ¹⁰⁶ Hovland, C.I., Janis, I.L.,
& Kelley, H.H. (1953).
pesek legyünk felidézni egy kapott üzenetet vagy információt, de
Communication
and
felejtsük el annak forrását, illetve hogy az információt kezdetben
Persuasion. Yale University Press.
megbízhatónak tartottuk-e vagy sem. Ahogy a humor effektussal
kapcsolatban tanultuk, a szokatlan vagy egyenesen nevetséges
üzeneteknek nagyobb esélyük van a rögzülésre. A megbízhatatlanés álhírforrások valószínűleg azért hoznak létre ilyen üzeneteket,
mert az érzelmi töltetű és/vagy feltűnő tartalmakat kamatoztatják,
míg a megbízható, komoly és tényszerű források információi nem
feltétlenül olyan izgalmasak. Ez azt jelenti, hogy egy megbízható
forrás által szállított üzenet hatékonysága idővel csökkenhet, miközben egy megbízhatatlan forrás hatékonysága növekedhet.
Carl Hovland¹⁰⁶ - aki úttörő kutatást végzett az amerikai katonák
motiválására szánt propagandafilmek meggyőző hatásairól - két
fő jellemzőt különböztetett meg, amelyek hozzájárulnak a kapott
üzenet meggyőzőképeségéhez: az azt kommunikáló személy megbízhatóságát és szakértelmét. Ezért úgy vélik, ha az információ
megbízhatatlannak tartott forrásból származik, akkor az a forrás
potenciálisan tisztességtelen, tényeket mellőző és részrehajló; így
kezdetben a hiteles kommunikátorok hatékonyabbak a kommunikációban. Ez a nagyobb hatékonyság nem fokozott figyelemből
vagy jobb megértésből ered, hanem abból a tényből, hogy az érzékelt hitelesség miatt hajlandóbbak leszünk elfogadni bemutatott
érveiket. Hovland tanulmányai azonban azt is bizonyították, hogy
ennek a hatása idővel csökken. Következésképpen emlékezni fogunk az üzenetre, de elfelejtjük, hogy először megbízhatatlannak
tartottuk a forrását.
Hogyan ellensúlyozhatjuk az alvó effektust? Mindig tisztában kell
lennünk az általunk akár személyesen akár online megosztott
történetek vagy hírek forrásával, és meg kell győződni róla, hogy
megbízható. Ha nem emlékszünk rá, használhatunk egy keresőt,
hogy megtaláljuk a forrást, vagy kiderítsük, hogy más források alátámasztják-e az információt. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a
hírek forrásait, amelyek alapján kialakítjuk véleményünket, különösen akkor, ha azok fontos és vitatott társadalmi és politikai kérdéseket érintenek.
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Az alvó effektus és a szélsőségesség
Az alvó effektus fő veszélye a radikalizálódás és a szélsőségesség ¹⁰⁷ Bouko, C., Rieger D.,
Carton
J.,
Naderer
szempontjából abban rejlik, hogy nagyon hasznos a dezinformáciB.,Massive Open Online
Course ”Cognitive biasót (szándékosan terjesztett valótlanság) terjesztő propagandisták
es in the radicalization
számára, akik esetében a hírek forrásai gyakran nem nyomon köprocess”, Cluster 5 Sesvethetők vagy teljesen megbízhatatlanok. Ilyen például, amikor az
sion 3, 2021
alacsony hitelességű kommunikátorok terjesztik ötleteiket és üzeMozur P., “A Genocide
neteiket, amelyek idővel egyre nagyobb vonzerőt kapnak az alvó ¹⁰⁸ Incited on Facebook,
With Posts From Myaneffektus tipikus következményei, illetve a propagandaüzenetek gyamar’s Military”, New York
kori ismétlődése miatt. A címzettek idővel elfelejthetik, hogy miért
Times, 15 October 2018,
minősítettek bizonyos információkat gyanúsnak vagy megbízhatathttps://www.nytimes.
com/2018/10/15/techlannak, és helyette csak az üzenet lényegét fogják tudni felidézni.
nology/myanmar-faceEzért lehetnek olyan károsak az álhírek még azok számára is, akik
book-genocide.html
fel tudják ismerni őket. Manapság legfőképpen a közösségi médián
terjednek az álhírek, a propaganda, illetve bizonyos csoportok táVosoughi S., Roy D.,
mogatására vagy az ellenük való buzdításra való felszólítások. Ezért ¹⁰⁹ Aral S., “The spread of
true and false news ontehát az alvó effektus szerepének tudatosítása fontos lépés a már
line”, Science, 9 March
"ismert" információdarabok kritikus¹⁰⁷ értékeléséhez.
2018,
https://science.
A dezinformációnak, az álhíreknek és az összeesküvés-elméleteknek súlyos és kézzelfogható következményei lehetnek a való életben is. Például az USA-ban 2021. január 6-án a Capitolium elleni
támadás álhíreken és az azokból eredő QAnonnak nevezett összeesküvés-elméleten alapult (további információkért lásd a 2. egységet a hatósággal szembeni engedelmességről). Egy másik példa
arra, hogy a kitalált hírek milyen hatással lehetnek az emberekre a
való életben, a mianmari rohingják muszlim közössége elleni erőszak, amely 2016-ban kezdődött és azóta is folyamatosan zajlik.
Ezt egy szisztematikus gyűlöletkampány előzte meg a Facebookon,
amelyet az ország hadserege szervezett. A több száz mianmari katona troll-fiókokat, híreket és hírességoldalakat hozott létre a Facebookon, majd elárasztotta őket alázkodó megjegyzésekkel, amelyeket csúcsnézettségre időzítettek. Ezeknek a fiókoknak összesen 1,3
millió követője volt, és erőszakos, hamis fényképek (pl. a rohingják
által elkövetett mészárlások bizonyítékának tartott holttestekről),
álhírek (pl. egy hamis történet egy muszlim férfi által megerőszakolt buddhista nőről) és felbujtó bejegyzések (amelyek gyakran a
mianmari muzulmánokat célozták¹⁰⁸ meg) terjesztésének csatornáivá váltak.

sciencemag.org/content/359/6380/1146

Egy friss tanulmány szerint¹⁰⁹ - amelyben a kutatók 26 000 Twitter történetet elemeztek, amelyeket 3 millió felhasználó tweetelt
több mint 10 év alatt (2006 és 2017 között), a hamis történetek
sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek felkapottá, mint a valódi
történetek. Egy hamis történet hatszor gyorsabban jut el 1500 emberhez, mint egy igaz történet. És bár a hamis történetek minden
témában - beleértve az üzleti életet, a terrorizmust és háborút, a
tudományt és technológiát, valamint a szórakozást - felülmúlják az
igazságot, általában a politikáról szóló álhírek a legnépszerűbbek.
A valótlanságok 70 százalékkal nagyobb valószínűséggel retweetel-
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tek, mint a valós hírek - a híresztelések eredő fiókjai közötti különb- ¹¹⁰
ségek ellenére is; azaz nem számított, hogy az illetőnek több vagy
kevesebb követője volt, vagy hogy ellenőrzött volt-e. Fontos megjegyezni, hogy kutatók megállapították, hogy az álhíreket az emberek
(nem botok) miért osztják meg olyan lelkesen. Két fő oka van: egyrészt egy álhír "újszerűbbnek", érdekesebbnek tűnik, mint a valódi
hírek, másrészt sokkal több érzelmet vált ki, mint egy átlagos hír. A
tweetelt álhírek általában meglepetést és undort kiváltó szavakkal
kapcsolódnak össze, míg a valós hírek leginkább szomorúsággal és ¹¹¹
bizalommal¹¹⁰ kapcsolatos szavakat használnak.
Az álhíreknek négy fő jellemzője¹¹¹ van:
Azzal a szándékkal alkotják őket, hogy félretájékoztassák a befogadót. Sokféle formában (cikkek, jelentések, bejegyzések,
tweetek, videók, podcastok, mémek stb.) jelenhetnek meg,
valódi híreknek vagy akár tudományos tartalmaknak állítva ki
magukat. Terjeszthetők azzal a konkrét szándékkal, hogy becsapjanak velük embereket, vagy véletlenül olyan emberek által, akik úgy vélik, hogy a tartalmuk valós.
Az álhíreket nemcsak az internetes média terjeszti, hanem a
hagyományos média (TV, rádió, nyomtatott sajtó) is. Paradox
módon az online álhírek tovább erősödnek, amikor a hagyományos médiaorgánumok is terjesztik őket.
Az álhíreket azzal a szándékkal alkotják, hogy kárt és/vagy sérülést okozzanak egy adott személy, társadalmi csoport, közösség, intézmény vagy ország stb. jó hírnevében vagy imázsában,
illetve, hogy politikai vagy pénzügyi előnyöket kovácsoljanak.
Az álhírek általában szenzációhajhász, provokatív, eltúlzott
vagy riasztó főcímeket használnak annak érdekében, hogy felhívják a címzettek figyelmét, és kihasználják a kiváltott (általában negatív) érzéseiket.

Meyer R., “The Grim
Conclusions
of
the
Largest-Ever Study of
Fake News”, The Atlantic, 8 March 2018,
https://www.theatlantic.
com/technology/archive/2018/03/largeststudy-ever-fake-newsmit-twitter/555104/
Lipiński
Ł.,
“Krótki
przewodnik po fake
newsach”,
Press,
2018,
https://www.
press.pl/jak-czytacw-erze-fake-news/
artykul/55061,krotk i - p r z e w o d nik-po-fake-newsach

Az álhírek négyféle tartalmon alapulhatnak:
Kitalált tartalom (teljesen hamis tartalom, a címzettek becsapására irányul)
Manipulált tartalom (valódi hírek szándékos torzítása, a címzettek becsapására irányul)
Szélhámos tartalom (hamis személyek vagy médiaorgánumok
a hírek valódi forrásaira hivatkoznak, vagy valós médiaorgánumnak állítják be magukat)
Hamis kontextus (hamis kontextusba helyezett valós hírek).
Azt is fontos hozzátenni, hogy a szatíra vagy paródia nem álhír, mert
nem azzal a szándékkal fejlesztik ki, hogy ártson az embereknek. A
címzettek azonban értelmezhetik vagy terjeszthetik álhírként.

Ha többet szeretne megtudni a kognitív előítéletekről és a radikalizálódásról,
kövesse PRECOBIAS ingyenes MOOC kurzusát a www.precobias.eu oldalon.
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2.
Tanari jegyzetek
Tanulási
eredmények
A lecke végén a tanulók képesek lesznek:
Megtapasztalni és megérteni az alvó effektust

A tananyag felépítése
és útmutatás:
Hozzávetőleges időtartam: három
tanóra (egyenként 45-50 perc) és egy
negyedik alkalom egy utánkövető
foglalkozáshoz.

Azonosítani az álhírek főbb
jellemzőit
Azonosítani a megbízhatatlan hírforrásokat, amelyek
álhíreket jelezhetnek
Megismerni az álhírek és az
alvó effektus közötti kapcsolatokat
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Bemelegites: az alvo
effektus megtapasztalasa
Bevezetés

Szervezzen egy kéthetes kísérletet a diákokkal, amelyben megtapasztalhatják az alvó effektust. Egy héttel azután, hogy csoportokba rendeződve elolvastak és megvitattak néhány hírt, kérje fel őket,
hogy idézzék fel forrásaikat (az újság, magazin vagy hírportál nevét,
ahol a hír megjelent). Valamennyi idővel számolni kell mindkét egymást követő óra során a kísérlet megvalósításához, ugyanis annak
sikere a rászánt időn múlik.
A feladatlapban két rövid hír található ehhez a feladathoz, az egyik
az Egyesült Királyság állami műsorszolgáltatójától, a BBC News-tól
származik, a második pedig a The Verge-től, egy amerikai technológiai hírportáltól, amelyet a Vox Media üzemeltet, amely híreket,
történeteket, útikönyveket, termékértékeléseket és podcastokat
tesz közzé. Az egyik hír izgalmasabb és könnyedebb, míg a másik
komolyabb, egy fontos környezetvédelmi és társadalmi kérdéssel
kapcsolatos. Feltételezzük, hogy mindkét hír elég vonzó és fontos
ahhoz, hogy felhívja a diákok figyelmét, és ösztönözze őket a hírek
feldolgozására (például egy csoportos megbeszélésre).
Nyomtasson egy-egy példányt a két hírből minden diáknak!

Feladat

Az első óra során mondja el a diákoknak, hogy egy olyan feladatban
vesznek részt, amely a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség
készségeinek fejlesztését célozza. Kérje meg a tanulókat, hogy olvassák el a két hírt, egyenként gondolkozzanak nagyjából 5-10 percig az egyes hírekre vonatkozó következő kérdéseken, és jegyezzék
fel válaszaikat a feladatlapon:
Érdekes számodra ez a hír? Miért, miért nem?
Tanultál belőle valami újat?

Ezután mondja a diákoknak, hogy képezzenek háromfős csoportokat, és vitassák meg a fenti kérdésekre adott válaszaikat. Kérjen
meg néhány diákot, hogy osszák meg az osztály többi tagjával, hogy
miről beszéltek a csoportjukban. Mondja meg nekik, hogy két hét
múlva tovább fognak dolgozni az olvasott hírekkel.
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Az alvo effektus
meghatarozasa
1. Feladat: Mi az alvó effektus?
Két hét letelte után, a negyedik foglalkozás során tegye fel az alábbi
két kérdést a tanulóknak:
Emlékszel még, hogy miről szólt a két hír?
Emlékszel a hírek forrásaira?
Kérje meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak rajta 2-3 percig, és
írják válaszaikat a Feladatlapban. Győződjön meg róla, hogy senki
sem nézi meg az előző oldalakon elolvasott cikkeket, mivel ez elronthatja a kísérletet. Gyűjtse össze a feladatlapokat, és ossza őket
két csoportra – egyikbe azok kerüljenek, amelyben a diákok fel tudták idézni a hírek forrásait (legalább egy hír forrását), és egy másikba azok, amelyekben a diákok nem emlékeztek semmilyen forrásra. Számolja meg a feladatlapokat mindkét csoportban - megkérhet
néhány diákot is, hogy segítsenek ebben. Miután kiderült, hogy az
osztályban hány diák emlékszik a hírforrásokra, és melyik hír forrását volt könnyebb felidézni (a "szórakoztató" hírét vagy a "komoly"
hírét), mutassa be a kísérlet eredményét az osztálynak.
Mondja el az osztálynak, hogy a kísérlet, amiben részt vettek, az
alvó effektus feltárására irányult. Ezután írja fel a kognitív elfogultság definíciójának összekevert kulcsszavait (ld a Tanári jegyetekben) a táblára. A kulcsszavak a következők lehetnek: ELFELEJTENI
/ FORRÁS / INFORMÁCIÓ / MEGBÍZHATÓ FORRÁS / MEGBÍZHATATLAN FORRÁS / EMLÉKEZNI / TARTALOM / IDŐ. Ezután kérje meg
a tanulókat, hogy háromfős csoportokban alkossák meg az alvó
effektus meghatározását, és írják fel a Feladatlapban.
Ha minden diák emlékszik a forrásokra, mondja el nekik, hogy ebben a kísérletben néhány résztvevő hajlamos elfelejteni az általuk
olvasott hírek forrásait.

2. Feladat: Az alvó effektus a politikában
20 perc.

Kérje meg a tanulókat, hogy játsszanak egy kitalálós játékot - a feladatlapban találnak egy feleletválasztós kérdést - válasszák ki rá az
általuk helyesnek ítélt választ. A kérdés a következő:
Három jelölt indult az elnökválasztáson: az A párt jelöltje, a B párt
jelöltje és a C párt jelöltje. A választási kampány során az A párt
jelöltje hamis állításokon alapuló médiakampány célpontja volt,
amely az ő lejáratására irányult (lejárató kampány), a B pártba
tartozó politikai ellenfelei által. Azzal vádolták, hogy kenőpénzt fogadott el, miközben nyilvános tisztséget töltött be az egyik önkormányzatnál. Mit gondolsz, ez a médiakampány milyen hatással volt
az elnökválasztásra?
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Válassz az alábbi lehetőségek közül:
A bizonytalan szavazók kezdetben elutasították az A párt
jelöltje ellen irányuló lejárató kampányt. Később A párt ellen
szavaztak, B párt jelöltjére.
A bizonytalan szavazók elutasították az A párt jelöltje ellen
irányuló lejárató kampányt. Később a megtámadott jelöltre
szavaztak, mivel ártatlannak gondolták.
A bizonytalan szavazók közül sokan elhitték az A párt jelöltje
elleni lejárató kampányt. Ők A párt ellen szavaztak, C párt
jelöltjére.

PRECOBIAS

¹¹²

Kleinnijenhuis, J., van
Hoof, A. M. J., & Oegema, D. (2006). Negative
News and the Sleeper
Effect of Distrust. Press/
Politics, 11(2), 86-104
in: Bouco, C., Rieger
D., Carton J., Naderer
B.,Massive Open Online
Course ”Cognitive biases in the radicalization
process”, Cluster 5 Session 3, 2021

Miután végeztek a munkával, kérdezzen meg több diákot, hogy
melyik opciót választották, és miért. Miután meghallgatott néhány
választ az osztályból, ossza ki a feladat második részét tartalmazó
feladatlapot a következő válasszal és magyarázattal:
Készítettek egy tanulmányt a politikai negatív kampányokkal kapcsolatban, ami azt mutatta, hogy annak ellenére, hogy a politikai ellenfél nem volt a legmegbízhatóbb forrás a többi jelölt karakterét illetően
(mivel egyértelmű a meggyőző szándéka az ellenkező párt hiteltelenné
tételéért), ez a fajta kampány is hatékony lehet. A tanulmány eredménye szerint a negatív kampányolás nagymértékben érinti a bizonytalan
szavazókat, akik kezdetben rágalmazónak tartják a kampányt. Később
azonban az alvó effektus miatt gyakran csak az üzenetet jegyzik meg,
annak a forrását nem, így a szavazáson a rágalmazott jelöltek ellen
szavaznak. Ezáltal a lejárató kampányok bizonyos esetekben kifizetődőek lehetnek, különösen a bizonytalan szavazók esetében. Következtetésképpen, az alvó effektus befolyásolhatja a politikai környezetet.¹¹²
Miután a tanulók elolvasták a feladatlap második részében lévő
szöveget, kérdezze meg, hogy helyesek voltak-e a jóslataik. A helyes
válasz az említett tanulmány alapján az a).
Mondja meg a diákoknak, hogy a következőkben azt fogják vizsgálni, hogy az alvó effektus hogyan kapcsolódhat az internetes félretájékoztatáshoz.

272

Kognitív torzítások és radikalizáció - Tanári eszköztár

2.3.
20-25 perc.

PRECOBIAS

Az alvo effektus es a
felretajekoztatas az
interneten
1. Feladat: Mi az álhír?
Bevezetés

Ebben a részben azt fogják vizsgálni, hogy az alvó effektus hogyan
kapcsolódik az internetes félretájékoztatáshoz, és hogyan lehet
azonosítani az álhíreket a források nyomon követésével és ellenőrzésével. A diákokkal megvizsgálnak egy álhírt, és megvitatják az
alvó effektus és a megbízhatatlan hírforrások közötti kapcsolatokat. Megvizsgálják az álhírek jelentette veszélyeket is, és alapvető
tippeket dolgoznak ki azok felismerésének módjaira.

Feladat

Mondja el a diákoknak, hogy ezen az órán meghatározzák, hogy mi
az álhír (avagy fake news), megpróbálják azonosítani annak jellemzőit a gyakorlatban, és megvitatják annak lehetséges veszélyeit.
Kérje meg a diákokat, hogy egyenként gondolkodjanak három-négy
percig arról, hogy mi az álhír, hogyan definiálnák azt, majd jegyezzék fel ötleteiket. Ezután alkossanak háromfős csoportokat, egyesítsék ötleteiket, és írják le az álhírek közös definícióját a Feladatlap
1. részében. Amikor elkészültek, kérje meg az egyes csoportokat,
hogy mutassák be ötleteiket az egész osztálynak és írják le a legfontosabb elemeket a táblára.
Ezután adja ki kinyomtatva a Feladatlap 2. részét az álhírek meghatározásával. Kérje meg a tanulókat, hogy hasonlítsák össze a
definíciójukkal, nézzék meg, mely pontokat találták ki, és melyek
hiányoztak.
Biztassa őket, hogy jelezzék, ha szükségük van a meghatározás bármely pontjának tisztázására, majd beszéljétek meg azokat az egész
osztállyal. Jelezze számukra, hogy a következő feladatban használni
fogják a definíciót.

2. Feladat: Álhírek - megbízhatatlan
információforrások
45 perc.

Bevezetés

Emlékezzen vissza az álhírek definíciójára a diákokkal. Megkérheti
őket, hogy hozzák magukkal a definícióval ellátott feladatlapokat,
vagy jelenítsék meg PowerPoint bemutatóban, poszteren vagy prezentációs táblán. Mondja meg a diákoknak, hogy a definíció alapján
vizsgálják meg az álhírek egy valós példáját, és figyeljék meg, hogy
milyen jelek teszik lehetővé számukra, hogy felismerjék az álhírt.
Arra is kitérhetnek, hogy ez a hír hogyan aktiválhatja az alvó effektust.
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Feladat

Osszon ki az álhíreket tartalmazó Feladatlapból egy-egy példányt
minden diáknak, hangsúlyozva, hogy ez álhír, nem valódi. Kérje
meg őket, hogy olvassák el és válaszoljanak a Feladatlapon a következő kérdésekre, amelyek az álhírek fent említett definíciójával és
az alvó effektus meghatározásával kapcsolatosak:
Mi ennek a hírnek a forrása? Hol tették közzé?
Az álhírek definíciója alapján milyen jellemzők találhatók meg
ebben az álhírben? Tudtok konkrét példákat mondani a szöveg
elemeiből?
Milyen fajta tartalomra épül ez az álhír a meghatározásban
említett négy típus alapján?
Milyen szavakkal írják le a bevándorlókat és cselekedeteiket?
Húzzátok alá őket!
Milyen érzéseket váltanak ki belőletek ezek a szavak? Hogyan
ábrázolják a bevándorlókat?
Az álhíreket azzal a szándékkal fejlesztik ki, hogy ártsanak bizonyos embereknek. Mit gondoltok, kinek és hogyan árthattak
ezzel az álhírrel?
Hogyan aktiválhatja ez az álhír az alvó effektust?
Ezután kérje meg őket, hogy álljanak párokba, beszéljék meg a válaszokat, és miután befejezték, olvassák fel válaszaikat. Ha kétségeik
vannak a cikk bizonyos elemeit illetően, olvassák el az álhírek és az
alvó effektus definícióit. A következő ötletek hasznosak lehetnek az
Ön számára, a tanulók válaszainak megvitatása közben:
Bár nem lehetünk biztosak abban, hogy az olvasók félretájékoztatásának szándékával készítették, az álhír következő jellemzőivel rendelkezik: teljesen kitalált eredetű tartalomra épül, online terjesztik, és
szenzációhajhász, eltúlzott főcímet használ. Az alvó effektus hatására
előfordulhat, hogy akik gyakran találkoznak az álhírrel, idővel csupán
a tartalmára emlékezhetnek megfeledkezve róla, hogy kezdetben megbízhatatlannak vagy hamisnak minősítették a hír forrását. A hírek bevándorlóellenes tartalma, beleértve a bevándorlók leírására használt
pejoratív kifejezések (pl. vademberek, kór) befolyásolhatják álláspontjukat a bevándorlás kérdésében.
A vita lezárásakor hangsúlyozza, hogy létfontosságú ellenőrizni és
észben tartani azon hírek és üzenetek forrásait, amelyeket megosztunk, és amelyekre támaszkodunk - különösképp, amikor fontos
vagy vitatott társadalmi és politikai témákkal kapcsolatosak. Hangsúlyozza, hogy az alvó effektus fő veszélye az, hogy nagyon hasznos a dezinformációt terjesztő propagandisták számára, hiszen
forrásai gyakran nem nyomon követhetőek vagy teljesen megbízhatatlanok. Idővel azonban az alacsony hitelességű kommunikátorok juthatnak előnyhöz, mert az emberek hajlamosak elfelejteni az
üzenet forrásait, ehelyett azok tartalmára összpontosítanak. A leghatékonyabb módja az alvó effektus meghatározásának, ha mindig
utánanézünk a hírek vagy üzenetek forrásának, és meggyőződünk
arról, hogy azok megbízhatóak.
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Végül készítse elő az osztállyal azon lépéseknek a listáját, amelyek
segítségével ellenőrizhető, hogy egy hír forrása megbízható-e. A javaslatokat a diákok leírhatják egy nagy papírlapra, vagy akár posztert is készíthetnek róla, amit a később elhelyezhetnek az osztályteremben, jövőbeli referenciaként.
Az alábbiakban néhány ötletet talál arra, hogyan ellenőrizheti egy ¹¹³
információforrás megbízhatóságát:¹¹³
Ellenőrizd, hogy a honlap, újság, stb., amely közzétette a híreket, tiszteletre méltó és köztudottan minőségi beszámolókat
oszt meg.
Végezz gyors keresést az üzenet vagy hír szerzőjét vagy az
abban említett szakértőket illetően. Hitelesek és megbízható
múlttal rendelkeznek? Valódiak egyáltalán?
Ha lehetőséged van rá, akár megpróbálhatod felvenni a kapcsolatot a szövegben vagy üzenetben említett személyekkel
vagy intézményekkel, hogy megerősítést nyerj.
Ellenőrizd a közzététel dátumát, mivel néha a régi híreket is
újra közzéteszik egy másik, új kontextusban.
Támaszkodj szilárd elsődleges forrásokra, pozitívan értékelt
tanulmányokra, tudományos kutatásokra és szakértők véleményére.
A Wikipédiához hasonlóan az olyan források, mint az egyének
blogjai, online fórumok (pl. gaming fórumok) és chatszobák további kutatásokra használhatók, de nem szabad megbízható
információforrásokként hivatkozni rájuk.
Ellenőrizd, hogy a kérdéses tartalom nem szatíra vagy vicc.
Nézz utána a honlapnak, ahol az információt közzétették, és az
írónak, akitől az információ származik.
Ha még mindig nem vagy biztos az információforrás hitelességében, megpróbálhatod ellenőrizni annak legitimitását más
megbízható webhelyek vagy információforrások használatával. Ha találsz egy másik hiteles webhelyet, amely ellentmond
az eredeti forrásnak, további kutatásra lehet szükséged.

A Fakenews által alkalmazott módszerek alapján.pl: https://fakenews.
pl/fundacja-przeciwdzialamy-dezinformacji/
system-oceniania/

Fontos tippek és következtetések

Ebben az óratervben is az alvó effektusról van szó, miközben az
értekezés lezárulásával kihangsúlyozza az álhírek forrásának megbízhatatlanságát - a cikk egy Facebook-bejegyzésre és egy egyéni fiókra utal, amelyeket más forrás nem tud megerősíteni, és amelyet
valójában az olasz rendőrség is tagadott, mivel tanúja lett volna, ha
megtörténik. Továbbá, a hamis Facebook-történet alapjául szolgáló
cikk szerzőjét illetően nincs semmilyen adat, csak a monogramját
adják meg a cikkben.
Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy a diákok által folytatott vita nem
magára a bevándorlásra összpontosít, hanem az álhírek által az
olvasók manipulálására és véleményük befolyásolására használt
technikákra. Felidézheti velük a propagandában használt három
technikát is: az identitáskonstrukciót, a kríziskonstrukciót és a meg-
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oldási konstrukciót, amelyekkel felismerhető a szövegben az identi- ¹¹⁴
táskonstrukció (mi lengyelek) és a kríziskonstrukció (az európaiakat
erőszakos, fizikai fenyegetésnek tekintő bevándorlók). Végül azt is
fontos hangsúlyozni, hogy a cikkben használt nyelv erőszakosnak,
ijesztőnek és civilizálatlannak ábrázolja a bevándorlókat (a "vademberek" a "patológia" és a „kór” szó). Ez a megosztó nyelvezet - amely
hajlamos egy társadalmi csoportot vagy közösséget dehumanizálni
- veszélyes, mivel bizonyos vitatott vagy kihívást jelentő témák (pél- ¹¹⁵
dául a bevándorlás) körül polarizálhatja a társadalmat, és a verbális
erőszaktól a fizikai erőszakig vezethet.
Ha néhány diák olyan megjegyzéseket tesz, amelyek megalázzák
a bevándorlókat, vagy elnézik az ellenük elkövetett erőszakot, akkor ezekre a megjegyzéseket azonnal, közvetlenül az egész osztály
előtt reagálni szükséges. Jelezheti például, hogy a megjegyzések
tiszteletlenséget mutatnak a bevándorlókkal szemben, méltó- ¹¹⁶
ságukat sértik, és a méltóság az alapvető emberi jogok egyike az
ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1. cikk) szerint - Minden emberi lény szabadnak és egyenlőnek születik méltóságban és
jogokban.¹¹⁴ Ezek a megjegyzések olyan előítéleteken alapulnak,
amelyek meghatározása a következő: "egy adott csoporthoz való
tartozásuk alapján bizonyos emberek ellen irányuló előítéletek, vélemények vagy attitűdök. Ezek olyan attitűdformák, amelyek támogatják, okozzák vagy indokolják a megkülönböztetést. Az előítélet
olyan tendencia, amely túlkategorizálásra hajlamos".¹¹⁵ Egyszerűen fogalmazva, az előítéletek a túláltalánosításon alapulnak, amely
során egy adott tulajdonságot (általában negatív) rendelnek egy
csoport minden tagjához, függetlenül egyéni személyiségüktől és
a csoport heterogén jellegétől. Azt is megmutathatja a diákoknak,
hogy hogyan működhet egy előítélet a csoporttal kapcsolatban,
amelyhez tartoznak (pl. "Az osztály minden tanulója rossz matematikából", vagy "Országunk minden lakosa [negatív tulajdonságot
tégy fel itt]), és felteheti a diákoknak a következő kérdéseket: (1)
Mit gondolsz erről az előítéletről? (2) Ez vonatkozik rád személyesen, mint ennek a csoportnak a tagja? Ha tovább szeretne dolgozni
ezzel a kérdéssel, az osztállyal együtt meghatározhatnak egy olyan
értékkészletet, amely csoportként fontos az számukra, és hivatkozhatnak rájuk, bármikor is merülnek fel ilyen megjegyzések. Az ilyen
értékek magukban foglalhatják a méltányosságot, az egyenlőséget,
a kölcsönös tiszteletet és minden más olyan értéket, amelyet a diákok szem előtt tarthatnak.¹¹⁶

Az Egyesült Nemzetek
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948),
Egyesült
Nemzetek
Szervezete:
https://
www.un.org/en/aboutus/universal-declaration-of-human-rights
Rouse L., Booker K.,
Stermer S.P. (2011)
Előítélet. In: Goldstein
S., Naglieri J.A. (szerk)
Enciklopédia a gyermekek viselkedéséről és
fejlődéséről. Springer,
Boston, MA. https://doi.
org/10.1007/978-0-38779061-9_2217
A következő alapján:
"Hogyan kezeljük azokat
a fiatalokat, akik ras�szista megjegyzéseket
tesznek egy csoport
előtt" (2020), CHAMPIONs,
https://www.
firstlinepractitioners.
com/how-to-deal-withyoung-people-makingracist-remarks-in-frontof-a-group/

Ha egyes diákok azzal érvelnek, hogy a közösségi média és az online
platformok, például a TikTok vagy a Twitch is lehetnek információforrások, tegyen fel nekik több szondázó kérdést, hogy tovább vizsgálják ezt a témát, és kritikusan gondolkodjanak róla, mint például:
Pontosan hogyan lehet megmondani, hogy egy adott, ott kiposztolt információ megbízható?
Hogyan, milyen eszközökkel tudod ellenőrizni?
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3. Feladat: Hogyan lehet felismerni
az álhíreket és a megbízhatatlan
információforrásokat?
Bevezetés

Ha tovább szeretne foglalkozni a diákokkal az álhírek témájával, és
a negyedik órán van is elég idő rá, akkor érdemes kipróbálni ezt a
feladatot. Arra az ötletre épül, hogy a diákokkal egy plakátot készítenek az álhírek észleléséhez szükséges tippekkel. Mondja a diákoknak, hogy egy cikket fognak megvizsgálni az álhírek észleléséről,
és ennek alapján próbáljanak tippeket kidolgozni vagy összegyűjteni a hírek forrásának ellenőrzésére és az álhírek észlelésére.

Feladat

Ossza ki a Feladatlap egy példányát minden diáknak, amelyen az
álhírek leleplezéséről szóló cikk található. Kérje meg őket, hogy olvassák el és válaszoljanak a következő kérdésekre a Feladatlapon:
Mit gondoltok, a cikk szerzői pontosan milyen lépéseket tettek
ennek a hírnek a tényellenőrzésére? Fel tudjátok sorolni őket
időrendi sorrendben?
Van még valamilyen tippetek arra, hogyan lehetne azonosítani
az álhíreket? Írjátok le őket!
Ezután mondja a diákoknak, hogy háromfős csoportokban, csoportonként készítsenek egy-egy listát az álhírek észlelésére vonatkozó
tippjeikről. Mindegyik tippet olvashatóan le kell írni egy külön postit jegyzetre vagy egy papírdarabra. Helyezzen egy nagy papírlapot
a falra vagy a táblára, és kérje meg az egyes csoportokat, hogy ragasszák fel a tippjeiket. Ezután kérjen fel néhány önkéntest, hogy
csoportosítsák a hasonló tippeket, és próbáljanak meg egy közös
listát kidolgozni az egész osztály számára. Segítsen nekik hangosan
felolvasni a tippek csoportjait (kategóriáit), és megvitatni a végleges változatokat az egész csoporttal. Végül több diákot is felkérhet, hogy készítsenek egy posztert a következő órára a tippekkel.
A plakát ezután kerüljön egy jól látható helyre az osztályteremben
jövőbeni referenciaként.
Íme néhány hasznos tipp az álhírek észleléséhez:
Ellenőrizd a hír forrását, vizsgáld meg, hogy tiszteletreméltó-e,
és ismert a minőségi beszámolókról. Ha van rá lehetőséged,
megpróbálhatod felvenni a kapcsolatot a dezinformáció által
közvetlenül érintett személyekkel vagy intézményekkel annak
tisztázása vagy kijavítása érdekében.
Végezz gyors keresést az üzenet vagy hír szerzőjét vagy az
abban említett szakértőket illetően. Hitelesek és megbízható
múlttal rendelkeznek? Valódiak egyáltalán?
Ellenőrizd a közzététel dátumát, mivel néha a régi híreket újra
közzé tehetik, egy új kontextusban.
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PRECOBIAS

Támaszkodj szilárd elsődleges forrásokra, pozitívan értékelt
tanulmányokra, tudományos kutatásokra és szakértők véleményére .
A Wikipédiához hasonlóan az olyan források, mint a személyes
blogok, online fórumok és csevegőszobák további kutatásokra használhatók, de nem szabad megbízható információforrásokként hivatkozni rájuk.
Ahogy új információt találsz, próbáld meg ellenőrizni annak
hitelességét és legitimitását más megbízható webhelyek vagy
információforrások segítségével. Ha találsz egy másik hiteles
weblapot, amely ellentmond az eredeti forrásnak, további kutatásra lehet szükség.
Ellenőrizd, hogy az adott tartalom nem szatíra vagy vicc. Nézz
utána a honlapnak, ahol az információt közzétették, és az írónak, akitől az információ származik.
Fontold meg, hogy a saját meggyőződésed befolyásolhatja-e
az ítéleted. Próbáld megtalálni ugyanazt a történetet egy másik médiaorgánum oldalán, egy másik szögből megvilágítva

Következtetés

Hangsúlyozza, hogy kihívást jelenthet tényszerűen ellenőrizni az
összes hírt és információt, amellyel találkozunk, mivel olyan sok
van belőlük. Megpróbálhatjuk azonban ellenőrizni az erős érzelmeket kiváltó híreket és üzeneteket, amelyek provokatívak vagy szenzációhajhászok, illetve fontos társadalmi és politikai kérdéseket
érintenek.

Ötletek óra utáni feladatokhoz vagy házi feladathoz

Kérje meg a diákokat, hogy hozzanak fel példákat olyan hírekre,
amelyekről azt gyanítják, hogy álhírek. Ezek olyan bejegyzések vagy
médiacikkek lehetnek, amelyekkel a közelmúltban találkoztak, és
kétségeik vannak irányukban. Ezután próbálják meg közösen ellenőrizni a hírek hitelességét a definíció, a poszter és az előző órán
kigyűjtött tippek segítségével.
Létrehozhat egy listát az országában található tényellenőrző webhelyekről is, amelyeket érdemes használni a diákokkal.
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Az alvó effektus

Bemelegites: az alvo effektus
megtapasztalasa
1. Feladat: Az alvó effektus megtapasztalása
Olvasd el a két hírt, amit a tanárod adott neked. Egyénileg gondolkozz (2-3 percig) az
egyes hírek szövegei alatt található kérdéseken, és jegyezd fel a válaszaid!

1. hír: "Akkor és most: Az emelkedő hőmérséklet
veszélyezteti a korallokat"
A korallzátonyok az óceáni tevékenység és élet igazi központjai, ahol számos különböző
faj megtalálható. A tudósok az ilyen zónákat „biodiverzitási hotspotoknak” nevezik. Bár
a zátonyok az óceánnal borított terület kevesebb mint 1%-át teszik ki, a becslések szerint a hullámok alatti élet több mint egyharmadának adnak otthont.
Mark Kinver, BBC News
2021. április 2.

Korallfehéredés, Dél-Csendes-óceán
Képek: The Ocean Agency

Ennek ellenére ezek is bizonytalan jövő előtt állnak a felmelegedő világ miatt. A tudósok szerint
az éghajlatváltozás tehető a világ
zátonyainak károsodásának fő felelősévé. A korallok nem tolerálják
jól a nagyon magas hőmérsékletet,
így az óceán vizének melegedésével gyakorlatilag
megbetegszenek. Az ilyen termikus
stressz a korallok fehéredéséhez
vezethet, ami azt jelenti, hogy elveszítik feltűnő színeiket, és fehérré
vagy nagyon sápadttá válnak. A
korallok túlélhetik a kifehéredést,
de ebben az állapotban nagyobb
valószínűséggel pusztulnak el [...].

Törékeny együttműködés

A korall több tengeri gerinctelen állatfaj gyűjtőfogalma. Kemény külső rétegük (exoszkeleton) kalcium-karbonátból készül - ugyanaz az anyag, amelyből a kagylóhéjak is felépülnek. A trópusi vizektől a fagyos sarki régiókig az egész világon megtalálhatók. A korallok
azonban csak a trópusok meleg, sekély tengereiben alkotnak zátonyokat. Ezek közül a
leghíresebb a 2300km hosszú Nagy-korallzátony, amely Ausztrália északkeleti partjainál
található.
Az egészséges korall szimbiotikus kapcsolatot alakít ki a zoosthellae néven ismert mikroszkopikus algákkal. Cserébe azért, hogy a korallok kemény, kalcium-karbonát-tartalmú exoszkeletonjában élhetnek, az algák segítenek élelmet termelni házigazdáiknak.
A zoosthellae alga biztosítja az egészséges korallzátonyokkal társított vibráló színeket.
Azonban, ahogy a vizek melegednek, és a kényes tengeri ökoszisztéma megbetegszik,
vagy stressz éri, ez a kölcsönösen előnyös kapcsolat megszakad. Az algák "elhagyják a
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süllyedő hajót", így a korall elveszti fő táplálékforrását. Az eredmény, hogy a korall fehér
vagy nagyon sápadt lesz, és sebezhetőbbé válik kórokozókkal szemben. A korallfehéredés tehát a zátony erős nyomás alatt kibocsátott látható és drámai jele. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatala (NOAA) álláspontja szerint a fehéredés fő oka
az óceánok hőmérsékletének növekedése az éghajlatváltozás következtében. A londoni
Természettudományi Múzeum becslése szerint a korallzátonyok globális értéke évente
6 billió angol font.
Ez részben a halászati és idegenforgalmi ágazatokhoz való hozzájárulásuknak köszönhető. Ezenkívül a zátonyok gerincei akadályt képeznek, és akár 97%-kal is csökkenthetik
a hullámenergiát, ezáltal a part-menti területek számára létfontosságú védelmet nyújtanak az olyan fenyegetésekkel szemben, mint például a szökőár. Segítenek megvédeni
az olyan területeket, mint a mangrove erdők és a tengerifű-ágyak, amelyek a tengeri
állatok bölcsőjeként funkcionálnak, valamint a part menti települések számára is létfontosságúak.

Veszélyben a korallzátony

2019-ben egy ausztrál kormányzati jelentés a klímaváltozás miatt "rosszról" "nagyon
rosszra" változtatta a Nagy-korallzátony kilátásait. Azt mondta ki, hogy a tenger hőmérsékletének emelkedése - az emberi tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának köszönhetően - továbbra is a legnagyobb veszélyt jelentő tényező
a zátonyra nézve. A zátonyt 1981-ben a világörökség részévé nyilvánították "hatalmas
tudományos és belső jelentősége" miatt, de az utóbbi években egyre inkább károsítják
a melegebb tengerek, amelyek elpusztították a korallokat és befolyásolták hosszú távú
egészségét. A NOAA kutatói azt mondják, hogy ha a fehéredés nem súlyos, akkor a
korall felépülhet. A tudósok azonban aggódnak amiatt, hogy a kényes tengeri ökoszisztémákat túltoljuk azon a ponton, amelyen belül még képesek lennének alkalmazkodni.
Ez azt jelenti, hogy a természeti csodák, amelyeket néha "a tengerek esőerdőinek" is
neveznek, elérhetik töréspontjukat.

2. hír: "A préripockok megvigasztalják stresszes
barátaikat a tudósok új felfedezése szerint"
Írta: James Temple, The Verge
2016. január 21.
A Science folyóirat egyik új tanulmánya szerint a préripockok egyik fajtája (Microtus orchrogaster) veszi a fáradságot, hogy megvigasztalja stresszes társait és rokonait, amely
talán ritka példával szolgálhat az empátiára az állatvilágban. Az empátia jól dokumentált
az emberekben, de a tudósoknak közel sem volt akkora szerencséjük, hogy bebizonyítsák a létezését az állatvilágban is. Csak néhány fajról számoltak be, akiknél előfordul,
köztük elefántokról, kutyákról és delfinekről, azonban nem minden kutató ért egyet abban, hogy mi minősül tényleges empátiának.
Az Emory Egyetem kutatói azért ennek a préripocok fajnak a viselkedésében kerestek
bizonyítékot a tulajdonság meglétére, mivel ez egy különösen szociális fajnak számít.
Egyike azon ritka rágcsálóknak, amelyek párválasztása általában egy életre szól, osztoznak a szülői felelősségben, együttműködnek a fészkek építésében, és rendszeresen
ápolják egymást nyalogatással.
A nemrégiben nyilvánosságra hozott tanulmány során a kutatók elkülönítették az isme281
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rős állatokat, majd enyhe sokkot adtak az egyiküknek. Amikor újra találkoztak, a másik
pocok a megrázott barátját vagy családtagját hamarabb és gyakrabban nyalogatta, mint
a kontroll kísérletek során, amikor nem sokkolták őket.
A vigasztaló viselkedés mögötti mechanizmus alapja úgy tűnik, hogy az oxitocin; egy
hormon, amely a pockok monogámiájában érintett, de az emberek közötti társadalmi
kötődésben is nagy szerepe van. Amikor a tudósok blokkolták a neurotranszmittert a
préripockokban, a megnyugtató nyalogatás is leállt, azonban az önápolás nem szűnt
meg.
"Azt hiszem, ez egy nagyon szép munka, amely a fiziológiai válaszokat vizsgálja meg bizonyos környezeti és társadalmi ingerekre", mondta Adele Seelke, a UC Davis pszichológia tanszékének kutatója, aki a préripockokat tanulmányozza. Azonban figyelmeztetett,
hogy nehéz kideríteni, hogy mi is történik valójában az állat agyában. "Én személy szerint nem nevezném empátiának" - mondta - az empátia egy emberi fogalom, amelyet
mi embertársainkban azzal igazolhatunk, hogy megkérdezzük, hogyan érzik magukat
másokkal történtekkel kapcsolatban. De nincs meg ez a luxusunk olyan fajokkal, amik
nem tudnak beszélni. Hozzátette: "Nem tudhatjuk, hogy amit mi empátiának tapasztalunk, az ugyanaz-e, mint amit a pockok empátiának éreznek."
Egyénileg gondolkozz el az egyes hírekre vonatkozó következő kérdéseken, és jegyezd
fel válaszaid!
Érdekes számodra ez a hír? Miért, miért nem?

Tanultál belőle valami újat?

Képezzetek háromfős csoportokat és beszéljétek meg gondolataitokat és véleményeiteket a fenti kérdések kapcsán!

Csoportos megállapítások és következtetések
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Az alvo effektus meghatarozasa
1. Feladat: Mi az alvó effektus?
Válaszolj a következő kérdésekre:
Emlékszel, miről szólt a két hír?

Emlékszel a hírek forrásaira?

Írd fel:
Hány diák emlékezett a forrásokra az osztályban?
Hány diák felejtette el a forrásokat az osztályban?
Az alvó effektus definíciója:

2. Feladat: Az alvó effektus a politikában
1. rész.

Olvasd el a következő helyzetleírást, és válaszd ki a helyes választ!
Három jelölt indult az elnökválasztáson: az A párt jelöltje, a B párt jelöltje és a C párt
jelöltje. A választási kampány során az A párt jelöltje hamis állításokon alapuló médiakampány célpontja volt, amely az ő lejáratására irányult (lejárató kampány), a B pártba
tartozó politikai ellenfelei által. Azzal vádolták, hogy kenőpénzt fogadott el, miközben
nyilvános tisztséget töltött be az egyik önkormányzatnál.
Mit gondolsz, milyen hatással volt az elnökválasztásra ez a médiakampány? Válassz az
alábbi lehetőségek közül:
A bizonytalan szavazók kezdetben elutasították az A párt jelöltje ellen irányuló lejárató kampányt. Később A párt ellen szavaztak, B párt jelöltjére.
A bizonytalan szavazók elutasították az A párt jelöltje ellen irányuló lejárató kampányt. Később a megtámadott jelöltre szavaztak, mivel ártatlannak gondolták.
A bizonytalan szavazók közül sokan elhitték az A párt jelöltje elleni lejárató kampányt. Ők A párt ellen szavaztak, C párt jelöltjére.
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2. rész

Olvasd el, hogy az alvó effektus hogyan aktiválódhat a választási kampányok során, és
miért. Nézd meg, hogy a helyes válasszal kapcsolatos előrejelzéseid helyesek voltak-e.
Készítettek egy tanulmányt a politikai negatív kampányokkal kapcsolatban, ami azt mutatta, hogy annak ellenére, hogy a politikai ellenfél nem volt a legmegbízhatóbb forrás
a többi jelölt karakterét illetően (mivel egyértelmű a meggyőző szándéka az ellenkező
párt hiteltelenné tételéért), ez a fajta kampány is hatékony lehet. A tanulmány eredménye szerint a negatív kampányolás nagymértékben érinti a bizonytalan szavazókat, akik
kezdetben rágalmazónak tartják a kampányt. Később azonban az alvó effektus miatt
gyakran csak az üzenetet jegyzik meg, annak a forrását nem, így a szavazáson a rágalmazott jelöltek ellen szavaznak. Ezáltal a lejárató kampányok bizonyos esetekben kifizetődőek lehetnek, különösen a bizonytalan szavazók esetében. Következtetésképpen,
az alvó effektus befolyásolhatja a politikai környezetet.¹¹⁸

3.

Az alvo effektus es a dezinformacio
az interneten
1. Feladat: Mik az álhírek?
1. rész

Gondolkodj egyedül (két-három percig) az álhírek jellemzőiről, majd írd le őket:

Akossatok háromfős csoportokat, egyesítsétek ötleteiteket, és próbáljátok meg együtt
kidolgozni az álhírek definícióját. Ezután írjátok le az alábbiakban:

¹¹⁸

Kleinnijenhuis, J., van Hoof, A.M. J., – Oegema, D. (2006). Negative News and the Sleeper Effect of Distrust. Press/Politics, 11(2), 86-104
in: Bouco, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course "Cognitive biases in the radicalization process", Cluster 5
Session 3, 2021
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2. rész
Az álhírek definíciója

Az álhíreknek négy fő jellemzője¹¹⁹ van:
Azzal a szándékkal fejlesztették ki őket, hogy félretájékoztassák a befogadót. Sokféle formában (cikkek, jelentések, bejegyzések, tweetek, videók, podcastok, mémek stb.) jelenhetnek meg, valódi híreknek vagy akár tudományos tartalmaknak
állítva ki magukat. Terjeszthetők mind azzal a konkrét szándékkal, hogy becsapjanak velük embereket, vagy véletlenül olyan emberek által, akik úgy vélik, hogy a
tartalmuk valódi.
Az álhíreket nemcsak az internetes média terjeszti, hanem a hagyományos média
(TV, rádió, nyomtatott sajtó) is. Paradox módon az online álhírek tovább erősödnek, amikor a hagyományos médiaorgánumok is terjesztik őket.
Az álhíreket azzal a szándékkal fejlesztik ki, hogy kárt és/vagy sérülést okozzanak
egy adott személy, társadalmi csoport, közösség, intézmény vagy ország stb. jó
hírnevében vagy imázsában, illetve, hogy politikai vagy pénzügyi előnyöket kovácsoljanak.
Az álhírek általában szenzációhajhász, provokatív, eltúlzott vagy riasztó főcímeket
használnak annak érdekében, hogy felhívják a címzettek figyelmét, és kihasználják
a kiváltott (általában negatív) érzéseiket.
Az álhírek négyféle tartalmon alapulhatnak:
Kitalált tartalom (teljesen hamis tartalom, a címzettek becsapására irányul)
Manipulált tartalom (valódi hírek szándékos torzítása, a címzettek becsapására irányul)
Szélhámos tartalom (hamis személyek vagy médiaorgánumok a hírek valódi forrásaira hivatkoznak, vagy valós médiaorgánumnak állítják be magukat)
Hamis kontextus (hamis kontextusba helyezett valós hírek).
Fontos hozzátenni, hogy a szatíra vagy paródia nem álhír, mert nem azzal a szándékkal
fejlesztik ki, hogy ártson az embereknek. A címzettek azonban értelmezhetik vagy terjeszthetik álhírként.

¹¹⁹
285

11. lecke

Az alvó effektus

2. Fejezet: Álhírek - megbízhatatlan információforrások
Olvass el egy példát az álhírekre, és írd le a válaszaid a szöveg alatti kérdésekre. Az aktuális cikk szövege dőlt betűvel van írva.

Álhír: "Az osztrák határ: egy lengyel sokkoló története
egy buszról, amelyet bevándorlók támadtak meg"
Forrás:

wg, "Granica z Austrią: wstrząsająca relacja Polaka z autokaru napadniętego przez imigrantów" (magyarul: " Az osztrák határ: egy lengyel sokkoló története egy buszról, amit
bevándorlók támadtak meg"), Niezalezna.pl, 2015. szeptember 5.¹²⁰

Bevezetés

A 2008-ban alapított Niezalezna.pl az egyik legnépszerűbb jobboldali hírportál Lengyelországban. Állítása szerint 2014-ben ez volt az ország legszélesebb körben olvasott
jobboldali hírportálja.
A Niezalezna.pl által megjelentetett cikk (lásd alább) egy lengyel utazási blogger Facebook-bejegyzése alapján íródott. Ez a blogbejegyzés számos más cikk megjelenéséhez
is vezetett abban az időben a jobboldali médiaorgánumokban (pl. a Fronda). Később a
posztot a képzelet szüleményének kiáltották, az olasz helyi rendőrség is tagadta, hogy
valaha is történt volna hasonló incidens. Számos fősodrú lengyel média szintén álhírnek minősítette.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy 2015-ben sújtotta Európát az úgynevezett bevándorlási válság, amely során menekültek és bevándorlók ezrei érkeztek Európába. Ezt az
álhírt és számos hasonlóan kitalált vagy torz történetet használtak fel a politikai vitában,
amely a menekültek és bevándorlók beengedését bizonyos feltételek mellett támogatók, és annak ellenzői között zajlott. Ezek a médiában és a közösségi médiában nagy
nyilvánosságot kaptak.

¹²⁰
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A hír:
Az osztrák határ: egy lengyel sokkoló története egy buszról, amit bevándorlók
támadtak meg¹²¹

"Megpróbálták megingatni a buszt, amiben egy csapattal utaztam. Sz**ral dobáltak minket, dörömböltek az ajtókon, hogy a sofőr kinyissa őket, leköpték az ablakokat" - írta Facebook-profilján Kamil Bulonis, egy utazóblog szerzője.
A poszt szerzőjét, aki a "World citizen" nevű blogot üzemelteti, aligha lehet vádolni jobboldali,
katolikus vagy nacionalista "őrülettel". Kamil Bulonis nyíltan így ír magáról az Instagramon:
"újságíró, világjáró, meleg", és a Facebook-profiljára posztolt magáról egy képet a szivárvány
színeiben.
Tegnap éjjel Kamil Bulonis közzétett egy beszámolót az Olaszországból Ausztriába tartó
buszos útjáról. Ez a történet annyira megindító, hogy teljes egészében közzétesszük. Még
inkább, mivel nem várhatjuk, hogy a mainstream média elszakadjon a "rossz magyar nacionalistákról" és a "szegény bevándorlókról" szóló narratív kerettől.
Ez Kamil Bulonis beszámolója:
Másfél órával ezelőtt az olasz-osztrák határon a saját szememmel láttam a bevándorlók
hatalmas tömegét... Minden szolidaritásommal azon emberek iránt, akik nehéz helyzetben
vannak az életükben, azt kell mondanom, hogy amit láttam, félelmet keltő...
Ez a hatalmas tömeg ember, sajnálom, hogy ezt írom, abszolút vademberek... Vulgáris szavak, üvegdobálás, hangos sikolyok: "El akarunk jutni Németországba" - Németország most
már valamiféle paradicsomnak számít? Láttam, hogyan vették körül egy idős olasz nő autóját, kihúzták a hajánál fogva, és el akartak hajtani a járművel. Megpróbálták megingatni
a buszt, amiben egy csapattal utaztam. Sz**ral dobáltak minket, dörömböltek az ajtókon,
hogy a sofőr kinyissa őket, leköpték az ablakokat... Azt kérdezem, miért? Hogyan fognak ezek
a vademberek asszimilálódni Németországban? Egy pillanatra úgy éreztem, mintha háborúban lennék...
Nagyon sajnálom ezeket az embereket, de ha Lengyelországba érnének, nem hinném, hogy
bármilyen módon megértenék őket... Három órát maradtunk a határnál, és végül nem léptük
át. Az egész csoportot visszakísérték a rendőrök Olaszországba. A busz teljesen megrongálva,
ürülékkel kenve, karcosan, törött ablakokkal. És ez az, ahogyan kezelni kellene a demográfiai
kérdéseket? Ezeket a hatalmas hordányi vadakat? Gyakorlatilag nem voltak köztük nők, sem
gyerekek - ezek többségben fiatal, agresszív férfiak voltak...
Még tegnap, miközben híreket olvastam az összes hírportálon, öntudatlanul megsajnáltam
őket, aggódtam a sorsuk miatt, és ma, azok után, amit láttam, egyszerűen félek, és annak
is örülök, hogy nem a mi hazánkat választják úti célként. Mi, lengyelek, egyszerűen nem vagyunk készek befogadni ezeket az embereket, sem kulturálisan, sem pénzügyileg. Nem vagyok
benne biztos, hogy bárki is készen áll rá. Egy olyan patológia, kór tart az EU felé, amit még
soha nem láttunk. És kérem, bocsásson meg, ha megsértettem valakit ezzel a bejegyzéssel ...
Azt is hozzáteszem, hogy érkeztek autók humanitárius segéllyel, mindenekelőtt élelmiszerrel
és vízzel, de felborították ezeket az autókat... Az osztrákok megafonnal közölték, hogy en-

¹²¹

Saját fordítás.
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gedélyt adtak nekik a határ átlépésére. Regisztráltatni, majd útjukra engedni akarták őket,
de ők nem értették meg ezeket az üzeneteket. Nem értettek semmit. És ez volt a legnagyobb
borzalom az egészben... A több ezer ember közül senki sem beszélt olaszul, angolul, németül,
oroszul vagy spanyolul... Az ököl törvénye érvényesült... Harcoltak a határátlépési engedélyért, és meg is kapták azt, de nem fogták fel, hogy megadták nekik! A francia csoport buszán
kinyitották a felső csomagmegőrzőket, és mindent, ami bennük volt egy röpke pillanat alatt
elloptak, néhány holmi a padlón feküdt.... Még soha nem láttam hasonló jeleneteket rövid
életemben, és van egy olyan érzésem, hogy ez még csak a kezdet. Végül hozzáteszem, hogy
érdemes segítséget nyújtani, de nem minden áron".

Kérdések:
Mi a hír forrása? Hol tették közzé?

Az álhírek mely jellemzőit találod meg ebben az hírben? Tudsz konkrét példákat
mondani rájuk a szöveg elemeiből?

Milyen típusú tartalomra épül ez az álhír?

Milyen szavakkal írják le a bevándorlókat és cselekedeteiket? Húzd alá őket!

Milyen érzéseket váltanak ki belőled ezek a szavak? Hogyan ábrázolják a bevándorlókat?
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Az álhíreket azzal a szándékkal hozzák létre, hogy kárt okozzanak bizonyos embereknek, vagy rontsák a hírnevüket. Mit gondolsz, kinek és hogyan árthattak ezzel
az álhírrel?

Most álljatok párba, és beszéljétek meg a válaszaitokat!

3. feladat: Hogyan lehet felismerni az álhíreket és a
megbízhatatlan információforrásokat?
A hír forrásai:

- Pawela, M., "Dokument ONZ zapowiada "Nowy Porządek Świata"? To fake news" (magyarul:
" Egy ENSZ-dokumentum bejelenti az „Új Világrendet”? Ez álhír."), Fakenews.pl, 2021. február
15.,¹²²

Bevezetés

A történet egy bizonyos amerikai Vernon Adkison által, a Facebookon közzétett bejegyzéssel kezdődött 2020. május 10-én. A poszt a következő volt:
"EZ NEM ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET.
Ha nem hiszed el, egy egyszerű Google kereséssel eljuthatsz az ENSZ honlapjára, ahol hozzáférhetsz a dokumentumhoz, és elolvashatod magadnak. Elképesztő (nem), hogy a Covid-19
milyen jól kapcsolódik az Agenda 21/2030-hoz."
Ezt egy állítólagos ENSZ-dokumentum fényképe kísérte az ENSZ logójával (ENSZ Agenda 21/2030 Mission Goals) és a 2030-ig elérendő állítólagos célok listájával, köztük: egy
világkormány, egy készpénzmentes világvaluta, a nemzeti szuverenitás megszűnése, az
összes magántulajdonban lévő vagyon megszűnése, a család egységének a vége stb.
(lásd az alábbi bejegyzés képernyőképét). Azt is mondták, hogy az ENSZ egy egyvilági
kormány létrehozását tervezi, amely a civilek feletti elnöklés céljából a társadalom egy
részét microchippel jelöli meg, hogy nyomon tudja követni őket.¹²³
A bejegyzést 18 000-szer osztották meg a Facebookon, és 596 ember kommentált alatta. Néhány megjegyzés támogatta a posztot (pl. "Ideje, hogy elővegyük a fegyvereket
és lőszert! B*sszák meg!", "Azt akarják, hogy azt hidd, hogy nem fog megtörténni, és
ez rohadt ijesztő "). Azonban a kommentelők közül legalább néhányan kitették a valódi
ENSZ-dokumentumot, és megjegyezték, hogy nem voltak benne olyan célok, mint amiket a poszt megemlített. A bejegyzés változatai már hónapok óta keringenek a közösségi médiában világszerte, különösen az Egyesült Államokban és Új-Zélandon.

¹²²
¹²³
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Később a bejegyzést a Facebook felülvizsgálta, és álhírként jelölte meg. Az Egyesült
Államokban, Ausztráliában (pl. Australian
Associated Press FactCheck, a Nemzetközi
Tényellenőrző Hálózat akkreditált tagja) és
Lengyelországban is elemezték a posztot,
és az állítás hamisnak bizonyult. Az AAP FactCheck-nek küldött e-mailjében az ENSZ
szóvivője azt mondta, hogy a Facebook-bejegyzésben szereplő dokumentum "nem
egy eredeti ENSZ-dokumentum".

Az eredeti, Facebookon megjelent
bejegyzés képernyőképe

Egy ENSZ dokumentum bejelenti az "Új Világrendet"? Ez álhír.

2020 óta kering a közösségi médiában Lengyelországban egy állítólagosan titkos ENSZ-dokumentum fordítása, amelynek célja az "Új Világrend" bevezetése. Az elmúlt napokban ez az álhír hatalmas népszerűségre tett szert a Facebookon több ezer megosztásnak köszönhetően.
Miután sok üzenetet kaptunk olvasóinktól ezügyben, úgy döntöttünk, hogy foglalkozunk vele.
Január végén a Demagog [egy hasonló tényellenőrző weboldal] is ellenőrizte.
Az egész történet egyszerűen kitalált. Lengyelországba az USA-ból érkezett, és sok más országban is megjelent, mint például Új-Zélandon.

Az eredeti Facebook poszt képe, amely tartalmazza a hamis ENSZ-misszió céljait¹²⁴

¹²⁴
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Annak ellenére, hogy az Agenda 21-ről szóló álhíreket megosztó bejegyzések közül sokan
arra ösztönzik az olvasókat, hogy maguk ellenőrizzék a dokumentum tartalmát, a fenti kép
ellentmondásos kijelentéseit sehol sem találjuk meg. A [valódi] ENSZ-dokumentum teljes angol nyelvű szövege itt található.
Az ENSZ Agenda 21 egy olyan dokumentum, amely az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
és Fejlesztési Konferenciájának (Rio de Janeiro, Brazília) 1992 megegyezéseit gyűjti össze,
mint például a szegénység és más szociális problémák megoldására irányuló törekvéseket.
Sehol sem említ hadsereggel, világhatalmak létrehozásával vagy az államok szuverenitásának megszűnésével kapcsolatos kérdéseket. Az ENSZ Agenda 21-et sok éven át használták
más dokumentumokkal együtt egy összeesküvés-elmélet terjesztésére, feltételezve, hogy közeledik az Új Világrend.
A Facebookon megosztott egyes pontok, mint az Új Világrend, csak érintőlegesen utalnak a
valódi Agenda 21-re, az ENSZ dokumentumában használt terminológián alapulnak, de teljesen torzítják annak jelentését és megváltoztatják a közvetített üzenetet. Az álhírek szerzői
azt feltételezték, hogy az internetezők többsége nem fog betekinteni a forrásdokumentumba.
A népszerű képek és grafikonok arra is utalnak, hogy ezeket a változtatásokat 2021-2030-ra
tervezték, és idézik az ENSZ 2030-as Fenntartható Fejlődési Menetrendjét. Ez a dokumentum
azonban a jól ismert Fenntartható Fejlődési Célokra hivatkozik, amelyek keretet biztosítanak a szegénység és az éhezés felszámolásához, valamint az oktatáshoz és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés biztosításához. Sehol nem utalnak a világ kormányaira, az 5G
technológiára, az államok szuverenitásának megszüntetésére vagy bármilyen más, a Facebook-bejegyzésekből származó híresztelésekre. Az összes Fenntartható Fejlődési Cél megtalálható az alábbi grafikonon:

Forrása: https://news.un.org/

Ez a hír fikció, nem áll kapcsolatban az Agenda 21-gyel vagy 2030-as Fenntartható Fejlődési Menetrenddel. Az „Új Világrend” egy régi összeesküvés-elmélet, amelyet időről időre elővesznek, hogy bejelentsék, hogy hamarosan megjelenik egy világkormány, és az emberiség
rabszolgává válik. Amikor ezek a próféciák nem válnak valóra, egy idő után új előrejelzések
következnek, az aktuális események alapján. A sok bejelentés ellenére az Agenda 21 kidolgozása óta az „Új Világrend” elmélet maradt.
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