
Nika Aleksejeva, dezinformācijas pētniece 

Informācijas burbuļi 



https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles






CIK LIELĀ MĒRĀ POLARIZĀCIJĀ 
VAINOJAMI SOCIĀLIE TĪKLI? 



Kāpēc runājam par burbuļu 
pārplēšanu? 

Dažādība komandā 

veicina radošumu, 

efektīvāku problēmu 

risināšanu un čaklumu. 

 

/Katherine W. 

Phillips (2014) Scientific 

American/  

https://www.scientificamerican.com/author/katherine-w-phillips/
https://www.scientificamerican.com/author/katherine-w-phillips/


Visi lasa vienu un 

to pašu 

Katrs savā 

telefonā 



Mans 

burbulis 

Cits 

burbulis 



Vai sociālo tīklu lietotāji redz tikai to, 
kas viņiem patīk? 

Facebook un Twitter lietotāji redz 30% - 33% satura, 

kas ir pretējs viņu uzskatiem (avots) 

https://www.cambridge.org/core/books/social-media-and-democracy/social-media-echo-chambers-and-political-polarization/333A5B4DE1B67EFF7876261118CCFE19/core-reader




https://www.facebook.com/janis.plavins/posts/3994766650573472
https://www.facebook.com/yolanta.garbacka/posts/10159406549717049
https://www.facebook.com/groups/gobzeme/permalink/874743713337791/?__tn__=,O*F
https://twitter.com/Liva/status/1366307917918593031




Vai viedokļu dažādība palīdz 
novērst polarizāciju? 

Nav svarīgi, ko tu domā, 

svarīgi, kas tu esi. Cilvēki 

diskusijās aizstāv savu 

identitāti nevis domu. 

 

/Robert B. Talisse(2019) 

The Conversation/ 

https://theconversation.com/political-polarization-is-about-feelings-not-facts-120397


Vai viedokļu dažādība palīdz 
novērst polarizāciju? 

Amerikā cilvēki ir 

ideoloģiski satuvinājušies, 

bet lielākā mērā izrāda 

nepatiku pret citādi 

domājošiem. 

 

/Robert B. Talisse(2019) 

The Conversation/ 

https://theconversation.com/political-polarization-is-about-feelings-not-facts-120397


Vai viedokļu dažādība palīdz 
novērst polarizāciju? 

Avots 

https://theconversation.com/political-polarization-is-about-feelings-not-facts-120397




MEDIJI SOCIĀLIE TĪKLI 

Satura radītājs Žurnālists Lietotājs 

Redaktors Redaktors Algoritms 

Auditorija Ģeogrāfiska Pēc interesēm 

Biznesa modelis Abonementi, reklāma 
Uzmanība, dati, 

reklāma 

Komunikācija Vienvirziena Divvirzienu 



Cita filtrs Hibrīds Paša filtrs 

Avots 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/truth-behind-filter-bubbles-bursting-some-myths


Twitter Facebook 



Filtra 

burbulis 

Atbalss 

kambaris 



Apstiprinājuma aizspriedums 
(Confirmation bias) 

Kognitīvā 

disonanse 

uzskati  

=  

jaunā 

informācija 

uzskati  

=  

jaunā 

informācija 

uzskati  

=  

jaunā 

informācija 

uzskati  

=  

jaunā 

informācija 

uzskati  

=  

jaunā 

informācija 

Savas puses 

aizstāvēšana 

https://theconversation.com/your-brains-built-in-biases-insulate-your-beliefs-from-contradictory-facts-150509


AIZSPRIEDUMI 

Apgāzt 

hipotēzi 

Pierādīt 

hipotēzi 

Mārtiņš Dinsbergs 

https://www.facebook.com/dinsbergs/posts/917994945312173
https://www.facebook.com/dinsbergs/posts/917994945312173


Pierādīt hipotēzi 
80% patiesības 20% 

izdomājumu 

AIZSPRIEDUMI 



stāsti 

AIZSPRIEDUMI 

80% patiesības 20% 

izdomājumu 



AIZSPRIEDUMI 

Mēs katrs zināmā mērā ticam 

konspirācijas teorijām.  

 

/Dyrendal A. (2021) Norwegian 

University of Science and 

Technology  



Vai apstiprinājuma aizspriedums ir 
slikts? 

Ja vairākuma vidū nevalda 

apstiprinājuma aizspriedums, maza, 

aizspriedumaina grupa var diktēt 

vairākumam viedokli. 
 

/Skider O., Smith R., Vivo P., Livan G. (2020) 

Nature/ 



Kam būtu jānotiek, lai jūs mainītu 
savu attieksmi pret vakcīnām? 



IESPĒJAMIE RISINĀJUMI 



Mainīt sociālo tīklu algoritmus 

Nelietot sociālos tīklus 

Iemācīties debatēt 



Mainīt sociālo tīklu algoritmus 

Rādīt visu bez filtra? 

Piedāvāt izvēlēties filtrēšanas 

algoritma principus? 

Prioritizēt “kvalitatīvo saturu”? 



Nelietot sociālos tīklus 

Sociālie tīklu nelietošana 

mazina polarizāciju, bet arī 

samazina informētību par 

notikumu attīstību.   

 

/Barbera P. (2020) Cambridge 

University Press/ 

https://www.cambridge.org/core/books/social-media-and-democracy/social-media-echo-chambers-and-political-polarization/333A5B4DE1B67EFF7876261118CCFE19/core-reader
https://www.cambridge.org/core/books/social-media-and-democracy/social-media-echo-chambers-and-political-polarization/333A5B4DE1B67EFF7876261118CCFE19/core-reader


Iemācīties debatēt 

Mēģinot otru pārliecināt, mēs 

runājam izejot no savas vērtību 

sistēmas, kas nesakrīt ar otra 

vērtībām, tāpēc otrs pretējās 

puses argumentus neuztver.  

 

/Willer R. (2016) TED/ 

https://www.ted.com/talks/robb_willer_how_to_have_better_political_conversations/transcript?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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