






Idag:
• Varför? Motivation

• Granska, källkritik, fokus på internet

• Söka, källor

• Använda, upphovsrätt

• Övningar



Källkritik i skolan
I utbildningsvärlden är källkritik en av de färdigheter som lyfts 
fram som centrala i läroplanen för både grundskolan och 
gymnasieskolan. I grundskolans läroplan står det: 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ”.



”De nya läroplanerna lyfter fram att undervisningen ska hjälpa 
eleverna att närma sig ett vetenskapligt sätt att tänka, resonera 
och arbeta. Bland annat ska de lära sig att granska och värdera 
information kritiskt, och att på grundval av relevanta och 
trovärdiga fakta bilda sig en egen uppfattning i komplexa frågor. 
Redan från och med lågstadiet är informationssökning och kritisk 
förståelse centrala delar av de flesta ämnenas syfte, mål och 
kunskapskrav.

- Deltagarkulturer och sociala medier får en allt större roll i 
samhället, säger Kristina Alexanderson. Därför behöver barn och 
ungdomar lära sig att hantera det ständiga informationsflödet, 
men också att själva delta i det offentliga samtalet. Lärarna 
måste ta tag i detta i sin undervisning”
Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik/artikelarkiv/2011/digmed-1.163776

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik/artikelarkiv/2011/digmed-1.163776


Läraren en nyckelroll
Måste lära känna de nya verktygen för att kunna handled:

• Vilken information finns att hämta?

• Hur hantera olämpligt material?

• Hur göra effektiva sökningar?



Källkritik?

• Vad är källkritik? En samling metodregler för att ta reda på vad 
som är sant – eller i alla fall sannolikt.

• Källa= ursprunget till kunskap. Skriftliga, muntliga eller 
materiella. Allt vi bygger vår kunskap på är en kunskapskälla.



Fyra kriterier:

• Äkthet – är källan vad den utger sig för att vara?

• Tidssamband – Är uppgiften gammal eller ny? 

• Oberoende – Är källan fristående eller beroende av andra?

• Tendens – finns det värderingar i informationen? Vems 
intressen företräder källan?

Skilj också på berättelser och kvarlevor. Därtill kommer urval av 
fakta, tolkning av det som hänt och sannolikhet.



http://www.youtube.com/watch?v=omBfg3UwkYM

Manipulera

http://www.youtube.com/watch?v=omBfg3UwkYM


http://www.tc.umn.edu/~hick0088/classes/csci_2101/false.html



Tidssamband

• En huvudregel: Källan är mer trovärdig ju mer samtida den är. 
Ju mer detaljerad kunskap vi söker desto viktigare är det. 
Orsaken: glömska

• Glömskekurvan faller först plötsligt och planar sedan ut.

• Minnet är beroende av intresset.

• Vid varje nytt återberättande konstrueras nya versioner av det 
förflutna



Oberoende och tendens

• Om man misstänker att en källa är partisk behöver man minst 
en annan källa. I många fall finns det bara en källa – då får 
man vara mer misstänksam.

• Kan ni komma på en helt trovärdig och inte tendensiös källa?



Checklista

• Övning: Använd checklistan!

• http://www.youtube.com/watch?v=3wAjpMP5eyo

http://skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074
http://www.youtube.com/watch?v=3wAjpMP5eyo


• Källkritik

• Etik

• Effektivitet

• Sanningen?

De svåra frågorna



”Att berätta är att välja. Det går helt enkelt inte att ge en 
fullständig beskrivning av någonting.” Torsten Turén



Källkritik på nätet

• Skaffa dig en egen uppfattning – välj en källa som är 
sannolik och trovärdig. Vinklad information.

• Se upp för: rykten och förtal, politisk propaganda, 
vilseledande innehåll, bedrägliga affärer, 
yttrandefrihet och censur…



Internet 

• Internet i skolan: 
http://www.youtube.com/watch?v=o65KV665JGE

• Decentraliserat nätverk av datorer. Det mest kraftfulla 
informationssökningsverktyget i mänsklighetens historia. 
Dynamiskt innehåll. Inte tidsmässigt linjärt.

• Stort!! Sammantaget 7,2 miljarder webbsidor. 

• ”Ytliga och djup webb”.

http://www.youtube.com/watch?v=o65KV665JGE


-

• Hypermedia

• Förvanskning

• Föränderlighet

• Anonymitet

• Självpublicering

• Okunskap sprider okunskap

+

• Resurser

• Effektivitet

• Interaktivitet

• Spårbarhet

• Jämförbarhet

• Kreativitet



Primära källor

Internet är ingen primärkälla, ändå finns där många bra källor. Skilj 
också på verkliga och digitala källor, eftersom de skapas under olika 
villkor och har skilda förutsättningar.

Sekundära källor Tertiära källor



Var ska man leta? Innan du börjar

• Var en bra källa!

• Låt syfte och sammanhang bestämma källa

• Avgränsa och sätt mål – annars blir du aldrig färdig

• Ha kritisk inställning och redovisning

• Använd kriterier och checklistor



1. Söktjänster

• Google – inte en källa i sig, en databas, ett index av webbsidor, 
bilder, filmer mm.

• Används av 96 % av svenskarna (Svenskarna och internet 2011)

• Var kritisk – Google har en affärsidé som påverkar resultaten, 
sälja annonser, minns var du sökt tidigare

• Tips: Öppna en privat session, använd Yahoo, Bing och lokala 
söktjänster ex. ryska Yandex, kinesiska Baidu

• Söktjänsterna innehåller många möjligheter! 



Spindeln

Sökbart material för skolarbete. Från Utbildningsradions 
mediearkiv och Länkskafferiets arkiv där det finns mest svenskt 
material. Sedan augusti 2012 är även resurser från det stora 
internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) sökbara 
i Spindeln. Alla resurser är märkta på ett enhetligt sätt vilket ger 
bra träffsäkerhet.

även

http://www.lankskafferiet.org/

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/sok-med-spindeln
http://www.lankskafferiet.org/


2. Webbplatser

• Använd checklistan!

• Undersök länken! Korta ner från vänster. Ex. 
http://www.avmkr.se/fortbildning/digital-kompetensdag/

• Sök domännamn på https://www.iis.se/ eller http://who.is/
för att få fram kontaktuppgifter och historik!

http://www.avmkr.se/fortbildning/digital-kompetensdag/
https://www.iis.se/
http://who.is/


Övning

Att jämföra webbplatser

• www.bibel.se eller www.bibeln.se?

• www.whitehouse.gov eller 
www.whitehouse.net?

http://www.bibel.se/
http://www.bibeln.se/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.whitehouse.net/


3. Uppslagsverk och referenswebbplatser

• NE – skapas av experter, granskas av redaktörer

• Användardrivna uppslagsverk, ex. Wikipedia, skapas av 
användarna. Redaktörer granskar. 





• Vad är fördelarna och nackdelarna med 
Wikipedia? Hur kan det användas för att 
undvika det negativa?

• Ev. Diskutera 2 och 2.



Olof Palme i:

• Engelska Wikipedia

• Nationalencyclopedin

• Wikipedia

Ta reda på vem som ligger bakom! 
Titta i diskussionsforumet och använd 
källorna! Ex. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E
2%80%93Palestina-konflikten

http://en.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=279021&i_history=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_palme
http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-konflikten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Olof_Palme_statsminister,_tidigt_70-tal.jpg


Mer om Wikipedia

• Wikipedias systerprojekt.

• Använd i skolan, Wikipedias egen kurs. : Ex. 
Dan Fredin http://dfrendin.com/

• Sandlådan

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_f%C3%B6r_pedagoger
http://dfrendin.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandl%C3%A5dan


4. Sociala medier

• Webbtjänster med användargenererat innehåll. Facebook, 
Twitter, Instagram, Flickr…

• Söka kunskap i sina nätverk, nå både vänner och experter. 
Använda som citat, datum och källa.

• Twitter – sök med #hashtag

• OBS! Var källkritisk även i sociala medier. Anpassas efter vår 
aktivitet.



Fler källor

5. Nätsamhällen och diskussionsforum, www.svenskaforum.com

6. Bloggar, http://www.bloggportalen.se

7. E-post, Fråga experter!!

8. Lärresurser, ex. SLI, Svenska djur, Gapminder, 

9. Universitetskurser, ex. Kahnacademy, Stanford, Harvard

10. Databaser, ex. mimersbrunn.se., SCB

mm…

http://www.svenskaforum.com/
http://www.bloggportalen.se/




Övning

• Sök på nätet!



En ny utmaning…



4 huvudsakliga regler:

• Var kritisk!

• Dubbelkolla!

• Kom så nära originalkällan som möjligt!

• Ange källa!




