
Per Falk – Kvasar Makerspace

KÄLLKRITIK
De 5 superfrågorna och magkänslan



Att ta med er

Vad, hur och varför källkritik?

De 5 superfrågorna

Att vara en förebild



Vad är en källa?



Vad är en källa?

Youtube är 
favoritappen för 

barn 0-8 år!



De fem källkritiska superfrågorna

1. Vem är avsändaren?

2. Vad står det i texten? Jämför med andra

3. Varför publicerades informationen? Vad är 
syftet?

4. När publicerades informationen?

5. Hur presenteras informationen?

https://urplay.se/serie/197496-hur-vet-du-det





Ungefär som 
tomten då?



Magkänslan är prio 1

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska utan skärm?

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska med skärm?



Magkänslan är prio 1

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska utan skärm?

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska med skärm?

… och det är ju inget man 
föds med! Så vi övar och 

lägger grunden i 
förskolan!



Fyra aspekter av digital kompetens



”Utbildningen i förskolan ska också ge barnen 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens

genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse 

för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen skall 

ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de 

på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt 

kunna värdera information.” 

Lpfö 18



”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I 
skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra 
den. Alla barn och elever behöver få förståelse för 
hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, 
hur programmering styr såväl det informationsflöde 
vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få 
kunskap om hur tekniken fungerar för att själv 
kunna tillämpa den.”

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19



Källkritiskt förhållningssätt i 
förskolan

•Grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt 

• Exemplen är uppdelade i steg 1, 2, 3

•Utgår ofta från böcker och sagor

https://www.adlibris.com/se/bok/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan-9789177411499



Vem eller vad här kan hjälpa dig med 
information om en katt?

”Vad är en källa?” ur ”Källkritiskt förhållningssätt i förskolan” s. 49



Fakta eller rykte

•Grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt

•Prata om omslaget till boken

•Hur kan man veta om det är 
ett rykte? 

”Den farliga krokodilen” ur ”Källkritiskt förhållningssätt i förskolan” s. 105



Viskleken – fakta förvanskas

• Fortsättning på Hugo och 
krokodilen

•Alla sitter i ring och viskar en 
kort mening - person till 
person

•Vad hände med meddelandet 
och varför?

”Viskleken” ur ”Källkritiskt förhållningssätt i förskolan” s. 105



https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/

https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/


Nätis

Nätis tipsar om appen WWF DJUR

Vill du prova och se om lodjuren 

kan komma till er förskola?

Diskussionsfrågor efteråt:

Är lodjuren på förskolan på 

riktigt?

Hur har man gjort? 

Är det sant eller falsk? 









Källkritik i förskolan – Lpfö18

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala 
som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa,

Uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i 
vardagen, förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Här kan sagan vara 
perfekt som verktyg!









Sagan om trädet

• Hur många fjärilar bor egentligen i trädet?

• Hur vet man det? Vad är en fjäril?

• Varför tror ni att snigeln sa som hen sa?

• Kan vi lita på Snigeln? Om inte, varför?

• Vad hade hänt om Snigeln hade sagt att det varit 5 frukter istället?

Nyckelord:

Källa. Fakta – Åsikt. Begrepp. Perspektiv



Förebildlighet i informationssamhället

Barnen behöver höra vuxna diskutera fakta, åsikter och
rykten

Barnen behöver höra er problematisera och diskutera
olika uppfattningar

Barnen reagerar inte bara på vad ni säger – utan även 
hur ni säger det



Att ta med er

Vad, hur och varför källkritik?

De 5 superfrågorna

Att vara en förebild



Att diskutera

Hur är man en god förebild för barn inom 
källkritik? För små barn? För stora barn?

Vilka sagor kan ni använda som material för 
just källkritik?

Hur kan ni stärka er privata källkritiska 
förmåga?



Länkar och källor

Bilder

Sid 3

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Icon made by Iconpond from www.flaticon.com

Icon made by Vectors Market from www.flaticon.com

https://www.clipartkey.com/view/mhJiiT_voice-recording/

Sid 12

Foto från Adlibris - https://www.adlibris.com/se/bok/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan-9789177411499

Sid 13

Katt - http://pngimg.com/image/50529

Glasögon - http://pngimg.com/image/54370

Bok - http://pngimg.com/image/51114

Hund - http://pngimg.com/image/50303 

Ipad – apple.com

Bibliotekarie - http://clipart-library.com/clip-art/librarian-silhouette-22.htm

Sid 14

Bild från boken Hugo och Adlibris

Sid 15

Foto från Pixabay

Sid 16

Foto från Hässleholms Kommun och Sopsamlarmonstren

Sid 17

WWF app – Together

Sid 18

Nätis - https://www.youtube.com/watch?v=9H_zcKOvPYQ&feature=emb_logo&ab_channel=KvasarMakerspace

Sid 19

Foto från app – Greenscreen by Do-Ink

Sid 20

Insekter från Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Sid 21

Apple - http://pngimg.com/image/12477

Orange - http://pngimg.com/image/805

https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/authors/icon-pond
http://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/authors/vectors-market
http://www.flaticon.com/
https://www.clipartkey.com/view/mhJiiT_voice-recording/
https://www.adlibris.com/se/bok/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan-9789177411499
https://www.adlibris.com/se/bok/hugo---elak-blodtorstig-och-jattefarlig-9789163871818
https://pixabay.com/photos/meerkat-whisper-animals-cute-funny-4144260/
https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/
https://apps.apple.com/us/app/wwf-together/id581920331
https://www.youtube.com/watch?v=9H_zcKOvPYQ&feature=emb_logo&ab_channel=KvasarMakerspace
https://apps.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/
http://pngimg.com/image/12477
http://pngimg.com/image/805

