
Per Falk ςKvasar 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. Vemär avsändaren?

2. Vadstår det i texten? Jämför med andra

3. Varför publicerades informationen? Vad är 
syftet?

4. Närpublicerades informationen?

5. Hurpresenteras 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 medskärm?



Magkänslan är prio 1

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska utan skärm?

Hur lär ni barn att vara 
källkritiska medskärm?

Χ ƻŎƘ ŘŜǘ ŅǊ Ƨǳ ƛƴƎŜǘ Ƴŀƴ 
föds med! Så vi övar och 

lägger grunden i 
förskolan!



Fyra aspekter av digital kompetens



óUtbildningen i fºrskolan ska ocks¬ 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 förhållningssätttill digital teknik, för att de 

på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt 

kunna värdera information.ó 
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έ5ƛƎƛǘŀƭ ƪƻƳǇŜǘŜƴǎ ŅǊ ƛ ƎǊǳƴŘŜƴ Ŝƴ demokratifråga. I 
skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra 
den. Alla barn och eleverbehöver få förståelse för 
hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, 
hur programmeringstyr såväl det informationsflöde 
vi nås av som de verktygvi använder, liksom att få 
kunskapom hur tekniken fungerar för att själv 
ƪǳƴƴŀ ǘƛƭƭŅƳǇŀ ŘŜƴΦέ

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19



Källkritiskt förhållningssätt i 
förskolan

ÅGrundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt 

ÅExemplen är uppdelade i steg 1, 2, 3

ÅUtgår 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?

έVad är en källa?έ ǳǊ έYŅƭƭƪǊƛǘƛǎƪǘ ŦǀǊƘňƭƭƴƛƴƎǎǎŅǘǘ ƛ ŦǀǊǎƪƻƭŀƴέ ǎΦ пф



Fakta eller rykte

ÅGrundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt

ÅPrata om omslaget till boken

ÅHur kan man veta om det är 
ett rykte? 

έDen farliga krokodilenέ ǳǊ έYŅƭƭƪǊƛǘƛǎƪǘ ŦǀǊƘňƭƭƴƛƴƎǎǎŅǘǘ ƛ ŦǀǊǎƪƻƭŀƴέ ǎΦ млр



Viskleken ςfakta förvanskas

ÅFortsättning på Hugo och 
krokodilen

ÅAlla sitter i ring och viskar en 
kort mening - person till 
person

ÅVad hände med meddelandet 
och varför?

έVisklekenέ ǳǊ έYŅƭƭƪǊƛǘƛǎƪǘ ŦǀǊƘňƭƭƴƛƴƎǎǎŅǘǘ ƛ ŦǀǊǎƪƻƭŀƴέ ǎΦ млр



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 ςLpfö18

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 dilemmanoch livsfrågor i 
vardagen, förmåga att lyssna på och reflektera över andras 
uppfattningarsamt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Här kan sagan vara 
perfekt som verktyg!




