Källkritik på nätet
Arbete och diskussion utifrån Viralgranskarens material.

Fejkade sidor
Se avsnitt 1 Fejkade sidor (14 min). Dela sedan upp klassen i
smågrupper.
•

Vad har personen som kallar sig för Storken för syfte med det han
gör?

•

Vad är en fejkprofil?

•

Hur kan man känna igen en fejkprofil? Finns det några tips?

•

Är människor i Sverige dåliga på att granska källor? Vad tycker ni?

Fejkade sidor
Arbeta vidare i smågrupper, diskutera och anteckna era svar. (Dator
behövs).
•

Känner ni till några fejksidor? Vilka i så fall?

•

Använd: https://www.metro.se/artikel/viralgranskarens-varningslistaxr och undersök någon av sidorna som finns med.

•

Titta runt på sidan. Hur kan man känna igen att detta är en fejksida?

•

Hittar ni information om vem som ligger bakom sidan?

•

Vilket syfte tror ni man har med just denna sida?

Partiska röster
Se avsnitt 2 Partiska röster (13 min). Dela sedan upp klassen i
diskussionsgrupper.
•

Vad innebär det att vara partisk?

•

Vad tror ni är syftet med inlägget som granskas i filmen?

•

Vid vilka situationer kan någon vilja använda en dold/falsk
identitet?

•

Om jag misstänker att en delning eller en kommentar på nätet
kommer ifrån en falsk identitet, vad kan jag göra för att bli mer
säker? (Kan ni komma fram till 4 tips?)

Tid och rum
Se avsnitt 3 Tid och rum (12 min). Dela sedan upp klassen i
smågrupper.
Uppgift: Kan ni skilja på fejk och verklighet?
•

Ni ska nu testa om era klasskompisar kan skilja på fejk eller verklighet.

•

Förbered er genom att använda någon av fejksidorna på https://www.metro.se/artikel/
viralgranskarens-varningslista-xr och välj ut en fejkad nyhet. Välj sedan ut en annan nyhet
ifrån någon av de stora (seriösa) nyhetssidorna på nätet.

•

Testa sedan varandra genom att läsa upp nyheterna för varandra. Lyckas ni skilja mellan fejk
och verklighet?

•

Var det svårt eller enkelt? Diskutera.

Bildsökning
Se avsnitt 4 Bildsökning (ca 10 min). Dela sedan upp klassen i
diskussionsgrupper.
•

Vad tror ni att den som lade ut bilden hade för syfte med att göra det?

•

Vad kan det finnas för andra motiv till att sprida fejkade bilder på
nätet?

•

Vad ska man titta efter på en bild för att se om den kan vara
photoshoppad? Har ni några tips?

•

Vilka typer av bilder är det som får stor spridning? Varför sprids just
dessa?

