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Innehåll

• Varför?

• Ringa in begreppet

• Viktigt för vem?

• Medielandskapet och informationsflödet

• Vad?

• Sökteknik, sökkritik, källkritik och källtillit

• Exempel på tjänster

• Mer heltäckande resurser

• Hur?

• Kunskap och värden

• Ett förhållande till kunskap och värden

• Ta vara på alla tillfällen!



Digital kompetens

Datalogiskt tänkande

Programmering

Kod

MIK
Internetkunnighet

Mediekunnighet

Filmkunnighet

DatorkunnighetInformationskunnighet

Spelkunnighet

Nyhetskunnighet

Reklamkunnighet

TV-kunnighet

Digitalkunnighet

Bibliotekskunnighet

Yttrandefrihets- och 

informationsfrihets-

kunnighet



• Förstå mediers roll i 
samhället

• Kunna finna, analysera 
och kritiskt värdera 
information

• Själv kunna uttrycka sig 
och skapa innehåll i 
olika medier



Striden om verkligheten är i full gång!

Åsa Wikforss, Sommar i P1 13 juli



Skitsnackare eller lögnare?

http://www.gp.se/kultur/kultur/forskare-m%C3%A4nniskor-

som-inte-l%C3%A4ser-b%C3%B6cker-%C3%A4r-

smartare-1.3891017?noAccess=true&aId=1.3891017



Möjligheter och konsekvenser 

https://thehackernews.com

/2018/04/iot-hacking-

thermometer.html

http://feber.se/pryl/art/3777

21/kinesisk_polis_har_glas

gon_med/



https://youtu.be/ttGUiwfTYvg

https://youtu.be/APnN2mClkmk?t=1s



Våra 

digitala 

spår

https://myshadow.org/
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Sökkritik

Olika 
sökmotorer

Medvetenhet 
om sökbubblan

Protokoll 
>domännamn 
>toppdomän 

>mappstruktur

Protokollen http 
https och ftp

Dolda länkar 
(bit.ly)

Sökteknik

Förarbete

”Exakta fraser”

Saknade * ord

OR AND NOT 
(-)

Sökverktyg

Reverse Image 
Search

Källkritik

Vem? Varför? 
Hur?

Jämför med 
annat

Manipulerade 
eller 

felanvända 
bilder

Källtillit

Vilka källor litar 
ni på och 
varför?

Kunskap om 
Wikipedia

Faktaresistens



Prova och lära sig mer

- exempel på tjänster



Ställen att hämta material ifrån

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet/kallkritik/guide-for-kallkritik-for-larare

https://urskola.se/Produkter?ur_

subject_tree=information+och+

media%2Finformationss%C3%

B6kning+och+k%C3%A4llkritik

https://digitalalektioner.iis.se/

https://www.metro.se/lilla-

viralgranskaren

josefsahlin.se



Kunskap och värden

”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”

Kap. 1 Lgr11



Människan är en organism på 

planeten jorden. Organismer, till 

exempel djur, växter och svampar, 

har ämnesomsättning och 

förmåga till fortplantning. Läran 

om dem kallas 

biologi

Organismer och allt annat vi 

hittills har kunnat identifiera 

består av olika atomer som 

tillsammans bildar olika 

molekyler. Läran om atomer 

och molekyler och deras 

samspel kallas 

kemi

Atomer är i sin tur komplexa 

strukturer av energi och 

materia, som tillsammans 

med tid och rum är 

universums grundläggande 

egenskaper. Läran om 

dessa egenskaper kallas

fysik

Människor utvecklar metoder 

för att hantera naturens 

begränsningar. Materia, energi 

och information kan lagras, 

omvandlas, transporteras eller 

kontrolleras. Detta kallas  

teknik

Teknik används bland 

annat till att producera 

föremål i olika material 

och för olika syften. 

Genomförandet av 

denna process där idé 

omsätts till färdigt 

resultat kallas 

slöjd

Med teknikens förändring 

av våra levnadssätt ökar 

behovet av allsidig rörelse 

och kunskap om vad våra 

kroppar behöver för att 

må bra. Om detta handlar 

ämnet 

idrott och 

hälsa

Samarbete och 

konkurrens bildar sociala 

strukturer som kallas 

kulturer. Dessa kulturers 

utveckling över tid kallas

historia

Fysik, kemi, biologi och teknik har 

inverkan på jordytan, vårt hem som vi 

samsas eller konkurrerar om. Kunskap 

om jordytan och människors indelning 

och användning av den kallas

geografi

I takt med olika kulturers 

utveckling har också 

människors 

förklaringsmodeller för livet 

och döden förändrats. Det 

oförklarliga tillskrivs ofta ett 

eller flera ickemänskliga 

medvetanden, som andar 

eller gudar. Läran om 

människors tro och strävan 

att hitta mening i det som 

sker kallas

religions-

kunskap

Kulturer kan brytas ner i 

mindre sociala strukturer 

där människor samspelar 

enligt överenskommelser, 

dikterade regler eller 

traditioner. Dessa 

samhällen påverkar och 

påverkas av våra val och 

möjligheter. Kunskap om 

detta kallas 

samhälls-

kunskap

Även våra vardagliga 

sysslor påverkar och 

påverkas av vår delaktighet 

i små och stora sociala 

strukturer. Därför sätter vi 

detta görande i relation till 

hälsa, ekonomi och miljö i 

ämnet

hem- och 

konsument-

kunskap

För att kommunicera med andra människor använder 

vi bland annat talat och skrivet språk. Språk är också 

en betydande förutsättning för vår tankeförmåga. 

Vårt första språk är vårt modersmål och det 

vanligaste modersmålet i Sverige är

svenska

Språk förändras av både isolation och influenser 

från andra samhällen. Därför skiftar antalet språk 

och deras gångbarhet för kommunikation.  Som 

boende i Sverige med annat modersmål än 

svenska är det fördelaktigt att behärska svenska 

som andraspråk. Några internationellt 

gångbara språk just nu är franska, tyska, 

spanska och framförallt   

engelska

Språket hjälper oss att lagra 

och tolka information om vår 

omvärld. Men vi kan också bilda 

ny kunskap eller tolka vår 

omvärld, utan att nödvändigtvis 

studera den, med metoder för 

bland annat beräkning, 

sortering och slutledning. Detta 

kallas 

matematik

Kommunikation, 

kunnande eller 

upplevelse förutsätter 

inte alltid symboler eller 

språk. Form- och 

färgmässiga uttryck 

skapade för 

kommunikativa syften 

eller för att gestalta 

tankar och känslor kallas

bild

Ett annat uttryck är de 

följder av ljud och toner 

vi skapar med rösten 

eller särskilda 

instrument. Detta 

uttryck, som för många 

har stor betydelse för 

känslomässigt 

välbefinnande och 

social samvaro kallas

musik
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Ett förhållande till 

kunskap och värden



BILDER OCH 

UPPHOVSRÄTT
för lärare och elever 
(skapare: Josef Sahlin CC BY-NC-SA)

JAG BEHÖVER EN BILD TILL 

ETT SKOLARBETE…

SOM SKA MEJLAS/LÄMNAS TILL 

ELEV/LÄRARE

SOM SKA VISAS I 

KLASSRUMMET

SOM SKA PUBLICERAS PÅ 

INTERNET

LADDA NER NÅGOT DU HAR TILLSTÅND ATT 

ÅTERPUBLICERA

LADDA NER VAD SOM 

HELST

FOTA ELLER RITA NÅGOT 

EGET

• Infoga en bildtext där du skriver bildens titel, 

upphovsman och var den här hämtad (om detta 

går att hitta). Inte för att lagen kräver det i 

skolan men det förbättrar intrycket av ditt 

arbete. 

• Vi får använda upphovsrättsskyddade bilder för 

att skolan har ett skolkopieringsavtal.

• Detta gäller bara foton och andra illustrationer. 

Video, rörlig grafik och ljud har särskilda regler.

• Den som fotat eller ritat har rätten att bestämma hur den 

används. 

• Du får gärna skriva i en bildtext hur din bild får användas. 

Använd då gärna licensverktyget Creative Commons. 

• Skriv gärna titel och upphovsman under bilden.

• Skriver du ingenting så är den ändå automatiskt skyddad 

av upphovsrätten.

• Att fota av eller kopiera något som är skyddat av 

upphovsrätten räknas inte som att skapa något eget.

• Om du vill använda en bild som är upphovsrättsskyddad eller där det inte står hur du får 

använda bilden, så hör av dig till ägaren till bilden och fråga.

• Du hittar bilder som du får använda genom att trycka Avancerad sökning på Google och välja 

”fria” bilder.

• Skriv titel och upphovsman (om det framgår) under bilden.

• Skriv också under vilka villkor du får använda bilden. Dessa villkor måste givetvis också följas.

• Villkoren kan t.ex. se ut så här: CC-BY-SA, CC0, GFDL, public domain. Det brukar finnas en 

länk där det förklaras vad licenserna betyder.

• Upphovsrättsskyddade bokomslag brukar få användas i samband med en bokrecension av 

boken. Läs på förlagets hemsida vad som gäller.

Användningen av bilder får inte kränka eller skada någon. Detta regleras i andra lagar. Läs mer om regler för bilder i skolan på skolverket.se eller fråga skolbiblioteket



Missa inte ett tillfälle!



F

• Bekanta sig 
med 
folkbibliotek och 
skolbibliotek.

1

• Träff i 
skolbiblioteket med 
information om 
lokalen och hur 
man hittar böcker. 
Lära sig att låna på 
egen hand.

2

• Baskunskaper i 
källkritik. Vad 
kan man lita på? 
Gärna i 
samband med 
ett aktuellt 
arbetsområde, 
t.ex. rymden.

3

• Informations-
sök i närmiljö. 
Bibliotekarie 
medverkar i 
planering och 
genomförande 
av Stockholms-
tema.

4

• Upphovsrätt 
(bilder och text 
m.m.). Besök på 
TioTretton

5

• Författarbesök 
och arbete kring 
en bok av 
författaren.

6

• Källkritik. Om hur 
man kan förhålla 
sig till "fakta" samt 
prova att ljuga 
trovärdigt och på 
så sätt bli mer 
källkritisk (ex 
riktigtsant.se)

7

• Informations-
sök (söka smart, 
databaser, 
böcker och 
referenser).

8

• Författarbesök 
och arbete kring 
en bok av 
författaren.

9

• Övriga behov

• Elevinflytande i 
utformning och innehåll.

• Omvärldsbevakning och 
spridning av erfarenheter 
och bra idéer.

• Inbjudande lokal

• Kunnig personal

• En tro på alla 
elevers rätt och 
möjligheter

• En drivkraft för utveckling 
inom läsförståelse, 
läsintresse, skrivande, 
MIK och bildning.

• Ett hela skolan-perspektiv 

• Central 
placering

• Öppet ofta

• Välkomnande

• Tillgängligt och 
synligt även på 
internet Synlighet Ledarskap

Lärande-
kultur

Höga 
förvänt-
ningar

Skolbiblioteksplan 

Årstaskolan Stockholm 2017

Skol-
bibliotekets 

funktion

• Central plats i skolan

• Skolarbete, kulturupplevelser, en 
stunds lugn och ro.

• Lånesystem för självbetjäning

• Aktuellt och genomtänkt 
medieutbud

Skolbib-
liotekariens
kompetens

• Vägleder och inspirerar till ökat 
läsande.

• Bidrar tillsammans med IT-
pedagog till ökad medie- och 
informationskompetens hos elever 
och personal. 

• Stöttar elever och personal i att 
publicera egna verk på bibblis.se

• Håller i och samverkar kring 
lektioner för ökad måluppfyllelse 
(se innehåll i trappan nedan).

Elevens 
behov i 
fokus

• Mångfald och likvärdighet

• Böcker på olika nivåer

• Tillgång till läsning på olika sätt 
vid behov, t.ex. Legimus

• Böcker på olika språk

Samordning 
och 

samverkan

• Länk till och kontakt med 
skolbibliotekskonsulent på 
Utbildningsförvaltningen för 
utveckling, cirkulationsbibliotek 
och mångspråksbibliotek.

• Medverkar i olika nätverk för 
skolbiblioteksutveckling.

• Omvärldsbevakning inom 
litteratur, MIK och skolbibliotek.

• Samarbete med folkbibliotek.



Googla:

• Sveriges minsta stad

• Sveriges minsta kommun

• Sveriges minsta landskap



Tack!

Josef Sahlin 

josefsahlin.se


