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Falska nyheter
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Verkliga problem



Deep fake





Digitala utmaningar





Storleken på problemet?



Kartläggning av utmaningen

Nyhetsvärderaren medborgarforskning

Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?

+7000 elever (13-19 yrs) samlade in och granskade

+7000 nyheter

Resultat:

• Unga läser och delar mest trovärdiga nyheter 
från etablerade medier

• Mest trovärdiga nyheter ofta bakom betalväggar

Nygren, Brounéus & Svensson (2019) Diversity and credibility in 
young people’s news feeds, Journal of Social Science Education



Svenska ungdomars självbild: nästan 80% bra på att 

granska digital information (högstadiet & gymnasiet) 

(Skolverket 2016)



Det här är Aftonbladets hemsida. Sidan innehåller nyheter och reklam. 

Markera nedan de artiklar med pilar som du tror är nyheter

21%

85%

63%

25%

42%



1. De som är bra på digital källkritik:

i) skattar tillgång till pålitliga nyheter högt.

ii) har högre utbildning 

iii) läst särskilt humaniora & konst och naturvetenskap

iv) jobbat med källkritik

2. De som är dåliga på digital källkritik:

i) yngre som ser sig som bra på att hitta information på 
nätet
ii) anser att information på nätet är trovärdig

Nygren & Guath, 2019
Guath & Nygren WiP



Försvar mot manipulation och desinformation



Försvar mot manipulation och desinformation

Kritiskt tänkande

”en målmedveten självkontrollerande värderande slutsats 

som resultat av tolkning, analys och utvärdering av de 

bevis och konceptuella, metodologiska, kriteriologiska eller 

kontextuella överväganden som slutsatsen bygger på” 

(Facione, 1990, min översättning).



Kritiskt tänkande i historia



Experters kritiska tänkande

Cynthia Shanahan, Timothy Shanahan & Cynthia Misischia 2011

tolka tendens tydliggöra urval undvika tolkning

i sitt sammanhang nyare fynd bättre  inte sammanhang 

jämföra utsagor material/metoder? 
jfr förkunskap
ej missförstånd

Avsändare? 

Kontext? 

Verifiera/
korroborera



Kritiskt tänkande i kursplaner 

och nationella prov

• Svenska: sammanföra & tolka; granska & värdera

• Historia: tolka historiebruk; granska & värdera

• Fysik: granska & ta ställning om samhällsfrågor; genomföra 

systematiska undersökningar

• Matematik: tolka & värdera data och problemlösningsstrategier 



Elevers provsvar







• Tydligast samband med ämnesbetyg

Nygren, T., Haglund, J., Samuelsson, C. R., Af Geijerstam, Å., & Prytz, J. (2019). Critical 
thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school. Education 
Inquiry. 



Kritiskt tänkande i praktiken

• Kritisera inte närvarande elevers 

lösningar (matematik)

• Argumentera utifrån någon annans 

perspektiv (fysik)

• Strukturerad tolkning av texter 

(svenska)

• Arbeta aktivt med motstridiga 

uppgifter (historia)

Nygren et al WiP



Digital källkritik
Experter & novisers digitala källkritik

Wineburg & McGrew, 2019



Försvar mot desinformation

Försvar mot manipulation och desinformation

Läsa lateralt som ett proffs

Vem står bakom informationen?

Vilka bevis finns?

Vad säger andra oberoende källor?



Läsa lateralt som ett proffs: Omvänd bildsök med Invid

Försvar mot manipulation och desinformation





Keyframes

Forensic

Similarity

ÄR DET TROVÄRDIGT, VINKLAT ELLER FALSKT?    
Vem ligger bakom denna information? 
Vad är bevisen? 
Vad säger andra källor?

Elevuppgift (i grupper om 2-3 personer)
1) Similarity: Dubbelkolla! Gör en reverse image search för att se 
var bilden kommer från och om den är manipulerad. Använd olika
sökmotorer såsom Yandex, Bing and Google. 
• Börja med det här Imgurinlägget
Högerklicka och använd Fake video news debunker by Invid för att göra
reverse image search i Yandex mm. Är inlägget trovärdigt? Varför/varför
inte?

2) Forensic: Du är detektiven! Kolla vad som har manipulerats. 
• Klicka på det här Twitterinlägget
Högerklicka på bilden och använd Fake video news debunker by Invid –
Forensic. Submit & scrolla ned. Är inlägget trovärdigt? Varför/varför inte?

3) Keyframes: Stoppa och analysera videon! 
• Klicka på den här Twittervideon
Använd keyframe knappen. Klistra in länken till Twitter.inlägget. Gör sedan 
en omvänd bildsökning. Använd förstoringsglaset för att kolla namnet på 
karusellen. Googla! Är inlägget trovärdigt? Varför/varför inte?

https://twitter.com/i
tsnotdweena/status/
11392042127625789
45

https://imgur.c
om/gallery/B
WtNcU0

https://twitter.com/
MainatJM/status/914
402135734996993

https://imgur.com/gallery/BWtNcU0
https://twitter.com/MainatJM/status/914402135734996993
https://twitter.com/itsnotdweena/status/1139204212762578945


FÖRKLARINGAR/FACIT

1) valrossen var på en rysk 
ubåt som genomgick 
reparationer 2006.  Den 
populära bilden av ung man 
bakom är fejk (Snopes, 2019).

Click bait!

2) Bilden är från protester. 

Flaggan infogad för att ge 
bilden mer symbolisk kraft (El 
Pais, 2017)

Ideologisk desinformation!

3) Videon är fejk. 
Producenten är okänd.(Metro, 
2019; Wired 2019)

Click bait!

Tips & trick!
Keyframes + Google reverse image search
+ Magnifier för att se ”Gyro drop”. 
Textsök ”Gyro drop fake” scrolla ner till 
Wired artikeln i träfflistan.

Tips & trick!
Bing reverse image search + Google 
key word search ”walrus submarine 
fake photo” scrolla ner till Snoopes
artikeln i träfflistan.

Tips & trick!
Forensic +
Google reverse
image search
”Catalonia fake” –
scrolla ner till El 
Pais artikeln. 

https://www.snopes.com/fact-check/walrus-sleeps-atop-submarine/
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/inenglish/1506943013_999238.html#sumario_3
https://metro.co.uk/2019/06/15/terrifying-theme-park-ride-everybody-keeps-sharing-online-actually-fake-9967557/
https://www.wired.com/story/that-viral-gyro-drop-ride-was-fake-heres-how-you-can-tell/


badnewsgame.se

Roozenbeek, van der Linden & Nygren (2020) Psychological

inoculation interventions can reduce susceptibility to 

misinformation across cultures, The Harvard Kennedy School

Misinformation Review 

Identifiera manipulativa strategier

badnewsgame.se


Självtest 

med 

feedback

Försvar mot manipulation och desinformation
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Digitala prov som utmaning

The students who took the test online performed 
as if they’d had five fewer months of academic 
preparation in math and 11 fewer months of 
preparation in English than their peers who took 
the test on paper 

Backes, B., & Cowan, J. (2019). Is the pen mightier than the keyboard? The 
effect of online testing on measured student achievement. Economics of 
Education Review, 68, 89-103. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.12.007

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.12.007


Mobiler även avstängda stör tänkandet och 
prestationer
Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive 
capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154. 

Särskilt problematiskt för dom som uppger att dom
är beroende av mobilen!



Digitala möjligheter

–Tillgänglighet (Rosensweig 1999; 

Nygren 2014)

–Multimodalitet – se, lyssna, skapa

(Vasudevan 2010; Kress 2003, 2010; 

Selander & Åkerfeldt 2008, Säljö

2012) 

–Talsyntes bra för visst lärande

(Elkind, Cohen & Murray 1993; 

Anderson‐Inman & Horney 2007).



Evidensbaserade digitala resurser

https://cor.stanford.edu/ 
www.badnewsgame.se
https://cognitionmatters.org/se/vektor/
https://www.youcubed.org/
https://aaalab.stanford.edu/
https://phet.colorado.edu/
www.nyhetsvarderaren.se
www.sheg.stanford.edu
http://project-youcheck.com/
https://www.getunderpressure.com/?lang=en

https://aaalab.stanford.edu/
http://www.badnewsgame.se/
https://aaalab.stanford.edu/
https://aaalab.stanford.edu/
https://aaalab.stanford.edu/
https://phet.colorado.edu/
http://www.nyhetsvarderaren.se/
http://www.sheg.stanford.edu/
http://project-youcheck.com/
https://www.getunderpressure.com/?lang=en


1. Goda ämneskunskaper – fakta och färdighet

 Läsa mycket & ämnesspråk överbryggar klyftor

2. Källtillit & nyfikenhet

3. Lärare som styr, stimulerar och utmanar!

– Ge struktur och helhet inför lärande av ny svår
kunskap

– En bit i taget med ledande/problematiserande 
frågor

– Inte självstyrt lärande – vilsna barn spelar safe

– Utmanande men inte toksvårt

– Koppla ned för att undvika ”fjärilsdefekten” och 
multitasking

– Nytt & svårt, lättast på papper

– Varsam digitalisering stödjer källkritik & resultat

Försvar mot manipulation och desinformation



Ämnesdidaktik 



Utmaningen! Att hitta balansen

Ämnesdidaktisk digital kompetens 



Utmaningen! Att hitta balansen

Ämnesdidaktisk digital kompetens 

När och hur kan digitala medier försämra min undervisning?

När och hur kan digitala medier bidra till undervisningen i mitt ämne ?



Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och 

hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, 

Utbildningsminister Gustav Fridolin



Tack för att ni lyssnat!

Tankar,  frågor, kommentarer?

Rabattkod på nok.se: fejk


