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Förord 

Rätten till tillgång till information erkänns av FN. 

Det är en grundläggande rättighet för alla människor. 

Tillgång till information är nödvändigt för att ha ett demokratiskt samhälle. 

 

Denna rättighet måste garanteras för alla människor.  

Det är ännu viktigare för människor med funktionsnedsättningar.  

Den här rättigheten ska skydda mig från felaktig information.  

 

Den här handboken hjälper människor att hitta tillförlitlig information.  

Den här handboken hjälper också till att identifiera felaktig information. 

 

 

 

Skaparna av denna handbok vill att boken ska var användbar. 
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A.1. Vad är digitala 

informationskällor? 
 
A.1.1. Vad är information? 

Information är organiserad data. 

Informationen syftar till att skicka ett meddelande. 

Meddelandet skickas från en person till en annan. 

Ett informationsmeddelande bör ha: 

• Syfte: budskapet är lätt att förstå. 

• Betydelse: meddelandet kan ändra en åsikt. 

• Nyheter: meddelandet kan berätta vad som hänt. 

• Trovärdighet: den som säger att meddelandet måste vara trovärdig. 

• Värde: Meddelandet måste vara användbart för den person som tar emot det. 

A.1.2. Vad är en informationskälla? 

Informationskällan är platsen där jag hittar informationen. 

Informationskällor är webbplatser där det finns många meddelanden. 

Jag kan komma åt meddelandena, när jag vill. 

Informationskällor används för att hjälpa mig att lära mig mer. 
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Exempel på informationskällor: 

• Tidning på Internet. 

• Hemsida 

• Tidning på papper. 

• Böcker. 

• Tv eller radiojournalist. 

Sociala medier är också informationskällor. 

Sociala medier är Facebook, Twitter, Instagram med flera. 

Många ungdomar hittar information i sociala medier. 

 

Informations- och kommunikationsteknik kan lagra information. 

Informations- och kommunikationsteknik används för att utbyta information. 

Idag kan jag få mycket information tack vare informations- och 

kommunikationsteknik. 

 

Den information jag hittar på Internet kallas digitala informationskällor. 
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A.1.3. Digitala informationskällor 

Det finns tre typer av digitala informationskällor. 

Dessa tre typer av information beror på vem som berättar för oss. 

Källorna till digital information är första, andra och tredjehandskällor 

 

Förstahandskällorna kan vara: 

• Intervjuer med huvudpersonen. 

• Videor av vad som hände. 

• Bilder av vad som hände. 

• Officiella dokument. 

Officiella handlingar är uppgifter som skapats av institutionerna. 

 

Andrahandskällor använder information från andra personer. 

Andrahandskällor kan också göras från andra nyheter. 

En bra andrahandskälla förklarar var informationen kommer ifrån. 

Andrahandskällor kan vara: 

• En åsiktstext i en tidning eller på Internet. 

• En video som sammanfattar ett nyhetsobjekt. 

• En historiebok. 
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Tredjehandskällor inkluderar förstahandsinformation och andrahandsinformation på 

ett ställe. 

Tredjehandskällor har meddelanden från huvudpersonen. 

Tredjehandskällor har också meddelanden från andra människor. 

Tredjehandskällor kombinerar de två sakerna. 

 

Tredjehandskällor kan vara: 

1. Digitala uppslagsverk som Wikipedia. 

2. En video som innehåller intervjuer och åsikter. 

3. En tv-nyhetssändning. 

 

I sociala medier hittar jag alla tre informationskällor.  
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A.2. Hur kan jag hitta sann 

information. 
 
All möjlig information finns på Internet. 

Internet är ett öppet utrymme för alla människor. 

Internet är en plats där alla människor kan publicera och läsa information. 

Men information kan vara sann eller falsk. 

Jag måste få veta vilken information som är sann och vilken som är falsk. 

Falsk information kallas också "Fake news". 

 

Fenomenet fake news på Internet kan vara: 

• Felaktig information: när jag tror att informationen är sann och publicerar den, 

men informationen är falsk.  

• Desinformation när jag vet att informationen är falsk, men publicerar den och 

säger att det är sant. 

 

Varför sprider vissa fake news?  

Olika skäl att sprida fake news: 

1. Ekonomiska skäl: att tjäna pengar 

2. Politiska skäl: att påverka befolkningen  

3. Bara för att vara rolig 
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A.2.1. Hur kan jag vara försiktig med information? 

 

1. Jag måste vara uppmärksam på webbadressen (även kallad URL).  

De mest verifierade webbadresserna är: 

• .gov = regeringen och riksdag 

• .edu = skolor 

• .org = professionell eller ideell organisation 

2. Jag kan trycka på knappen "om oss" och läsa information om webbplatsens 

ansvariga. 

3. Jag kan kontrollera datumet för den senaste uppdateringen av webbplatsen:  

Är den uppdaterad? 

4. Jag kan hitta informationen på olika platser: 

• Artiklar, online och i tryck 

• Tidningsartiklar, redaktioner 

• Böcker, e-böcker, avhandlingar, avhandlingar 

• Webbplatser 

• Bilder 

• Videor och ljud 

• Sociala medier 

Jag kombinerar dessa verktyg för att bättre förstå vad som är sant. 

5. Jag tittar på nyhets- och nyhetsprogrammen. 
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6. Jag köper en tidning. 

 

7. Jag prenumererar på tidningar som talar om aktuella händelser. 

 

8. Jag kollar in webbplatser som publicerar nyheter så ofta som möjligt. 

 

9. Jag laddar ner en app som gör att jag kan läsa nyheter på min smartphone. 

 

10. Jag pratar med andra välinformerade personer 
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A.3. Finns det sanningar 

på sociala medier? 
 

A.3.1. Vad är sociala medier? 

Sociala medier är teknik som låter människor mötas.  

Med sociala medier kan jag dela mina idéer.  

Sociala medier använder Internet för att hjälpa mig att kommunicera. 

Med sociala medier kan jag kommunicera med vem som helst.  

Jag kan använda sociala medier för att dela information. 

Jag kan använda sociala medier för att dela bilder.  

Jag kan se vad andra delar på sociala medier.  

Jag kan använda sociala medier från min smartphone.  

Jag kan använda sociala medier från min dator.  

Med sociala medier kan jag interagera med mina vänner och familj. 
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A.3.2. Bra och dåligt med sociala medier 

Sociala medier kan vara bra eftersom det kan hjälpa mig att kommunicera med vem 

som helst.  

Med sociala medier kan jag kommunicera med vem som helst. 

Det spelar ingen roll hur långt bort de är. 

Jag kan kommunicera med en person. 

             eller 

Jag kan kommunicera med många människor samtidigt. 

 

Jag kan skriva till min familj eller mina vänner. 

Jag kan skicka en bild till min familj eller mina vänner. 

Jag kan skicka en video till min familj eller mina vänner. 

Jag kan ringa gratis till min familj eller vänner. 

Allt jag behöver är en Internetanslutning.   

 

Jag kan använda sociala medier för att lära mig nya saker. 

Jag kan använda sociala medier för att hitta ett jobb. 

Jag kan använda sociala medier för att säga min åsikt till andra människor. 

Sociala medier kan ibland vara dåliga.  

Jag kan använda sociala medier för mycket.  

Att använda sociala medier för mycket kan ge mig stress.  

För mycket sociala medier kan distrahera mig. 



 

14 

 

A.3.3. Olika typer av sociala medier 

Det finns olika typer av sociala medier.  

Det finns sociala medier som hjälper mig att få kontakt med min familj och vänner.  

Det finns sociala medier som hjälper mig att dela min åsikt.  

Sociala medier som Facebook. 

 

Sociala medier som Twitter. 
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A.4. Digitala medier 
 

 

A.4.1. Vad är digital information? 

Digital information är den information jag kan göra, se och spara på olika surfplattor, 

datorer och mobiler. 

Med digital information kan jag också utbyta information och kommunicera med andra 

människor. 

Många spenderar fler timmar på digital information än på tv. 

 

A.4.2. Är allt jag hittar på Internet sant? 

Ibland vet jag inte om de bilder, texter eller videor som vi ser eller hittar är verkliga. 

I texter måste jag kontrollera författaren och sidan där den är skriven. 

På bilderna kan jag leta efter den bilden på andra webbplatser för att se om den har 

ändrats. 

Detta kallas omvänd sökning. 

Jag kan använda en hemsida som heter Tineye.  

Det är en hemsida som gör att jag kan ladda upp en bild eller kolla en webbadress för 

att se om det har ändrats. 

Jag kan också se alla hemsidor som har använt den bilden. 
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Ett exempel är följande bilder: 

 

 

Med Tineye har jag kollat att originalbilden är den till vänster och bilden till höger har 

manipulerats med en drake. 

Tillgång till TinEye: https://tineye.com/ 

                     

 

 

 

 

  

https://tineye.com/
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A.5. Så här hittar du dold 

reklam 
 
 

A.5.1. Vad är reklam? 

Jag har sett reklam på TV när jag tittar på ett program. 

En reklam kan vara en liten video som visar mig ett företags produkter. 

Företaget vill informera mig om vilka nya produkter de har. 

Jag kan bestämma om jag är intresserad av produkten eller inte. 

 

A.5.2. Vad är en Internet reklam? 

När jag är på Internet och besöker en hemsida. 

Kan ett fönster dyka upp på min skärm. 

Ett popup-fönster är en fyrkant som visas ovanpå hemsidan jag besöker. 
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Ibland i mitten av min skärm. 

 

Ibland längst ner till höger på skärmen. 

 

Ibland dyker många annonser upp över hela min skärm. 

 

Jag stänger popup-fönster genom att klicka på det lilla X:et längst upp till höger. 
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A.5.3. Farliga annonser 

När jag är på Internet måste jag vara försiktig med annonser. 

Inte alla annonser kommer från företag. 

 

 

Vissa annonser kan ha ett virus! 

Ett virus på Internet är ett program som kan stjäla allt från min dator. 

Det är jättedåligt att få virus på datorn. 

 

A.5.4. Vilka är de farliga annonserna? 

När jag är på Internet och jag är på en webbplats. 

Ibland dyker ett fönster upp som säger: 
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Jag vet att det här är en farlig reklam. 

Om jag klickar på annonsen så kommer jag få virus. 

 

 

Ibland använder de ett spel för att lura mig. 

Jag vet att det här är en farlig annons. 

Om jag klickar på annonsen så kommer jag få virus. 

Om jag vill skydda mig och min dator från dessa popup-fönster. 

 

Kan jag installera ett adblock-program i min webbläsare. 

Jag kan be om hjälp från någon som hjälper mig att installera den. 

Detta kommer att skydda mig från många farliga pop-ups. 

 

A.5.5. Annonsering i en text 

När jag är på Internet läser jag om saker jag är intresserad av 

 

Ibland hittar jag annonser i texten. 
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A.5.6. Exempel 

Om jag vill träna hemma 

Jag kan gå ut på Internet och hitta några övningar att göra hemma 

Jag kan hitta en artikel på en hemsida. 

Jag läser alla övningar och bestämmer vad jag vill göra 

Ibland står det att jag måste köpa något för att bli starkare. 

Det står att om jag vill ha snabba resultat måste jag köpa något. 

Jag ser att texten har företagets namn 

Jag ser att texten har produktens namn. 

Men jag vet att jag inte behöver köpa produkten för att göra övningarna. 

Jag kan göra övningarna utan att köpa något 

 

A.5.7. Dold annonsering 

Jag vet nu att annonsen är dold i texten. 

Jag är försiktig när jag läser något. 

Jag texten som säger åt mig att köpa något från ett företag. 

Om jag inte vill ha produkten behöver jag inte köpa den. 

Jag får bara den information jag behöver.  
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A.6. Fake News 
  

 

A.6.1. Vad är Fake News? 

Fake news har funnits länge. 

Facebook har gjort det enkelt för alla att göra Fake news. 

Fake news är påhittade saker som låter som sanningen. 

För länge sedan gjordes Fake News av mäktiga ledare för att kontrollera människor. 

Personer kan få betalt för att göra Fake News. 

Det finns många anledningar till att Fake News finns. 

 

A.6.2. Hur fungerar Fake News? 

Facebook kan ändra hur du tänker. 

Det är inte lätt att veta vad som är falskt eller sant. 

Jag brukar hålla med mer om saker jag gillar på Facebook. 

Även om det är falskt. 

Jag håller inte med om saker jag inte gillar på Facebook. 

Även om det är sant. 

Om jag gillar något på Facebook berättar jag för mina vänner. 

Det är så Fake News fungerar. 
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  A.6.3. Vanliga exempel på falska nyheter 

Första exemplet: 

Några fake news vill att jag ska köpa något. 

Det kan vara något som får mig att må bra. 

Eller så kan det vara en pryl. 

Artikeln brukar berätta hur bra den är. 

Historien berättas av en expert. 

Så du tror att det är sant. 

 

Andra exemplet: 

Brott används för fake news. 

Jag läste att någon blir skadad. 

Jag gillar inte det. 

Jag blir arg och berättar för din vän. 

Många arga människor kan få politiker att ändra på saker och ting. 

Även om det är en dålig förändring. 

 

Tredje exemplet: 

De vanligaste Fake news är klickraket. 

Klickraket är när det finns en bild eller text som jag vill klicka på. 

Det kan vara en rolig bild eller text. 

Eller något annat jag vill klicka på. 

Det är inte alltid Fake News men det är gjort på ett sätt att du vill klicka. 

Även stora tidningar gör klickraketer. 
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A.6.4. Varför är Fake News så farligt? 

Fake news kan vara roliga. 

Men det kan också vara farligt. 

Fake news kan förändra hur jag tänker. 

Det är nästan som om jag kontrolleras av någon. 

Om jag delar Fake news med mina vänner kan jag hjälpa dåliga människor. 

 

A.6.5. Hur hittar man Fake News och kontrollerar fakta? 

Varje dag får jag mycket information. 

Det kan vara svårt att veta vad som är sant. 

Här är tre sätt att hitta fake news. 

 

1:  

Var hittade jag den? 

Har jag läst något på den webbplatsen tidigare? 

Kan jag hitta samma nyheter på en annan webbplats? 

2: 

Jag tänker på vad nyheterna säger. 

Är det menat som ett skämt? 

3: 

Jag kan alltid fråga någon i min närhet vad de tycker. 

Vissa länder och Europeiska unionen har faktagranskningswebbplatser som jag kan 

använda. 
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