
källkoll!
hem kontakttextverktygbidra!varför?

Vi kommer i kontakt med miljontals tecken 
varje dag - vare sig det är via telefonen,  
datorn eller en gammal hederlig 
morgontidning. Med alla dessa tecken så 
kan det bli svårt att skilja på nyheter, 
spekulationer och rykten - vad är sant och 
vad är bara rykten eller spekulationer?

Med källkoll kan du lära dig mer om källkritik 
och hur du kan tänka när du kommer i kontakt 
med texter och bilder på internet. Du kan även 

hjälpa till i att förstå hur olika texter 
uppfattas. 

Din uppfattning är viktig!

Glöm inte heller dela vår sida på sociala medier! 
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När vi läser nyheter eller information om saker 
som vi själva inte sett med våra egna ögon måste 
vi förlita oss på vad andra säger.

Det kan vara lätt att krydda på historier när vi 
umgås med våra vänner och pratar om saker som 
hänt men om man jobbar som journalist måste 
man vara lite mer försiktig med vad man väljer att 
skriva.

Som journalist har man många regler, riktlinjer 
och etiska frågor som man måste förhålla sig till. 
Medier och journalister spelar en stor roll i att låta 
olika åsikter komma till tals och hjälpa människor 
att självständigt ta ställning i frågor i vårt 
samhälle. Det kan man göra på olika sätt men en 
viktig del i det är att låta olika källor kommer till 
tals i en viktig fråga eller händelse.

Varför är källkritik viktigt?
Om journalister kan leva upp till vissa av de krav 
som ställs på dem så hoppas man att man kan få 
en bra åsiktsbildning i samhället.

Idag tar många människor del av nyheter på 
Internet istället för att läsa morgontidningen. 
Internet är en plats där i princip vem som helst 
kan skriva vad som helst och idag finns det många 
alternativa nyhetsförmedlare som publicerar 
nyheter och information om saker som händer i 
samhället. Dock så har inte alla som publicerar 
nyheter på Internet utbildning, kunskap eller 
förståelse om viktiga delar av att förmedla infor-
mation till allmänheten.

Därför, kanske mer än någonsin, är källkritik 
viktigt. Under fliken ”bidra!” kan du läsa mer om 
vad källkritik innebär i praktiken.
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Idag har vi med hjälp av sociala medier ett helt 
annat medielandskap än för några år sedan. Informa-
tionsflödena i våra smartphones är mer eller mindre 
konstant och om man spenderar mycket tid på 
exempelvis Facebook så blir det svårt att missa all 
information som finns där.

Genom att gå vidare i nästa steg kan du genom att 
svara på lite olika frågor om texter lära dig om saker 
som kan vara bra att ha i åtanke när du läser nyheter 
eller information på både Internet, TV eller i 
tidningar.

Bidra till förståelse kring hur vissa texter uppfattas

Förhoppningen med enkäten är även att bidra med 
förståelse kring att alla nyhetsartiklar som florerar på 
Internet inte alltid är särskilt journalistiska i bemär-
kelsen att de följer de yrkesregler som gäller för publi-
cering.

Under testets gång kommer du att titta på olika texter 
och svara på olika frågor. Det viktiga är att under tes-
tets gång alltid ha de journalististiska ”reglerna” som 
ideal. Du kommer därför under testets gång alltid att 
ha tillgång till de journalistiska reglerna så att du på 
bästa sätt kan svara på frågorna ur detta perspektiv.

»
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Några viktiga delar av källkritk
Genom att vara källkritisk ställer man sig några frågor 
om textens innehåll och vem som publicerat texten:

1. Vem har skrivit texten?
2. Vem har publicerat texten?
3. Vilket budskap har källan?
4. Är informationen trovärdig?
5. Hittar du något budskap?
6. Hittar du dolda budskap?
7. Går fakta att kontrollera?
8. Skiljer texten tydligt på fakta och fiktion?
9. Finns det spekulationer i texten?

Viktigt att komma ihåg!

Det skiljer på olika typer av innehåll på nyhetssidor. 
Ibland kan det vara en krönika, debattartikel eller insän-
dare som har som syfte att vara mer personliga där åsik-
ter får ta plats. Då ska det stå tydligt att det är just detta 
och då får man ha i åtanke att det är personliga åsikter 
och ställningstaganden som är i fokus.

Bilder är också kommunikation och påstås ju ibland 
säga mer än 1000 ord. Fundera även över vad bilderna 
uttrycker och om de är relevanta för det andra innehållet 
i artikeln. 



Den 27 mars 2015 gjorde en då 29-
årig man från Turkiet körprov för 
att få svenskt körkort. När provet 

avslutats meddelade trafikinspektö-
ren omgående mannen att han blivit 
underkänd. Denna motgång var den 

lättkränkte turken av allt att döma 
oförmögen att hantera. Han gav 

trafikinspektören två knytnävsslag i 
ansiktet. Trafikinspektören tog tag i 
den turkiske mannens handleder för 
att få stopp på misshandeln. Turken 

svarade då med att skalla inspektören 
i ansiktet.

Den 27 mars 2015 gjorde en då 29-
årig man körprov för att få svenskt 
körkort. När provet avslutats med-
delade trafikinspektören omgående 
mannen att han blivit underkänd. 
Han gav då trafikinspektören två 

knytnävsslag i ansiktet. Trafikinspek-
tören tog tag i mannens handleder för 
att få stopp på misshandeln. Mannen 
svarade då med att skalla inspektören 

i ansiktet.

Vilken text tycker du är mest lämpad som nyhetsartikel?

Journalistiska regler Bra frågor vid källkritik

»



Den 27 mars 2015 gjorde en då 29-
årig man från Turkiet körprov för 
att få svenskt körkort. När provet 

avslutats meddelade trafikinspektö-
ren omgående mannen att han blivit 
underkänd. Denna motgång var den 

lättkränkte turken av allt att döma 
oförmögen att hantera. Han gav 

trafikinspektören två knytnävsslag i 
ansiktet. Trafikinspektören tog tag i 
den turkiske mannens handleder för 
att få stopp på misshandeln. Turken 

svarade då med att skalla inspektören 
i ansiktet.

Den 27 mars 2015 gjorde en då 29-
årig man körprov för att få svenskt 
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Vilken text tycker du är mest lämpad som nyhetsartikel?

Bra frågor vid källkritik
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Journalistiska krav
1. Att tillämpa principen om två av varandra oberoende 
källor och låta olika sidor komma till tals.

2. Att i huvudsak vara beskrivande, och i den mån tolk-
ningar förekommer.

3. Att tydligt skilja mellan fakta å ena sidan och tolkningar 
och spekulationer å den andra.

4. Att tydligt skilja mellan bekräftande och obekräftade 
uppgifter.

5. Att vara tydlig med vilka källor som använts.

6. Att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen 
mellan fakta och fiktion samt.

7. Att inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördo-
mar på ett sätt som bidrar till att de sprids och förstärks.
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1. Vilket budskap har källan?

2. Är informationen trovärdig?

3. Hittar du något budskap?

4. Hittar du dolda budskap?

5. Går fakta att kontrollera?

6. Skiljer texten tydligt på fakta och fiktion?

7. Finns det spekulationer i texten?

»



För en tid sedan beviljades SVT en större andel av Public 
Service-pengarna för att ytterligare förstärka sin multikulturalistiska 

och massinvandringsfrämjande propaganda. En ny tjänst med 
beteckningen migrationskorrespondent skulle tillsättas. Det står nu 

klart att det blir Stina Blomgren som får jobbet. Blomgren har på 
senare tid framför allt arbetat som SVT:s utrikeskorrespondent i Kairo 
där hon ofta setts iförd muslimsk slöja. Hon har också skrivit en bok 
med titeln ‘Svart notis’ i vilken hon med känsloargument propagerar 

för illegal invandring.

Vilken påstående tycker du bäst beskriver texten?

Neutral beskrivning av SVT och Stina 
Blomgren.

SVT vässar sin mångkulturs- och 
massinvandringspropaganda ytterligare

Inte neutral alls. Det finns tydligt 
starka åsikter i den.

Tror du att detta är taget från en nyhetsartikel?

Ja    /    Nej

Journalistiska regler Bra frågor vid källkritik

»



Alltfler svenskar överger gammelmedia. En delförklaring till detta feno-
men är att objektiv och konsekvensneutral nyhetsrapportering och allsidig 
opinionsbildning i tilltagande utsträckning fått stryka på foten för politiskt 
korrekt agendajournalistik, folkuppfostran, förmynderi, censur och avsmal-
nande åsiktskorridor. Förtroendet för den traditionella journalistkåren som 

informationsförmedlare har till följd av detta sjunkit kraftigt. Skrået får 
numera kontinuerligt bottennoteringar i de förtroendemätningar som varje 

år görs för olika samhällsaktörer.
Varför betala för en produkt som ser ned på, vilseleder och mästrar sina 

kunder, frågar sig alltfler mediekonsumenter och söker sig i stället till alter-
nativa medier där man åtnjuter respekt som vuxen medborgare att själv välja 
vilken information som är och inte är relevant. I den mediekrati som Sverige 

förvandlats till upplever den “rättänkande” mediaeliten denna utveckling 
som ett hot. Det gör även den del av den parlamentariska politikerkåren 

som numera lever i symbios med media i stället för att kritiskt granskas av 
densamma.

Reflektera över de påståenden som finns i texten. Markera de påståenden som du tycker saknar källa.

Journalistiska regler Bra frågor vid källkritik

»



ENSAMKOMMANDEBLUFFEN. Nu 
kommer larmrapporter om att ett stort 
antal av de så kallade ensamkommande 

flyktingbarn som i tusental varje år kom-
mer till Sverige är heroinister.

Socialtjänsten i Stockholm har i samar-
bete med polisen inlett en omfattande in-
sats där man bara i förra veckan grep ett 
tiotal “flyktingbarn” efter att man påträf-
fat heroin hos dem. De flesta är hemma-
hörande i Afghanistan. Myndigheterna 
bedömer situationen som alarmerande.

Till hög kostnad för skattebetalarna och 
ökad belastning på en redan hårt pres-
sad missbruksvård ska alla heroinmiss-
brukande “flyktingbarn” nu ges gratis 
vård. De kommer inte att straffas eller 

utvisas ur landet då Socialtjänsten anser 
att missbruket beror på att de tillhör en 

“utsatt grupp som mår dåligt“.

Många ensamkommande 
flyktingungdomar från Afghanistan rö-

ker heroin, rapporterar *********.

Därför tog socialtjänsten och polisen i 
Stockholm i förra veckan krafttag mot 
problemet. I en gemensam insats greps 

ett tiotal personer under 18 år som hade 
heroin på sig. Det är lika många afghans-

ka ungdomar som brukar gripas på ett 
helt år – vilket är mycket alarmerande 

för myndigheterna, konstaterar Christian 
Frödén vid gränspolisen.

De gripna ska nu ges vård och har var-
nats för farorna med heroin. Det stora 

problemet är att langare har riktat in sig 
på ungdomarna från Afghanistan, som 

är en mycket utsatt grupp där många mår 
psykiskt dåligt. Ofta leds de in i missbruk 

av äldre landsmän.

Vilken utav texterna tycker du är mest lämpad som nyhetsartikel?

#1 #2

1 2

Bra frågor vid källkritikJournalistiska regler

»
Varför?



Läs texten och fundera lite över artikeln som helhet. Finns det något som är irrelevant för brottet som 
begåtts? Finns det några dolda budskap i artikeln?

Svar:

Journalistiska regler Bra frågor vid källkritik

»
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Tack!
Med dina svar kan vi få bättre förståelse för 

hur texter kan uppfattas!

Har du några artiklar som du tycker vi ska ha 
med i vår enkät? Under fliken kontakt kan du 

skicka in ariklar till oss.

Titta gärna vidare på vårt textverktyg - där 
kan du kolla om texter du hittat innehåller 

ord om kan tyda på att det finns spekulatio-
ner i texten!
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Textanalytiskt verktyg

Klistra in texten: Resultat:

I vissa fall kan ord bli rödmarkerade som i sammanhanget kanske inte har betydelse för budskapet. Här 
blir det viktigt för dig som analytiker att själv fundera om det är viktigt för innehållet.

»
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»



Textanalytiskt verktyg

I syfte att inte skrämma världens redan hårdast beskattade 
folk för mycket föreslår Engqvist att utvidgad statsmedia 
ska finansieras genom beskattning av Google och Facebook. 
Några realistiska idéer om hur det ska gå till har inte Eng-
qvist. Sannolikt tror han inte själv på det.
Det viktiga för Engqvist är att säkra propagandamedias 
fortsatta existens. När finansiering på det sätt Engqvist spe-
kulerar i faller, finns redan strukturen på plats och Engqvist 
förutsätter då att projektet inte kommer att stoppas av en 
sådan detalj som att det i stället blir de svenska skattebetalar-
na som får stå för notan. Om det knorras kan man alltid slå 
på stora trumman om att det vore ett hot mot demokratin att 
inte rädda medier på fallrepet.
Att alternativmedier skulle få del av de nya public servi-
ce-pengarna för att skapa en ökad mediebredd i ordets rätta 
bemärkelse finns sannolikt inte på kartan. Mot sådana me-
dier talas det i stället om inskränkningar i pressfriheten och 
rentav totalförbud. De förslag som nu diskuteras har samtliga 
syftet att slå vakt om åsiktskorridoren och det vänsterliberala 
etablissemangets makt.

Klistra in texten: Resultat:

I vissa fall kan ord bli rödmarkerade som i sammanhanget kanske inte har betydelse för budskapet. Här 
blir det viktigt för dig som analytiker att själv fundera om det är viktigt för innehållet.
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Här kan du skicka in artiklar som du tycker inte tycker fyller de 
journalistiska kraven eller är källfattiga. Vi uppskattar ditt bidrag!

Bläddra:

Skicka

Vad tycker du om vår sida? Maila oss gärna feedback på 
feedback@kallkoll.se


