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Lektionsplanering för lärare  
Manipulation & fejknyheter: Att bli en smart granskare av bilder och 

videor 

Undervisningsmomentet består av två delar som är utformade för att stödja de kunskaper, 

färdigheter, attityder och värderingar som krävs för att navigera digitala nyheter i en tid präglad av 

falska nyheter. Materialet består av (1) denna lektionsplan, (2) åhörarkopior för studenter i tilläggen 

nedan och (3) en PowerPoint med de två delarna. Undervisningsmomentet planeras ta ca 2 timmar 

[Om du är en del av det internationella forskningsprogrammet YouCheck! vänligen Lägg till 20 

minuter före och efter för enkäter]. 

Mål med undervisningen 
Det här undervisningsmomentet är utformat för att främja kritiska och konstruktiva tänkesätt 

kopplade till digitala nyheter på uppdaterade sätt. Eleverna kommer att lära sig om digitala nyheter 

och hur man kan använda digital information som medborgare. Momentet ska främja elevernas 

medie-och informationskunnighet (MIK) och därigenom ge demokratiska insikter. UNESCO definierar 

som "en sammansatt uppsättning av kunskaper, färdigheter, attityder, kompetenser och metoder 

som ger människor möjlighet att effektivt hitta, analysera, kritiskt utvärdera, tolka, använde, skapa 

och spride information och mediaprodukter med hjälp av digitala medel och verktyg på ett kreativt, 

juridiskt och etiskt sätt. "  MIK "står i centrum för yttrandefrihet och tryckfrihet eftersom det ger 

medborgarna möjlighet att förstå media och andra informationsleverantörers funktioner, kritiskt 

utvärdera innehållet och fatta välgrundade beslut om användare och producenter av informations- 

och medieinnehåll."   

Lektionerna kan kopplas till bland annat följande formuleringar i kursplanen i samhällskunskap: 

”Syfte med undervisning i samhällskunskap gymnasiet 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna…Vidare ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering. 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga 

att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra 

slutsatser utifrån informationen…. 

Samhällskunskap, centralt innehåll 

• Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor 

och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers 

innehåll och nyhetsvärdering. 

• Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor 

i digital och annan form.” 
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Material och metoder 
PowerPointen innehåller två delar. Som lärare kan du välja att separera dem i mindre sektioner eller 

köra dem över två timmar i rad. Varje del innehåller en blandning av korta föreläsningar och 

elevaktiva uppgifter. 

1. Nyheter i en värld av fejkade nyheter: Definitioner, trovärdighet och identifiering av 

olika typer av felinformation och desinformation [ca. 50 min] 
 

Föreläsning. Genomgång av definitioner av nyheter, fejkade nyheter och desinformation. Gör 

eleverna uppmärksamma på att medborgare alltid måste navigera trovärdig och vinklad information 

och kanske notera hur NE och Engelska Wikipedia kan vara en bra källa enligt Nature. Presentera 

därefter hur saklig information skiljer sig från manipulativ information på flera sätt.  

Uppgift för eleverna. Be eleverna lista nyhetskällor och placera dem på skalan från 1 till 10 med 

tanke på hur trovärdiga de hittar nyhetskällorna (du kan använda bilden nedan som ppaperskopia 

eller använda whiteboardtavlan för att dra upp en linje). 

 

Sammanfatta gärna elevsavren och uppmuntra dem att diskutera var man kan hitta trovärdiga 

nyheter. Bra att koppla övningen till deras egen personliga digitala nyhetsvärldar. Hjälp dem att 

identifiera några trovärdiga nyhetskällor som de kan använda och följa!    

Föreläsning för att visa hur nya medier kan ha många positiva aspekter. Till exempel användbar för 

att stödja aktiva medborgare och larma vid naturkatastrofer. Nya medier kan också engagera 

människor. 

Som kontrast visas i nästa bild falska nyheter kan orsaka verkliga problem. Till exempel: "Pizza Gate" 

ett falskt rykte gjorde en man beväpnade sig för att befria barn påstått inlåsta av Hillary Clinton 

under en pizza restaurang, "Lynchningar i Indien" på grund av falska rykten på sociala medier om 

våldtäkter och att människor äter kokött , "Ryska troll" använde falska konton för att förvärra 

konflikten mellan svarta och vita grupper i USA och Facebook användes för att elda på folkmordet på 

Rohingya i Burma.  Vidare finns exempel på hur falsk information ofta är en blandning av sant och 

falskt, och ett exempel på ett klickbete. Desinformation finns i många olika former, från enkla roliga 

grejer till cyberkrig. 

Spela upp den korta filmen från Viralgranskaren som är inbäddad. 

Elevuppgift. Låt eleverna försöka identifiera olika typer av vilseledande information, på PowerPoint 

eller använd bilden nedan som finns som pdf för utskrift. FACIT: 1 Viralsajt (clickbait); 2 Bedragare; 3 

Ideologiskt vilseledande (anti-Trump lögn); 4 Utländsk påverkan/Bedragare (ryska troll ordnade 

konfliktfyllda demonstrationer via fejkkonton); 5 Ideologiskt vilseledande (nyheter om Sverige); 6 

Satiriska ; 7 Viralsajt (clickbait); 8 Bedragare (välgörenhetsbedrägeri). 

https://www.nature.com/articles/438900a
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Låt eleverna rangordna och diskutera mer och mindre skadliga typer av manipulation och 

desinformation. Mer information om vilseledande information och risker finns här. Diskutera 

avslutningsvis med eleverna om mer och mindre skadliga typer av desinformation. 

2. Individuellt försvar mot manipulation och disinformation: Förstå bildmanipulering 

med Invid [ca 50 min] 
 (Innan denna lektion ladda gärna ner Invid plug på alla datorer. Använd Google chrome eller Firefox. 

Som lärare kanske du vill titta lite på tutorials före lektionen. Plug in kan även installeras av eleverna 

själva under lektionen, detta tar ca 5-10 minuter) 

Föreläsning. Beskriv hur desinformation i första hand är ett problem som regeringar och industrier 

måste hantera. Detta är inte i första hand ett problem som individer ska ta ansvar för.  Politiken, 

industrin och journalistiken bör hjälpa och skydda medborgarna från desinformation så mycket som 

möjligt. Men som medborgare är det bra att tänka på vem som står bakom informationen? Vad är 

bevisen? och vad säger andra trovärdiga källor? Detta är hur faktagranskare hanterar partisk och 

falsk information (Wineburg & McGrew, 2019). 

Visa som lärare hur Invid fungerar för klassen. Visa hur omvänd bildsökning fungerar med Invid i den 

interaktiva modulen i fyra steg.     

(1) Öppna Invid plug in (övre högra hornet i Chrome         .) Välj Open Invid               

klicka igång “interactive”. (2) Gör först en omvänd bildsökning genom att 

högerklicka på bilden av en tavla som säljs välj Fake video news debunker by 

Invid för att göra reverse image search via Google (detta kommer att visa en 

massa träffar med dålig relevans). Gör sedan en ny omvänd bildsökning via Bing (detta kommer att 

visa en annan uppsättning bilder och bättre belysa hur bilden manipuleras). (3) Gå tillbaka igen till 

den manipulerade bilden och klicka på Forensic sökning under bilden. (Genom att scrolla nedåt ser ni 

hur en bild kan analyseras med digitala verktyg. Detta är inte ett tvärsäkert sätt att analysera bilder 

utan främst ett sätt att visa hur pixlar kan analyseras med ny teknik).  

 (4) I det sista steget visa videon av "a Lions Revenge". Genomför en keyframe 

sökning (Klicka bara på keyframe under videon i Invid Interactive) gör sedan en 

omvänd bildsökning som med andra bilder. Eller sätt in denna video länk i Invid 

Keyframes: https://www.youtube.com/watch?v=VBa4D9D6Gng Använd 

omvänd bildsökning för att dubbelkolla trovärdigheten. Den falska lejon attacken förklaras här: 

https://www.snopes.com/fact-check/lion-revenge-trophy-hunter-video/ 

https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/?fbclid=IwAR1kn_H1KelNeoEBYqVDpxmZ1t31mvAo1xLSySKL0AU2Zw0Z00FI6J7xK4Y
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
chrome-extension://acaplgjaamkjhhecaecgefbcbmbpkckf/we-verify.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBa4D9D6Gng
https://www.youtube.com/watch?v=VBa4D9D6Gng
https://www.snopes.com/fact-check/lion-revenge-trophy-hunter-video/
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Elevuppgift. Låt eleverna testa invid för att göra omvända bildsökningar, forensiska sökningar och 

keyframesökningar i små grupper. Ge dem till gång till pdf nedan i digitalt pdf-format (Använd den 

separata pdf-filen!). 

 

Om de inte har hämtat Invid plug in kan de göra det nu.  

Detta är vad eleverna ska göra i små grupper: 

1. Similarity search. Högerklicka på bilden från tmblr och gör en omvänd bildsökning. Manipulationen 

förklaras här:https://www.snopes.com/fact-check/walrus-sleeps-atop-submarine/ 

2. Forensic. Högerklicka på bilden med en flagga i twitterflödet via länken. Forensisk sökning av 

bilden med flaggan kommer att belysa vad som manipuleras.  Fejken förklaras här: 

https://elpais.com/elpais/2017/10/02/inenglish/1506943013_999238.html#sumario_3 

3. Key frame video analysis: Använd keyframe search genom att klistra in länken. Fejken förklaras 

här: https://metro.co.uk/2019/06/15/terrifying-theme-park-ride-everybody-keeps-sharing-online-

actually-fake-9967557/och här  https://www.wired.com/story/that-viral-gyro-drop-ride-was-fake-

heres-how-you-can-tell/ 

Se till att de testar att göra omvänd bildsökningar med flera sökmotorer för att belysa hur algoritmer 

skiljer sig åt och ger olika sidrankning. Denna uppgift är utformad för att främja inlärning genom att 

aktivt använda Invid. 

Föreläsning Visa eleverna PPT med förklaringar och tips och tricks. Diskutera vad de hittat och lärt sig 

av att använda Invid. I diskussionen kan du gärna betona vikten av att granska avsändaren, använda 

olika källor, beakta hur sammanhang har betydelse och att det är bra att dubbelkolla information.  

Avsluta lektionen genom att gå igenom punkterna för smart informationshantering.  

(För deltagare i YouCheck! studien. Se till att alla elever fyller i eftertestet på Suveymonkey. Följande 

lektion eller inom några få dagar).     

Om du vill veta mer om deep fake är detta en informativ video “How They're Made & How to Spot 

Them” https://www.youtube.com/watch?v=NxSOG1aNeBo av Behind The News.  

 

https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
från%20tmblr
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://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/
https://www.wired.com/story/that-viral-gyro-drop-ride-was-fake-heres-how-you-can-tell/
https://www.youtube.com/watch?v=NxSOG1aNeBo
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