
Propaganda  
Vad är det som händer? 



Lever vi i samma värld? 



Om du tänker muslimsk kvinna,  
vad ser du då framför dig? 





Hur framställs kristna? 



 
Annat exempel på  

hur vinklat en grupp människor 
 kan  är… 

 



Exempel på  stereotyper/förutfattade meningar; 
 

Kvinnligt/manligt 
Fet/smal 
Hudfärg 
Dialekter 
  
 
 

Blondiner 
Äldre 
Lantisar 
Torslandabor 
  



 
Funderingar:  
  
• Vem väljer bilderna i media? 

 
• Hur medvetna är de som väljer bilder om den 

allmänna vinkling som verkar finnas? 
 

• Dessa stereotypa bilder blir som symboler för en 
grupp av människor. Väljs de för att man tror att 
vi inte förstår annars? 
 



Det finns tre  

sorters lögn: 

Lögn,  

förbannad lögn  

och statistik! 
  

1. Formulera vilken lögn som 
ska bli vetenskaplig fakta. 

2. Betala forskare eller 
författare  för att få 
undersökningar eller 
artiklar som stödjer din 
lögn. 

3. Få dina fabricerade 
undersöknigar publickerade 
i vetenskapliga tidskrifter 
m.m. 

4. Använd reklam för att 
påverka media åt ditt håll. 

5. Få media att intrevjua din 
forskare så att dina ”fakta” 
blir upprepade. 

6. Alla som säger emot kallar 
du för vetenskapsfientliga 
bakåtsträvare. 

7. Repetera punkterna tills du 
uppnår ditt mål. 

Funderingar:  
 
Vi säger att fakta ska 
styrkas och avsändaren 
värderas, men är vi 
tillräckligt införstådda 
hur? 
 
De etablerade ljuger 
sällan på flit, men 
undanhåller de det 
som inte passar deras 
agenda? 
 
Vem ligger bakom 
Natual News.com? 
 



En anti-forskningssida som framhäver  
alternativmedicin. 
 Mot vaccin. Förnekar global uppvärmning.  
Konspirationsteorier om vapenkontroll m.m. 
Källa: Rational Wiki 

RationalWiki är en satirisk wiki för skepticism,  
scientism, ateism, religionskritik, och feminism,  
som skapades i mars 2007 för att bemöta  
Conservapedia.  
Källa: Wikipedia. 
  

Citizendium startades av Wikipedia-grundaren 
Larry Sanger. Vill ge högre trovärdighet till 
artiklarna genom större krav på användarna  
och de granskas hårdare. Källa: Wikipedia 

Conservapedia är en privat wiki som startats 
av konservativa i USA, som anser att 
Wikipedia är alltför liberal, antikristen och 
antiamerikansk.Således präglas sidan bland 
annat av kreationism och avståndstagande 
från den naturvetenskapliga världsbilden i 
form av evolutionsteorin. Källa: Wikipedia 

 Metapedia är ett nätbaserat uppslagsverk  
med högerextremistisk och åtminstone bitvis  
antisemitisk och nynazistisk profil som  
använder sig av wikiteknik.  Källa: Wikipedia 

 

  Funderingar:  
 
• Hur stor vikt har utseendet om vi får 

förtroende för informationen? 
 

• Är den så avgörande att vi slarvar  
att gå vidare källkritiken? 

 



• Hur stor betydelse har fotot? 

• Hur tillförlitligt är det? 

• Hur kan man kolla källan? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder gör händelser mer verkliga och  
ger texten trovärdighet. 
 
Marshall Soules Media, Persuasion and Propaganda. 



Men bilder ger bara titthål  
in I händelser som kan styras 
med manipulering och beskärning.  
 
Marshall Soules  
Media, Persuasion and Propaganda. 

Var går gränsen…? 

 
 
 
 
 
 
            
                                                                   

 

     Funderingar: 
• Hur vanligt är det med bilder som 

manipuleras/beskärs medvetet?   
 
• Idag kan vem som helst vara “journalist”.  

Vad händer med ansvaret och etiken? 
 

• Kan man någonsin lita på bilder?  
  
 
 

 



Någtra av FOX-News strategier enligt Truth-Out: 
 
1. Odla panikkänslan. 
2. Smutskasta motståndarnas karaktär. 
3. Flippade anklagelser. Anklaga före man blir anklagad. 
4. Skriva om historien. 
5. Hitta syndabock. Är ”de andras fel”. 
6. Pratar för folket/är folket 
7. Gud är på deras sida 
8. Upprepning 
9. Högre utbildning=elitism i negativ mening 

Fundering:  
USA är ju som det är,  
inte finns det i Sverige.  
Eller? 

 



Vilka litar du på? 





• Vår värld formas av allt vi hör och sett genom 
livet. Hur vinklat är det? 

• Vi tar bara del av en bråkdel av det som finns. 
Vem gör urvalet; ”media” och/eller vi själva? 

• Finns det neutral information? 
• Hur avgör vi vad som är pålitliga källor; bildbevis, 

titlar, statistik, utseendet? 
• Vad händer med de etiska gränserna? 
• Har vi blivit mindre informerade i det nya 

informationssamhället? 
 



 



Unesco 
Medie-och informationskunnighet är en 
viktig förutsättning för att främja rättvis 
tillgång till information och kunskap och för 
utvecklandet av fria, oberoende och 
pluralistiska medier och informationssystem. 

 
Den utgör kärnan i yttrande- och 
informationsfriheten då den möjliggör för 
medborgarna att förstå mediernas roll, att 
kritiskt utvärdera deras innehåll, och att 
fatta välgrundade beslut både som 
användare och som producent av 
information och medieinnehåll. 

 
Unesco betonar särskilt skolans roll i 
arbetet med att stärka medie- och 
informationskunnigheten; mediekunniga 
lärare utbildar mediekunniga elever som i 
sin tur skapar mediekunniga samhällen. 



https://mik.statensmedierad.se 
Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas 

närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns 
medie- och informationskunnighet, MIK. I MIK-rummet finns 
fakta och verktyg som hjälper nära-barn-professionella och 

föräldrar i det arbetet. 

Exempel på innehållet: 
En journalistisk text ska ha en tydlig avsändare och publiceras av en ansvarig 
utgivare. Journalisten förutsätts jobba systematiskt och kontrollera sina källor. 
Men de påverkas också av egna åsikter, PR-konsulter, reklamintäckter och 
lobbyister. 
Vanligare att ha egen kanal där man oemotsagd kan sprida sina åsikter. 
På senare år har forskningen sett en utveckling mot att vi har både 
storkonsumenter och icke-konsumenter av traditionella medier – det innebär 
en risk för ökade klyftor i exempelvis hur politiskt kunniga medborgarna är 
(läs mer i SOM-undersökningen 2011 Allt fler står utanför nyhetsvärlden).  
 
Även regeringens Framtidskommission menar att detta är en viktig utmaning 
för framtiden och kommissionen framhåller att den digitala klyftan mellan 
medborgare inte går mellan generationer, utan mellan dem som kan och de 
som inte kan hantera information. 



• Kolla källan HANDLAR om källkritik, upphovsrätt och 
integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala 
medier. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer 
med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan 
användas som stöd för undervisning och för 
klassrumsdiskussioner om källkritik 

 

• www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan 



Kolla Källans lathund: 

Vem har gjort webbsidan? 
• Är det en myndighet? 
• Är det en organisation? 
• Är det ett företag? 
• Är det en privatperson? 
• Är det någon som kan ämnet? 
• Är det någon du litar på? 

 

Varför är webbsidan gjord? 
• För att informera om något? 
• För att presentera fakta? 
• För att propagera för en åsikt? 
• För att sälja något? 
• För att underhålla? 

Hur ser webbsidan ut? 
• Finns det någon kontaktinformation? 
• Verkar texten seriös? 
• Fungerar länkarna? 
• Hänvisas det till källor? 
• Finns det något DATUM på sidan? 

 
 

Kan du få information från 
andra ställen? 
• Har du letat på andra ställen? 
• Har du letat i skolbiblioteket? 
• Har du jämfört med andra webbsidor? 
• Vilken var den bästa källan? 



Akademisk kvart med 
Catharina Bucht  

 Nordicom - ett nordiskt kunskapscenter för 
medie- och kommunikationsområdet. 

 
Berättar om vad MIK innebär och varför vi 
behöver det. Bok som samlar bl.a. Unescos 

punkter. 
 

http://www.ur.se/Produkter/179753-UR-
Samtiden-Mediekunnighet-en-medborgerlig-

rattighet 



Söka efter bilders ursprung. 
I Google kan du söka på en bild och se om den har 
publicerats på andra sidor och därigenom kanske hitta 
källan. 

Hur:  
Ta tag i själva bilden, dra den till Googles 
sökfönster och släpp… 




