
TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET  
– KÄLLKRITIK 
 

 
 
Hur sätter man in ett filter i huvudet på barnen?  
 
Det var den utmaning Murgårdsskolan i Sandviken stod inför när skolan fick öppna nät. Skolans it-ansvariga, specialläraren 
Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö jobbar aktivt med källkritik och medievanor i alla ämnen och med alla 
årskurser. Genom det dagliga arbetet och riktade projekt som ”Nätsmarta” utvecklar eleverna ett internetfilter redan från 
förskoleålder. 
 
– Källkritik är något annat än det var tidigare. Eleverna behöver lära sig vara källkritiska både mot sig själva och mot det som 
står på internet och i tidningen, säger Madeleine. 
 
Medverkar gör även: 
 

Maria Becker Lärare i svenska och SO-ämnena på Matteusskolan i Stockholm, åk 7-9. Förstelärare, bedömningsentusiast och 

handledare för Läslyftet. Maria har deltagit i arbetet med att framställa kommentarsmaterial ”Att bedöma resonemang om 
källornas och informationens användbarhet” (Skolverket, 2016), samt bedömningsstöd i samhällskunskap och geografi. Drivs av 
utveckling, kollegiala samtal, att lösa problem och att visa att allt är möjligt. 
 

Matilda Åhall Jobbar som bildlärare på Kärraskolan i Göteborg. Hon har varit med i arbetet med att ta fram 

Skolverkets bedömningsstöd i bild för åk 6. Hon har en blogg där hon delar med sig av lektioner, planering och funderingar om 
bildämnets plats i det bildfokuserade och estetiserade offentliga samtal som vi rör oss i nu. Matilda har precis påbörjat sin väg 
mot en master i bilddidaktik och anser att bildämnet skulle kunna vara (ett av) skolans viktigaste ämne(n). Twittrar 
som @TildurAhall 
 

Sara Mörtsell Gymnasielärare i svenska som andraspråk och tidigare verksam som lärare för nyanlända elever och ikt-

pedagog i Stockholmsområdet. En av initiativtagarna till den öppna digitala kursen för lärare ”Digitala Skollyftet”. Medförfattare 
till Skolverkets modul om Digitalt textarbete inom läslyftet, avsnittet ”Informationskritik och kunskapsdelning”. Jobbar sedan 
början av 2014 som utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige med fortbildning för pedagogiska 
perspektiv på fri kunskap och Wikipedia inom skola och högskola. 
 
Åsa Kronkvist 

IKT-pedagog på Högskolan Kristianstad med en bakgrund som förskollärare och grundskollärare i år 1-7. Har arbetat med 

Skolverkets projekt Multimediabyrån och PIM samt skrivit boken Superundersökarna som är tillgänglig via Statens medieråd. 

Min första dator skaffade jag för att skriva berättelser. Snart öppnades en värld av möjligheter att skapa, kommunicera och 

samarbeta. Jag tröttnar aldrig på att lära mig nytt. 
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