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IIS vill att alla i Sverige vill, vågar 
och kan använda internet.

En viktig del av det arbetet är att hjälpa till att göra alla svenskar –
unga och äldre – till kunniga och medvetna internetanvändare.

Därför erbjuder vi digital folkbildning och kunskap, som ger större 
förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.
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Svenskarna och Internet 2017
• Bara var tredje vuxen har fått någon form av utbildning eller 

information om hur de kan göra för att värdera information på 
internet. 

• Ju yngre du är, desto större chans att du fått utbildning och 
information om källkritik. 

• Från och med de som är 36 år är skolan inte längre den viktigaste 
källan för information om källkritik. Bland de som är 36–75 år är det i 
stället på arbetsplatsen som källkritiken oftast diskuteras.
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Internetkunskap
• Fyra delar – hämtade utifrån EU:s ramverk för medborgares digitala kompetens

1. Sökkritik – förstå ditt informationsflöde
2. Digital källkritik – tänk efter innan du delar
3. Desinformation – låt inte trollen ta över
4. Yttrandefrihet på nätet – håll tonen i diskussionen

• En sektion består av flera mindre ”kunskapsbitar” - ca fem artiklar av olika längd och ca tio 
korta videos (omfattning varierar på beroende på respektive sektions komplexitet).

• Varje enskild ”kunskapsbit” ska fungera och förmedla kunskap för sig själv.
Sammanhanget får man genom helheten: kunskapsbit -> sektion -> sajt
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Sökkritik - Förstå ditt informationsflöde och dina sökresultat!

Handlar om sökkritik. Varför presenteras just den här 
informationen i mitt flöde, varför får jag just de här 
sökresultaten. Om algoritmer, personlisering, 
informationsflöden på sociala medier samt sökmotorer 
och sökresultat.
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Källkritik - Tänk innan du delar!
En grundkurs i digital källkritik. Vad innebär ett kritiskt 
förhållningssätt till information på nätet, hur avslöjar du 
fejk och vad bör du tänka på innan du delar information 
vidare.
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Desinformation - Låt inte trollen ta över!
Handlar om desinformation och troll. Reder ut vad 
desinformation är, vilka som sysslar med det samt vilka 
syften, motiv och strategier de har. Vi fördjupar kunskapen 
om troll och trollfabriker, reder ut begreppet "fake news" 
och pratar om hotet från främmande stater. Dessutom 
förklarar vi vad faktaresistens är och varför det existerar.
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Yttrandefrihet på nätet - Håll tonen i diskussionen!
Handlar om yttrandefrihet på nätet, netikett och näthat. 
Vilka lagar och regler gäller, vad har man för rättigheter 
och skyldigheter och hur beter man sig i diskussioner på 
nätet.
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