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Lurad

			
– Om källkritik

och bedrägerier

Sammanfattning av filmen:
			
1. I ett grupprum på skolan
Wilhelm och Isabella gör läxor. Alice kommer in och frågar om de vill följa med ut
och äta burgare. Wilhelm säger att de ska göra läxan först.
- Vilken läxa? frågar Alice.
- Läxan som vi fick av Evelina på mailen, svarar Isabella.
Det visar sig att Alice har problem med att massor av skräppost skickas till henne.
Skräpposten gör att hon missar de mail som är viktiga. Problemet började efter
att hon och hennes bror skrivit in Alices mailadress på en sida som lovade att de
skulle få se en MMA -match gratis.
- Hur vet man om sidan är fejkad? frågar Wilhelm.
Isabella och Alice vet inte det men Alice berättar att hon och hennes bror blev
lurade när de ville se matchen gratis.

När ni sett Lurad
Gå tillsammans igenom vad som hände i filmen och vilka de olika karaktärerna var,
ta stöd i sammanfattningen på föregående sida om ni behöver.

Frågor till filmen
•

Har du varit med om något liknande?

•

Om ja, hur löste du den situationen?

•

Hur kan du ta reda på om en sida är fejkad?
(Kolla sedan checklistan)

Frågor om källkritik
Det är viktigt att vara källkritisk, särskilt i sociala medier. Men vad innebär
det att tänka kritiskt?
•
•
•
•

Vad betyder orden "kritik", "kritisk", "källkritisk"?
Vad innebär det att tänka kritiskt?
Ge exempel på hur du tänker kritisk.
Varför är det viktigt att tänka kritiskt på sociala medier?

Checklista
För att vara källkritisk kan du ställa de här frågorna:
•

Vem har gjort sidan?
Vem har skrivit inlägget?

•

Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

•

Varför är sidan gjord?
• För att informera om något?
• För att samla in mailadresser?
• För att sprida en åsikt?
• För att sälja något?

Övning i källkritik
Utgå från checklistan och öva källkritik på verkliga exempel.
Välj tillsammans ut inlägg i sociala medier, notiser i en tidning, flygblad
eller broschyrer att granska.

Tänk på!
•

Alla kan bli lurade, våga berätta om du blivit lurad!

•

Om du berättar för andra om hur du blev lurad så kan de lära sig något av dig.

•

Köp inte något av en försäljare som stressar dig.

•

Handla bara från kända e-handelsföretag med bra rykte.

•

Öppna bara mail från personer du vet vilka de är eller från sidor du vet är säkra.

•

Öppna inte länkar som du inte bett om att få skickade till dig. Vänner kan också
få virus i sin mail och då kan skräppost komma från dem.

•

Ha antivirusprogram på datorn.

•

Håll datorn uppdaterad med senaste versionen av program och operativsystem.

