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Inledning

Var inhämtar du information? På vilket sätt av-
gör du om informationen är tillförlitlig eller inte? 
Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spelar 
tillförlitlig information och vetenskap i vårt sam-
hälle och i vår vardag? På vilka olika sätt kan du 
dela med dig av kunskap och sprida information?

På spaning efter pålitlig information är ett mate-
rialpaket som vägleder diskussioner om medias 
roll i informationsförmedling och övningar för 
bedömning av informationens tillförlitlighet. 
Materialet består av två sammankopplade avsnitt 
som behandlar media och vetenskap, och bägge 
avsnitten är indelade i olika aktiviteter.

Information kan beskrivas som en välgrundad 
och faktabaserad uppfattning om någonting.
Vi har till följd av internet och den tilltagande 
medialiseringen tillgång till enorma mängder 
information. I takt med att denna informations-
mängd ökar blir det också allt viktigare att vi har 
de färdigheter som behövs för att söka, hantera 
och evaluera information. Information ger oss 
kunskap som vi behöver för att förstå oss själva, 
varandra och omvärlden.

Aktivitetsidéerna i materialet handlar om att 
kunna bedöma tillförlitligheten hos informa-
tionskällor och olika medietexter, identifiera 
vilseledande medieinnehåll samt att förmedla in-
formation och skapa medieinnehåll. 

I materialet läggs särskild fokus på vetenskap och 
forskning. Vetenskap ses både som en väsentlig 
del av samhället och som en aktivitetsform och 
-möjlighet som människor kan delta i även utan-
för universiteten. 

Vetenskap bereder plats för kreativitet, självutt-
ryck, nydanande och ambitioner för delaktighet 
och påverkan. Aktiviteterna tar upp vetenska-
pens och forskningens betydelse i vardagen, pre-

senterar forskarnas arbete, dryftar medborgarnas 
möjligheter att delta i forskning, söker fram och 
sprider forskningsrön och ger praktiskt övning i 
hur forskning går till.

Så här kommer du igång

På spaning efter tillförlitlig information innehål-
ler många olika slags idéer till aktiviteter och dis-
kussioner. 

Uppgifternas svårighetsgrad anges med stjärnor. 
Stjärnorna ska bara ses som riktgivande: låt dem 
inte bromsa upp dig. Det är fritt fram att anpassa 
uppgifterna efter vad som passar dig!

På spaning efter pålitlig information
Material för mediefostran om vetenskap och information
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Uppgifterna är lätta och kan med fördel 
användas också i grupper med små barn 
och nybörjare.

Uppgifterna kräver något mer be-
greppsligt tänkande, tid och medie-
färdigheter

Uppgiften förutsätter förmåga 
att analysera media och eget 
agerande. Det är främst avsett 
för mediefostran som riktar sig 
till unga och vuxna.

Uppgiften lämpar sig för 
olika slags grupper förutsatt 
att målen och metoderna 
anpassas efter gruppen.



Detta material är framtaget genom ett samarbete mellan 
Nationella audiovisuella institutet, Ungdomsinformations- 
och rådgivning, Finlands FN-förbund, Finlands fotogra-
fiska museum och Yle Oppiminen.
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I Media som informationsförmedlare

I takt med att medielandskapet förändras och diversifieras blir de färdigheter som 
behövs för evaluering av information allt viktigare för mediekompetensen.

Medielandskap är ett samlingsbegrepp för de 
olika slags medier med vilka vi i realtid kan följa 
med händelser runtom i världen. Utöver traditio-
nella kanaler som tv-nyheter och tidningar kan vi 
ta del av händelser till exempel via smarttelefoner, 
surfplattor och datorer. Olika mediehus ger också 
ut tidningar på webben och sprider information 
på sina webbplatser. Sociala medier spelar också 
en stor roll i spridningen av information.

Det är viktigt att vi kan bedöma hur tillförlitlig in-
formationen är eftersom vår bild av världen och 
händelserna i den i hög grad bygger på den infor-
mation som medierna förmedlar. Eftersom olika 
medier arbetar på olika sätt och följer olika regler 
behövs det också olika färdigheter för att man ska 
kunna bedöma tillförlitligheten hos informatio-
nen. Det är olika kriterier som gäller vid bedöm-
ning av en tidningsartikel respektive ett inlägg i 
sociala medier. Mera information om detta finns 
i Mediekunskapsskolan.
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Syftet med medieavsnittet är att

• stärka förståelsen för medias betydelse för tillförlitlig informationsförmedling
• stärka förståelsen för med vilka medel media kan främja tillförlitligheten i sin verksamhet
• stärka en kritisk syn på falska nyheter samt förmågan att identifiera annat vilseledande mediein-

nehåll
• utveckla kommunikativa och sociala färdigheter
• bidra till kunskap om medieproduktion
• främja tillgången till information.

Medier förmedlar information

I en undersökning om barns och ungas fritid uppgav 10–29-åringar inhämtning av informa-
tion som den näst viktigaste orsaken till medieanvändning. Den viktigaste orsaken var att 
hålla kontakt med andra, och trea var viljan att lära sig någonting nytt.

Allt fler av oss har möjlighet att producera och förmedla information. Det finns mängder av 
olika digitala plattformar för inlägg, bloggar och vloggar. På dem kan människor publicera 
innehåll som de skapat, berätta om saker som de upplever som angelägna och sprida infor-
mation. Många anger också vloggar och bloggar som den viktigaste nyhetskällan. I vår medi-
espäckade vardag är det allt oftare individen själv som måste kunna bedöma hur tillförlitlig 
informationen är.

Tillgång till information

Utveckling av mediekompetensen är ett sätt att göra informationen mer tillgänglig. Enligt 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter 
samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel. Att 
främja tillgången till information är direkt kopplat till ett inkluderande samhälle, demokratins 
förverkligande, de mänskliga rättigheterna och en hållbar framtid. 
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1. Lär känna media

När man ska studera media kan man med fördel börja med en översikt av vilka olika slags medieut-
rustning och medieinnehåll det finns.
Lämpliga metoder är exempelvis att diskutera medier och medieanvändning eller färgläggning av en 
bild.
 
Diskutera media. Be deltagarna att först i mindre grupper fritt diskutera vad som avses med media 
och vilka olika medier de känner till. Be dem att skriva upp de olika medierna. Gå slutligen tillsam-
mans igenom vad ni kommit fram till i diskussionerna. Gör en gemensam sammanställning av de 
olika medierna och diskutera tillsammans vilka 
medier gruppen använder mest.
 
Färglägga media. Färgläggningsuppgiften går ut 
på att namnge olika slags medieanordningar och 
smaka på ordet ”media”. Deltagarna får själv hitta 
på exempel på hurdant innehåll som förmedlas 
genom de olika anordningarna. Skriv färdigt ut me-
diebilderna för deltagarna. Medan deltagarna färg-
lägger bilderna kan ni diskutera olika medier och 
vad de kan användas till. I den tomma rutan kan ni 
till exempel rita in barnens favoritmedieform. Se er 
också omkring efter olika medieformer i omgivnin-
gen. Vilka medieanordningar finns där?

Vad avses med media?

I detta material avses med medier både olika mediebärare (medieanordningar, mediebä-
rare) som tv, radio, böcker, tidningar, datorer och smarttelefoner, och medieinnehåll som 
tv-program, filmer, fotografier, tidningsartiklar, böcker, webbplatser, appar eller spel. Enligt 
det vidgade textbegreppet kan information presenteras och förmedlas på många olika sätt, 
inklusive visuella, audiovisuella och digitala medel. Medietext avser ett medieinnehåll bes-
tående av bild, ljud eller video. Det är inte alltid möjligt – eller ens nödvändigt – att skilja 
på mediebärare och medieinnehåll. Medierna är i vilket fall som helst konstant närvarande 
i vår vardag och genom dem förmedlas hisnande mängder information. Kritiskt tänkande 
och bra sökfärdigheter hjälper oss att hitta den information som är relevant och tillförlitlig.
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2. Mediekulturen är späckad med information 

Muntlig tradition kallas sådan information och kunskap som överförts från generation till genera-
tion till exempel i form av berättelser och sedvänjor. Information och kunskap kan spridas och för-
medlas via många olika slags medier. Världen är full av information och man kan söka efter informa-
tion på olika sätt. Med denna aktivitetsidé vill vi åskådliggöra mångfalden av informationskällor och 
olika sökmöjligheter samt ge insikter om vad som avses med målinriktad informationssökning.

1. Mångfald av informationskällor

Utöver det vi lär oss genom våra sinnen och erfarenheter eller som andra människor beskriver för 
oss kan vi ta del av och förmedla information genom olika slags medier. Diskutera och skriv upp (så 
att alla kan se det) alla de informationskällor som ni känner till. De kan vara fysiska platser och aktö-
rer, som bibliotek och museer, eller mediebärare, -appar eller -innehåll, som sociala medier (YouTub, 
TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Kik, Jodel, Snapchat). 

2.  Olika informationskällor

Diskutera vilka skillnader det finns mellan olika informationskällor. Hurdan information förmed-
las genom olika källor? Vem är det som producerar informationen (redaktörer, forskare, experter, 
vem som helst som använder tjänsten)? I vilken form presenteras informationen (bild, text, tal, ljud, 
video)? Vilka informationskällor anser ni är tillförlitligast, och varför?

3. . Informationssökning

Välj ett tema som ni vill söka information om. Det går lika bra att söka mer information om ett 
bekant ämne eller att sätta sig in i ett helt nytt tema. Dela upp deltagarna i mindre grupper och 
ge grupperna i uppgift att söka information om samma tema och från bara en källa per grupp. 
Meningen är att åskådliggöra hur många olika slags informationskällor det finns och hur de skiljer 
sig från varandra.

Beroende på tillgång kan ni använda informationskällor som

• läroböcker och faktaböcker
• tidningar och tidskrifter
• tv
• radio
• internet

• Om grupperna söker information på webben kan de med fördel använda olika sökmotorer, 
t.ex. Google, Yahoo, Ask, DuckDuckGo, IxQuick, Yandex, Wolfram Alpha.

• sociala medier
• intervjuer med och frågor till andra människor
• statistikmaterial från t.ex. FN eller OECD m.fl.
• databasen Globalis
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4. Slutdiskussion och utvärdering av källorna

Gå igenom resultaten av informationssökningen så att grupperna parvis berättar om sökningen och 
jämför resultaten. 

• Hittade in information om temat? 
• Hur heltäckande var informationen?
• Vilken form hade informationen? 
• Var det lätt att söka informationen? 
• Vilka fördelar eller nackdelar var förknippade med användningen av informationskällan? 
• Tycker ni att den information ni hittade är tillförlitlig?

Tips: Ni kan också bekanta er 
med informationskällor i närmil-
jön genom att besöka ett bibliotek 

eller museum eller avtala om 
besök på någon lokal medieredak-

tion, t.ex. lokaltidningen.

Jämför olika källor och deras egenskaper för infor-
mationssökning. Använd diskussionen som utgå-
ngspunkt. Ni kan samla resultaten i en tankekarta 
över informationssökning. Beroende på vilken 
källa man använder kan man söka information på 
olika sätt och om olika teman. 

All den information som behövs finns inte nöd-
vändigtvis i varje enskild källa. Det är viktigt att 
man tänker på skillnaderna mellan olika källor 
och använder dem på ändamålsenligt sätt. Att först 
lägga upp en plan kan underlätta informationssök-
ningen.
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3. Vad kan media lära oss?

Fastställ en tidsperiod under vilken ni antecknar de nya saker som ni lär er med hjälp av olika me-
dier. Skriv upp alla de nya saker som ni lärt er från medierna under till exempel en vecka. 

Hurdan information har ni sett, hört eller läst? Genom vilken media lärde ni er någonting nytt? Har 
ni kanske använt media för att lära er att göra någonting själv? Syftet med uppgiften är att synliggöra 
medias roll för lärande.

Använd gärna det lediga utrymmet i mediebilden för utskrift för att anteckna eller teckna de nya 
saker som ni lärt er med hjälp av medier. Om uppgiften ska göras hemma, får också deltagarnas 
familjemedlemmar ta del av de olika samband som finns mellan media och lärande.

Gör slutligen en sammanställning av det ni lärt er och diskutera vad annat ni skulle vilja lära er eller 
ta reda på. Diskussionen kan användas som underlag för till exempel en egen nyhetsartikel (se sidan 
X) eller egen forskning (se sidan Y). Eller kanske ni kan lära de andra i gruppen det som ni lärt er 
från media!
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4. Kan jag lita på nyhetsinslaget? 
 
Målet för denna aktivitet är att stärka färdigheterna i att tolka och analysera media speciellt med 
avseende på tillförlitlighet.  

1. Välja analysmaterial 

Texterna kan vara utformade som tid-
ningsnyheter, webbtexter eller nyhet-
svideor. Dela in deltagarna i grupper 
och ge dem i uppgift att välja ut en 
medietext som de ska analysera. För att 
få så stor variation av texter som möjligt 
kan texterna med fördel väljas ur olika 
källor. Ni kan till exempel utgå från 
informationskällorna från uppgift 2.

2. Analysera

Ge deltagarna i uppgift att analysera 
den valda medietexten utifrån frågorna 
nedan. Du kan bearbeta och anpassa frågorna med tanke på deltagarna och de texter som ska ana-
lyseras. Gör en sammanställning av svaren på överenskommet sätt, till exempel som en tankekarta, 
punktuppställning eller skriftlig uppgift. Frågorna har anpassats för uppgiften utgående från den 
internationella biblioteksorganisationen IFLA:s infograf ”Faktakolla artikeln”.

Den kan laddas ner på svenska på: http://www.mediataitokoulu.fi/faktakolla

Kolla källan
• Var har artikeln publicerats? Verkar den som gett ut artikeln trovärdig?  

Sök på författaren
• Innehåller artikeln information om författaren? Verkar hen trovärdig?

Kolla datumet
• När är artikeln publicerad? Är den relevant för aktuella händelser?

Är du partisk?
• Överväg om dina egna åsikter påverkar din bedömning av artikeln.

Läs vidare
• Vad handlar artikeln om? Motsvarar rubriken innehållet i artikeln? Vems perspektiv förs fram 

i artikeln och vem blir åsidosatt? Beskriver artikeln olika synpunkter?
Finns källor?

• Nämns källorna i artikeln? Vilken källa har använts i artikeln? Innehåller artikeln länkar? An-
ser du att källorna är trovärdiga med tanke på ämnet?

3. Analysresultat

Diskutera resultaten och hur ni arbetade med analysen. Hur kändes det att bedöma trovärdigheten? 
Vilka skillnader fanns det mellan medietexter som var hämtade från olika källor?
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Vad bygger mediernas trovärdighet på? 

Största delen av de professionella medierna i Finland har förbundit sig att följa Journalistreg-
lerna. Opinionsnämnden för massmedier har tagit fram reglerna som en riktlinje som ska 
stöda ett ansvarsfullt bruk av yttrandefriheten i massmedierna och främja den yrkesetiska 
diskussionen. 
Många punkter i reglerna anknyter till framtagning av tillförlitlig information, exempelvis 
journalistens professionella ställning, inhämtning och korrigering av information samt rät-
telse av fel. Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa 
har rätt att få veta vad som händer i samhället. 

Journalister bör kontrollera uppgifter så väl som möjligt – även om de har publicerats tidi-
gare. Enligt Journalistreglerna ska medierna gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka 
principer de rättar sina fel. Journalistreglerna finns på http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/

Alla som producerar medieinnehåll är inte yrkesjournalister eller har på andra grunder inte 
förbundit sig att följa Journalistreglerna. Till exempel bloggare, vloggare och andra profiler 
på sociala medier producerar, publicerar och sprider massor med information. Det är många 
människor och aktörer som skriver bloggar och skapar innehåll. Därför kan det vara svårt 
att skapa enhetliga riktlinjer och det saknas bland annat gemensamma etiska riktlinjer för 
innehållsproduktion i sociala medier. En del forum har tagit fram egna etiska regler.

Mer information
Bloggmedier och etiska riktlinjer (på finska)  
https://etiikka.fi/some/blogimediat-ja-eettiset-ohjeet/ 
 
Vetamix: ”Hur känner du igen en reklam på sociala medier?” Satu Apukka berättar på  
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/02/04/hur-kanner-du-igen-en-reklam-pa-sociala-medier
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5. Rubriker och bilder förmedlar information

Olika medier – som nyhetsflödet i sociala medier, tidningar och webbtidningar – förmedlar infor-
mation till oss om många olika saker. Dessutom skapas och publiceras nyhetsartiklar i rasande fart. 

Rubrikens uppgift är att väcka publikens intresse och sammanfatta det viktigaste i artikeln. Utöver 
texten eller pratet i nyhetsinlägget spelar bilderna och rubrikerna en stor roll i hurdan bild läsaren 
eller tittaren får av innehållet. Enligt Journalistreglerna får bild- eller ljudmaterial inte användas på 
ett vilseledande sätt. Den här aktiviteten handlar om att lägga rubriker till bilder och hitta bilder till 
rubriker.

Hitta på rubriker

1.  Välj tillsammans en bild och arbeta sedan i grupper för att hitta på en rubrik till den. I bilaga 2 i 
slutet av detta material (fr.o.m. sidan 36) finns bildexempel från Finlands fotografiska museum. 
Ni kan också söka bilder på Finna.fi eller i europeiska samlingar på Europeana. Olika rubriker 
till samma bild åskådliggör hur ett och samma tema kan presenteras på många olika sätt.

2. Vad händer på bilden? Hurdan är situationen där den är tagen? Vad vill ni berätta om saken till 
läsaren? På vilket sätt vill ni väcka publikens intresse för artikeln? Arbeta i grupper och hitta på 
två rubriker till samma bild: den ena så sanningsenlig och den andra så vilseledande som möj-
ligt.

3. Gå till slut tillsammans igenom rubrikerna och välj den som är intressantast.

Illustrera en rubrik

1.  Välj en rubrik till vilken ni söker eller skapar lämpliga bilder. Ni kan välja någon av rubrikerna 
från övningen ovan eller en rubrik som publicerats tidigare i en tidning eller på webben.

2. Varje grupp ska illustrera rubriken på två olika sätt: så att bilden avspeglar rubriken och så att 
bilden är vilseledande. Var kreativa och använd fantasin när ni väljer och skapar bilder. Ni kan 
använda er av kamera eller ritmaterial, eller pyssla eller redigera en pappersbild eller digital bild.

3. Gå till slut tillsammans igenom illustrationerna och jämför dem med de ursprungliga bilderna. 
Vilka skillnader ser ni? På vilket sätt påverkar bilderna hur artikeln tolkas? På vilket sätt inver-
kar bilderna på artikelns tillförlitlighet? Diskutera till slut vilka vilseledningsmetoder ni valt och 
vilka negativa konsekvenser illa valda eller vilseledande bilder kan ha för publiken.

Mer bilder finns också på Finlands fotografiska museums Flickr-konto. Där finns hundratals bilder 
från museets samlingar. Bilderna får användas fritt, men kom ihåg att ange fotografens namn och 
Finlands fotografiska museum som källa samt en länk till museets Flickr-konto.
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6. Vi gör ett eget nyhetsinslag!

Aktiviteten går ut på att skapa egna medietexter. Målet är att deltagarna utvecklar sina färdigheter 
för att uttrycka sig och producera medieinnehåll och funderar på medietexters tillförlitlighet.  

1. Välja tema

Divide the participants in smaller groups so that each group plans and implements one story. First, 
select the topics for these stories. You can discuss the potentially interesting topics first together or 
you can, for example, browse through the stories published in newspapers.

2. Hurdan artikel ska vi göra? 

Diskutera sedan vilken typ av medietext ni vill skapa om det valda temat och vem som är målgrupp. 
Medietexterna kan vara till exempel nyheter, blogginlägg, intervjuer, presentationer, tidningsartiklar, 
presentationsvideor eller vlogginlägg. Ska medietexten bestå av text, bild, video, ljud eller en kom-
bination av dessa? Behövs det skriven text, bilder eller video? Vem riktar sig texterna till? Var ska de 
eventuellt publiceras? 

3. Planera innehållet

Instruera grupperna att söka mer information om det valda ämnet och planera en artikel som bygger 
på informationen. Följande frågor kan användas som stöd för planeringen:

• På vilka olika ställen kan vi hitta mer information om ämnet? Finns det någon vi kan intervjua?
• Vilket perspektiv ska vi välja för artikeln? 
• Vilken aspekt av temat intresserar målgruppen?
• Vad ska ingå i artikeln? Vad kan utelämnas?
• Vilket format ska vi välja för artikeln?
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4. Skapa artikeln

Skapa sedan en artikel om det valda temat. Tänk speciellt på vilka metoder ni kan använda för att 
visa publiken att artikeln är tillförlitlig. Ni kan göra det till exempel genom att

• tala om vem som skrivit artikeln
• redogöra för artikelns bakgrund och syften
• berätta om synvinklarna i artikeln
• använda bilder och videor
• redogöra för källorna.

5. Sprid artiklarna!    

Tänk på olika sätt att publicera artiklarna och inläggen. Ni kan ordna en premiärvisning eller utstäl-
lning eller samla skrivna artiklar i en tidning. Eller så kan ni publicera texter som blogginlägg eller 
i digitala lärmiljöer. Om ni nämner uppgifter om identifierbara personer ska ni också ta hänsyn till 
integritetsskyddet och eventuella tillstånd som behövs.

Tänk på eventuella tillstånd, exempelvis fototillstånd, som kan behövas för att artiklarna ska kunna 
publiceras. Med tanke på integritetsskyddet kan ni skriva om personer under annat namn, skriva 
om någonting annat än människor, eller använda bilder som inte visar människor. Det är inte heller 
nödvändigt att publicera artiklarna utanför gruppen, utan ni kan beundra dem i er egen krets.
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II Vetenskap skapar tillförlitlig information  

De tekniska lösningar som vi använder och de 
olika kanalerna för kommunikation och infor-
mation bygger huvudsakligen på vetenskapliga 
observationer och innovationer. Den medicinska 
forskningen främjar hälsan och säkerställer att 
läkemedlen är trygga att använda. Miljö- och kli-
matforskningen har fått oss att uppmärksamma 
globala frågor och fenomen, som klimatförän-
dringarna och orsakerna till dem. Vetenskapen 
hjälper också att hitta lösningar för en hållbar 
framtid. 

Vi kan använda forskningsrön för att fatta väl-
grundade beslut om livet, vardagen och sam-
hället. Forskning är på en gång kreativ och sys-
tematisk framtagning av information. Genom 
enskilda studier byggs omfattande helheter upp 
av information och kunskap. Studier används för 
att kontrollera fakta, verifiera tidigare kunskap, 
lösa problem, bekräfta befintliga teorier eller ta 
fram nya teorier. 

Medier spelar en väsentlig roll inom vetenskap 
och forskning. I forskningen används bland an-
nat fotografering, ljudinspelningar, anteckningar 
eller studier av medieverk, som bilder, skrifter, 
journalistik eller videor. 

Medier ger också forskningsrön större spridning. 
Vi kan läsa om forskning som görs runtom i vär-
lden i tryckta tidningar eller webbpublikationer; 
forskningsrön och annan forskningsinformation 
publiceras också som bilder och videor eller i 
sociala medier. Medier skapar kontakter mellan 
människor och möjliggör en debatt om vetenska-
pen. De stöder också samarbetet inom vetenskap. 
Målet med detta avsnitt är att väcka förståelse för 
vilken roll forskningen spelar för framtagning 
av tillförlitlig information. Uppgifterna öppnar 
upp olika infallsvinklar till vetenskap och forsk-
ning, deltagarna får öva upp sina kommunikativa 
färdigheter och diskutera frågeställningar kring 
forskning, dryfta tillgången till forskningsba-
serad information och även pröva på att forska 
själv.

Vetenskap och forskning spelar en viktig roll i vårt samhälle och vår vardag. Exempel 
på det finns praktiskt taget inom varje område i livet. 

Uppgifterna i detta avsnitt ska ge

• en bättre förståelse för vetenskap, forskningsaktiviteter och deras roll för samhället och indivi-
den

• en bättre förståelse för mångfalden på det vetenskapliga fältet
• insikter om forskarnas roll i framtagningen av vetenskapliga fakta
• en bättre förståelse för vilka faktorer som ökar förtroendet i fråga om framtagning av vetens-

kaplig information
• bättre kommunikativa och sociala färdigheter som tar hänsyn till andra
• bättre kompetens och förfaringssätt i fråga om forskning
• bättre förmåga att utforma och förmedla information i olika former.
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7. Synliggöra vetenskap

Vetenskapen spelar en stor roll för samhällets utveckling och vår vardag, men tänker vi på det i vårt 
dagliga liv? I denna aktivitet konkretiseras och diskuteras vetenskapens roll i vår vardag och vårt liv.

Forskning omger oss

Börja med att se er omkring och diskutera vad allt vetenskap och forskning eventuellt har påverkat. 
Ni kan tänka på er egen vardag, de tekniska lösningar ni använder, skolan och studierna, informa-
tionshämtning och kommunikation, hobbyer och fritid. Vilka kopplingar har de till forskning och 
vetenskap? Vilka forskare känner ni till och vad har de forskat i?

Presentera ett exempel

Välj sedan ett exempel på någonting som forskning har inverkat på och skapa en medietext som 
bygger på hurdan världen skulle vara utan den aktuella uppfinningen. Medietexten kan vara en te-
ckning, ett föredrag, en kort artikel, en kartläggning, ett blogginlägg osv. Uppgiften kan göras indivi-
duellt eller i grupp. 

Visa texterna

Ni kan också publicera era medietexter om vetenskapens betydelse så att andra kan se dem som till 
exempel presentationer, utställningar, kampanjer, på gemensamma webbplattformar, i sociala medier 
eller som blogginlägg. Om ni publicerar alster som skapats av minderåriga ska du se till att be om 
tillstånd av både barnen och deras vårdnadshavare.
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Varför kan man lita på forskning?

Forskning anses vara en av de mest tillförlitliga metoderna för framtagning av information. För att 
stärka forskningsrönens tillförlitlighet används olika metoder, som referentgranskning, gemensamt 
antagen forskningsetik och öppenhet. Inom vetenskapen utgår man inte ifrån att informationen är 
oföränderlig, utan ny forskning kan generera information som leder till att tidigare uppfattningar 
justeras eller till och med kullkastas.

En av de faktorer som bidrar till forskningens tillförlitlighet är att den publiceras efter granskning. 
För granskningen krävs gedigna kunskaper och stor kompetens. Eftersom forskningen fokuserar på 
komplexa och snävt avgränsade teman är de bästa granskarna experter på samma område ochhar 
den förtrogenhet med ämnet som krävs för kritiska synpunkter. För att granskningen ska vara tillför-
litlig och täcka många olika perspektiv görs den oftast av flera experter. 

Med referentgranskning avses kollegial expertgranskning. Granskningen kan ske på olika sätt, som 
bland annat enkelblind granskning, så att författaren är anonym och bedömningen riktas endast på 
innehållet, öppen granskning, så att både författaren och granskarna vet varandras namn, eller 3) 
granskning i grupp, så att granskarna kan diskutera forskningen och ge en gemensam bedömning. 

Mer information om olika former av referentgranskning finns bland annat på följande förlags web-
bplatser:

Gaudeamus 
Wiley
Elsevier

Forskning påverkar vår kunskap och uppfattning om världen, och viktiga beslut baseras på forskning. 
Därför är det viktigt att vi har starka etiska principer som styr forskningen. Forskningsetiken är också 
en av de viktigaste faktorerna bakom tillförlitlighet. Gemensamma etiska forskningsförfaranden 
främjar samarbetet mellan olika aktörer. Dessutom kan forskningsetiken och de olika etiska riktlin-
jerna skapa mer tillit till forskningen, eftersom de synliggör det etiska tänkande som styr verksamhe-
ten. 

Öppenhet är ett annat sätt att öka tilliten till forskningen. Det är viktigt att man redogör för fors-
kningsaktiviteterna på ett så tydligt sätt som möjligt, så att läsarna kan ta till sig vad som ingått i 
forskningen och hur den har genomförts. Ju större publicitet som ges till forskningsresultaten, desto 
fler människor har möjlighet att bedöma forskningen och rönen. Forskningsrön publiceras också så 
att andra forskare kan ta del av dem och använda dem via olika arkiv. Det gör det lättare att evaluera 
rönens tillförlitlighet.
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8. Fråga forskaren! 

I denna aktivitet bekantar vi oss med den forskning som bedrivs i Finland och kontaktar en forskare. 
Deltagarna i På spaning efter tillförlitlig information får ställa frågor till vetenskapare och professio-
nella kunskapsskapare – det vill säga forskare – om informationsframtagning och identifiering av 
tillförlitlig information.

Vad är sant och hur vet man att informationen är tillförlitlig? Aktiviteten ska beskriva processerna 
bakom framtagning av tillförlitlig information, öka kännedomen om mångfalden inom forskning, 
väcka intresse för vetenskap och ge bättre färdigheter för framtagning av media. 

Instruktioner:

a) Dela in deltagarna i grupper (eller parvis). Bekanta er med forskare på olika områden genom att 
söka information på olika universitets och forskningsinstituts webbplatser.. Välj intressanta forskare 
i er närhet som ni vill intervjua. Ni kan också ta reda på om det finns forskare bland deltagarnas 
närmaste krets. Tänk på att reservera tillräcklig med tid för uppgiften. Alla forskare kan eller vill inte 
ställa upp för en intervju.

b) Kom överens med forskarna om en intervju. Om det inte går att ordna ett fysiskt möte mellan 
gruppen och forskaren kan ni intervjua forskaren per e-post eller videokontakt (Skype, Google Han-
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gout, Facetime osv.).

c) När ni har kommit överens om intervjun ska ni i grupperna tänka ut tio frågor som ni vill ställa 
till forskaren. Frågorna ska anknyta till det område som forskaren studerar. Ni kan lägga upp frå-
gorna enligt modellen nedan.

• Namn, yrke och arbetsgivare
• Hur kom du in på din nuvarande bana?
• Vad forskar du i?
• Vad kan informationen användas till? För vem är den avsedd?
• Vad är sant?
• Kan en forskare ha fel eller göra misstag?
• Hurdan information är tillförlitlig och hur kan vi avgöra om forskningen är tillförlitlig?
• Hurdan mediedebatt förs om ditt forskningstema i medierna? Deltar du själv i debatten?
• Hur skulle du förklara för en försklassare vad som avses med vetenskap?

d) Intervjua forskaren och sammanfatta sedan intervjun för de andra grupperna.

Ni kan bygga ut aktiviteten genom att göra en video- eller ljudinspelning av intervjun och redigera 
inspelningen till videoinlägg eller digitala berättelser. Ni kan också skriva blogginlägg om interv-
juerna. 

OBS! Om ni vill filma eller banda intervjun ska ni komma överens om det i förväg med forskaren. 
Om ni vill lägga ut resultatet på webben ska ni först skicka det till forskaren för godkännande.
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9. Från att påverka till att påverkas 
– debattövning om vetenskap och forskning

Vi delar med oss av information och kunskap på många olika sätt. Diskussioner är ett sätt öka delta-
garnas insikter och kunskaper om olika ämnen och öppna upp för nya och bredare perspektiv. Goda 
sociala och kommunikativa färdigheter är bra verktyg både när det gäller att sprida och att bedöma 
information. 

Den här övningen tränar deltagarnas sociala och kommunikativa färdigheter i grupp genom att de 
får lära sig om skillnaderna mellan påverkan och växelverkan och blir motiverade att handla på ett 
etiskt sätt i olika kommunikativa situationer. Övningen kan anpassas efter deltagarnas ålder.

Debatten i de sociala mediernas tid kännetecknas av polarisering och att deltagarna gräver ner sig 
i sina positioner. Att försöka överrösta varandra är dessvärre sällan ett bra sätt att försöka hitta en 
lösning. 

I dagens värld ska man däremot kunna gå med i dialog, uppskatta olikheter och försöka förstå mot-
parten. Att vi kan förstå varandras synpunkter, respektera varandra och omfatta olikheter är förut-
sättningar för fred och ekonomisk tillväxt, sägs det i framsynsrapporten som anknyter till statsrådets 
framtidsredogörelse. Inbjudande retorik är ett utmärkt verktyg för gruppdiskussioner, eftersom det 
inte syftar till att vinna en debatt utan att uppnå samförstånd.
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TRADITIONELL RETORIK INBJUDANDE RETORIK
Målet är att ändra på motpartens åsikter. Målet är att förstå motpartens åsikter. Eventuella 

åsiktsförändringar kan ske hos såväl talaren som 
publiken.

Seger = min synpunkt vinner. Seger = parterna får nya idéer, nya insikter.

Kommunikation (t.ex. diskussion) är ett verktyg för 
att uppnå målen.

Kommunikation är ett ändamål i sig.

Det är viktigare att ha rätt än att beakta motpartens 
känslor.

Ömsesidig respekt och uppskattning är viktigare än 
att övertyga andra om att man har rätt.

Det som eftersträvas är att utmana och dominera 
interaktionen. 

Det som eftersträvas är att vara den som utmanas i 
interaktionen.

Stärka existerande maktstrukturer (elitism). Kommunikationen förändrar existerande strukturer 
(pluralism, även nedtystade grupper får göra sig hörda)

INBJUDANDE RETORIK

Inbjudande retorik är ett utmärkt kommunikationsverktyg för konstruktiva diskussioner om värde-
ringar, det vill säga diskussioner där man gärna vill höra alla deltagares röster och anser att olikheter 
och avvikande åsikter är en rikedom. Grundidén i inbjudande retorik är att talaren bjuder in lys-
snaren i sin värld. Lyssnaren svarar på inbjudan genom att vara lyhörd och försöka frigöra sig från 
förutfattade meningar. Inbjudande retorik syftar inte direkt till att ändra på den andra diskussions-
partens tankar. Däremot kan och får den resultera i förändringar av tankar och åsikter. Dessa förän-
dringar kan ske hos lyssnaren eller talaren eller hos bägge parterna. 

Skillnader mellan traditionell retorik och inbjudande retorik

Efter Tarja Valkonen (2016), bl.a. Foss 2015; Foss & Griffin 1995.

Källor: : 

blogs.helsinki.fi/kielijelppi/kuuntelijakeskeinen-esiintyminen

Edu.fi, Lukiokoulutus, äidinkieli ja kirjallisuus, Dialogiin pyrkivä, kutsuretoriikan periaatteita hyödyntävä ryhmäkeskus-
telu
Murumäki, S-T. 2017 Opublicerat läromedel om inbjudande retorik. Helsingfors: Helsingfors universitet
tulevaisuus.2030.fi 
Valkonen, T. 2016. Kutsuretoriikka. Opublicerat läromedel om kommunikation och påverkan. Jyväskylä: Jyväskylä uni-
versitet. Institutionen för språk- och kommunikationsvetenskap.

GYLLENE REGLER FÖR INBJUDANDE RETORIK

1. Bjud in de andra parterna i interaktionen att fritt ta del av dina synpunkter samt bakgrunden 
och motiveringarna till dem.

2. Lyssna och försök förstå de andra parternas synpunkter, var lyhörd.
3. Bygg upp en atmosfär som är trygg, ledig och respekterande.
4. Hjälp till så att alla diskussionsparters synpunkter blir synliga på ett jämlikt sätt i diskussionen.
5. Bidra till att alla parter kan göra sig hörda och bli respekterade i interaktionen

Källa: Edu.fi
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Instruktioner:

1. Dela in deltagarna i grupper. 

Gå tillsammans igenom olika former av påverkan. Presentera inbjudande retorik med hjälp av målen 
och de gyllene reglerna för den. Diskutera tillsammans vilka slags kommunikativa situationer den 
lämpar sig för. Låt grupperna diskutera sinsemellan och fastställ sedan regler som följer principerna 
(de gyllene reglerna) för inbjudande retorik.

Tips: Som ett alternativ kan ni istället för en diskussionsövning komma överens om och fastställa 
regler för en respekterande debatt i gruppen. Diskutera utgående från de gyllene reglerna vad som 
menas med en bra diskussion och vad som kännetecknar en sådan. Varför är det viktigt att vi res-
pekterar och är vänliga mot varandra? På vilket sätt kan vi beakta alla deltagares åsikter och varför är 
det viktigt att vara tyst när någon annan har ordet. Synliggör reglerna för alla (genom att t.ex. teckna 
eller fotografera) så att ni kan återkomma till dem.

Ni kan använda följande frågor som stöd för diskussionen:

Hurdan är en trygg diskussionssituation? Hurdan är en trygg diskussionspartner? Hurdana verbala 
och kroppsliga signaler använder vi för att skapa en diskussionsatmosfär som är respekterande, ot-
vungen och trygg? Vad avses med att lyssna aktivt?

Varje deltagare ska sedan välja någon synpunkt eller åsikt som hen anser är viktig och eventuellt 
väcker känslor. 

Alternativt kan du förbereda diskussionsteman för gruppen. Lämpliga teman beroende på deltagar-
nas ålder och elevgrupp kan vara bland annat

• klimatförändringar, synligheten för forskningsrön i medierna, teknikens roll i vardagen, artifi-
ciell intelligens, spelandets konsekvenser, el- och robotbilar.

Tips: I modersmålet kan deltagarna lägga fram sina synpunkter avseende det verk som ska läsas 
för kursen och diskutera till exempel hur etiskt personerna i boken handlar.
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2. Gruppdiskussion enligt reglerna för inbjudande retorik

• Varje diskussionsdeltagare presenterar sin åsikt samt motiveringarna och bakgrunden till den. 
De andra lyssnar aktivt, ställer kompletterande frågor och uppmuntrar talaren att dela med sig 
av sina tankar.

• När talaren har presenterat sin åsikt – och hen har blivit hörd och förstådd – är det hens tur att 
ställa frågor och höra vad de andra anser som temat. 

• Avvikande åsikter skjuts inte ner utan får gärna komma fram.
• Efter att varje deltagare har presenterat sin synpunkt och den har diskuterats, får gruppen be-

grunda vilken ny information de kunde inhämta genom diskussionen. Vad lärde de sig indivi-
duellt?

• Reservera lika mycket tid för varje medlems synpunkt och för diskussionen om den.

3. Bedömning och respons

Gå till slut igenom diskussionerna med alla deltagare. Diskutera alla tillsammans om

• de gemensamma spelreglerna iakttogs
• varje diskussionsdeltagare fick uppmuntran
• diskussionen lyfte fram olika synpunkter
• diskussionen väckte känslor och i så fall hurdana känslor.

Mer information om övningen: Edu.fi, Lukiokoulutus, äidinkieli ja kirjallisuus, Dialogiin pyrkivä, 
kutsuretoriikan periaatteita hyödyntävä ryhmäkeskustelu

Tips: En uppgift 
som anknyter 
till debattretorik 
finns i materialet 
Flaskpost i medi-
ehavet. 

https://www.
mediataitokoulu.
fi/pullopostia_
sv.pdf
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10. Medborgarna som vetenskapare

Forskning bedrivs för det mesta på universitet, forskningsinstitut och forskningssällskap. Dessutom 
görs olika slags utredningar, studier, rapporter och FoU också på bland annat företag och ämbets-
verk. Helt vanliga människor kan också delta i forskning, som kallas medborgarforskning. 

Medborgarforskning är en form av crowdsourcing: deltagarna kan till exempel analysera stora 
datamängden eller göra observationer och samla in material från ett stort område. Medborgarforsk-
ning används bland annat för inhämtning av observationer om planeter (https://www.planethunters.
org/#/classify) och om arterna i olika livsmiljöer (https://www.zooniverse.org/projects/panthera-re-
search/camera-catalogue/classify ) (https://www.zooniverse.org/projects) genom kartläggning av 
fjärilar och fåglar. Deltagandet sker huvudsakligen med hjälp av olika medier. Privatpersoner kan 
också tillåta användning av sin privata utrustning i forskningssyfte, till exempel genom att installera 
programvara i sin dator som höjer dess kalkylkapacitet för vetenskaplig och matematisk problemlös-
ning 

I denna aktivitet får deltagarna bekanta sig med olika medborgarforskningsprojekt och konkret se 
mediernas roll för forskning.
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1. Var görs forskning? 

Börja med att diskutera vad vetenskapen gör. Var bedrivs forskning? Skriv upp olika ställen där 
forskare arbetar (bl.a. universitet, forskningsinstitut, företag). Presentera sedan konceptet medbor-
garforskning, det vill säga att vem som helst kan delta i forskning och hjälpa forskare.

2. Vem som helst kan medverka i forskning

Ni kan titta på olika forskningsprojekt eller delta i projekt. Om ni vill delta i något projekt, bör du 
söka fram några projekt som är genomförbara och låta deltagarna välja det som intresserar dem 
mest. Om ni ska titta på projekt kan du dela in deltagarna i grupper och ge varje grupp i uppgift att 
söka fram det projekt som den tycker är intressantast. 

Vad studerar projektet, vem eller vilken instans genomför studien, var utförs forskningen och hur 
kan man delta i den? Diskutera också mediernas roll i forskningen eller studien. På vilket sätt är 
olika medier eventuellt kopplade till studien samt till inhämtning och analys av materialet och kom-
munikation om rönen? Går det att delta i medborgarforskning utan medieanordningar? På följande 
sida finns några exempel på medborgarforskning i Finland och utomlands.

3. Presentera projekten

Presentera till slut projekten som ni hittat så att grupperna kan jämföra sina resultat med varandra. 
Vilka projekt anser ni är intressantast och eventuellt genomförbara? Skulle ni kunna genomföra ett 
motsvarande projekt i er närmiljö? Vad skulle behövas för att göra det? Hurdan medieutrustning 
eller kompetens krävs det för att man ska kunna delta projektet?

Extrauppgift

Lägg upp ett forskningsprojekt som alla kan delta i. Tips för hur uppgiften kan genomföras finns i 
nästa aktivitet i detta material.

Mer information och fakta om medborgarvetenskap hittar ni på 

• Tio principer för medborgarforskning: https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_
ten_principles_of_citizen_science.pdf. 
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Medborgarforskningsprojekt i Finland

• Finlands Artdatacenter (www.laji.fi) samlar och förenar finländska artinformationsdata som 
en konsekvent och öppen enhet för forskning och utbildning, förvaltning och den breda all-
mänheten. I det nationella systemet Skrivbok kan du spara dina artobservationer och delta i 
uppföljande studier och medborgarvetenskapsprojekt. 

• I medborgarvetenskapsprojektet för en finsk svampatlas insamlas data om svampars utbred-
ning, krav på växtmiljö och hotstatus. Syftet med projektet är att främja svampintresset och 
artkännedomen samt uppmuntra alla svampintresserade att rapportera sina observationer. 
De observationer som lämnas in på formuläret i svampatlas sparas i Finlands Artdatacenters 
databas. http://sieniatlas.fi 

• Natur- och miljövårdsorganisationen Luonto-Liitto ordnar varje vår kampanjen ”Kevätseu-
ranta” för observationer om vårfenomen i djur- och växtriket. Iakttagelserna omfattar 41 
fastställda arter samt temaarter som byts ut varje år. Allmänheten ombeds följa med våren och 
rapportera både de första observationerna och tecken på hur djuren och växterna ökar i antal. 
http://www.kevatseuranta.fi/ 

Exempel på internationella medborgarvetenskapsprojekt

• iNaturalist är ett projekt där deltagarna kan spara och dela sina observationer av djur, växter 
och insikter i naturen och sin omgivning. Observationerna sparas på en gemensam karta där 
också forskare får tillgång till dem. https://www.inaturalist.org 

• Rymdorganisationen Nasas projekt Globe fokuserar på att samla in bilder och information om 
moln. De jämförs med och används som komplement till data som förmedlats från satelliter. 
Mer information om projektet och anvisningar för att ladda ner appen finns på https://obser-
ver.globe.gov/ och https://www.globe.gov/web/s-cool/home/participate. 

• Projektet Galaxy Zoo går ut på att klassificera bilder av galaxer tagna med rymdteleskop. www.
galaxyzoo.org 

• I projektet Lingscape samlar deltagarna in och analyserar bokstäver och symboler i sin omgiv-
ning. https://lingscape.uni.lu 

• WildCam Darién är ett medborgarvetenskapsprojekt där deltagarna försöker hitta observa-
tioner av jaguarer i fotografier tagna i den panamanska djungeln. https://www.zooniverse.org/
projects/wildcam/wildcam-darien 

Tjänster för medborgarvetenskap

• Tjänsten Scistarter är en samlingssida med dussintals medborgarforskningsprojekt som vem 
som helst kan gå med i. Man kan sortera projekten efter ämnesområde eller typ av aktivitet 
som man vill ägna sig åt. https://scistarter.com 

• Tjänsten Zooniverse samlar projekt för medborgarforskning från flera olika vetenskapsområ-
den. https://www.zooniverse.org/about
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11. Vi är forskare!

Vilka växter eller djur finns i vår omgivning? Vilka är människornas favoriträtter?  Hur mycket 
skrivs det om barn i nyheterna? Hurdan var världen innan jag föddes? 

Den här aktiviteten är en övning i att forska i ett ämne som ni valt. Den ska stärka deltagarnas in-
sikter i vad vetenskapligt arbete innebär och innehåller samt sporra dem att utföra systematiskt och 
målinriktat vetenskapligt arbete. Aktiviteten kan enkelt anpassas efter deltagarnas ålder och kunska-
per till exempel genom att välja lämpliga forskningsobjekt och metoder. 

Ni kan alla studera samma tema eller arbeta i grupper. Forskningen kan till exempel gå ut på att stu-
dera den egna närmiljön, kartlägga människors attityder och åsikter, eller analysera medier. 

Aktiviteten består av följande fem moment som är kopplade till varandra: 1) definiera forsknings-
tema, 2) välja forskningsmetod, 3) genomföra och dokumentera studien, 4) publicera forsknings-
rönen och 5) sammanfatta aktiviteten. Övningen kan genomföras som en komplett process eller 
anpassat, med fokus på en viss del av processen, som att göra observationer och studera den egna 
omvärlden. 

1. Vad ska vi forska i? 

• Ni kan fritt diskutera er fram och välja ämnet och föremålet för forskningen.
• Lämpliga ämnesområden hittar ni bland annat i den egna omvärlden, naturen, människorna, 

medierna eller historien. Forskningen kan utgå från exempelvis konstverk och litteratur, inter-
vjuer, tal och anföranden, inspelningar (ljud och videor), fotografier och affischer, nyheter och 
reklam eller musik.

• Frågorna ska vara noga anpassade efter ämnet. Alltför breda frågor kan vara omöjliga att bes-
vara. Ni kan precisera forskningsfrågorna till exempel genom att ta fram bakgrundsfakta eller 
utgå från frågeorden: Vem, vad, när, hur, varför, var?

• Eventuellt kan flera grupper samarbeta genom att ta sig an olika perspektiv på ett större äm-
nesområde. Om gruppen vill studera videotjänsten YouTube, kan en grupp fokusera till exem-
pel på ”hur mycket används YouTube?”, och en annan grupp studerar ”varför ungdomar gillar 
YouTube”.

2. Forskningsmetoder

• Forskningen kan genomföras som en långvarig longitudinell studie eller en kortvarig tvärs-
nittsstudie. Ni kan själva bestämma längden på en longitudinell studie men tänk på hur myc-
ket tid deltagarna kan lägga ner på den. 

Tips: Med yngre barn kan ni 
koncentrera er på att göra obser-
vationer, öva er på att beskriva 
dem, tolka observationerna samt 
att beskriva och redogöra för 
dem.
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• Lämpliga forskningsmetoder är till exempel intervjuer, enkäter, test, observationer och doku-
mentering. Ni kan till exempel räkna förekomster av det ni vill studera, anteckna observatio-
nerna, beskriva händelser eller sammanfatta det viktigaste som bilder eller ämnesord. Det går 
också bra att fotografera och göra anteckningar.

• Vid valet av forskningsmetod är det viktigt att tänka på hurdan information olika metoder ger.

3. Forskning och dokumentering

• Inled studien och samla in forskningsmaterial.
• Analysera materialet ur ert specifika perspektiv. Ni kan till exempel räkna förekomster av det 

ni vill studera, anteckna observationerna, beskriva händelser eller sammanfatta det viktigaste 
som bilder eller ämnesord.

• Dokumentera studien i fotografier eller anteckningar. Då är det lättare att senare återkomma 
till studien.

• Ni kan också söka information om ämnet från andra källor.

4. Presentera resultatet av forskningen!

• För att forskningsrönen ska vara till någon nytta är det viktigt att de görs synliga och att män-
niskor får ta del av dem. Det finns många olika sätt att publicera och presentera forskningsrön.

• Tänk på var ni vill publicera era resultat och för vem?
• Ni kan använda er av skrift, ljud, bild, video osv. Ordna en utställning, skriv artiklar, bloggin-

lägg, skapa videor. Presentera resultaten som teckningar, affischer eller infografer.
• När ni publicerar resultaten bör ni också tänka på att informationen är tillförlitlig. Var har ni 

till exempel hämtat bakgrundsinformationen? Kan resultaten generaliseras eller avspeglar de 
bara åsikter hos eleverna i er skola?

5. Avslutningsvis

• Tänk på er forskning i relation till mediefostran. I vilka alla moment använde ni er av medier? 
Hur skulle forskningen ha sett ut om ni inte hade haft tillgång till medier?

• Diskutera också hur ni genomförde forskningen och vilken metod ni valde. Grupperna kan 
också utvärdera varandras arbeten och diskutera för- och nackdelarna med olika metoder. 

• Hur kändes det att forska? Vad var svårt, lätt, intressant, kul osv.?

Mer information och fakta finns på

• ”Alle kouluikäisten lasten tiedekasvatus alkaa havainnoista” https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/
kestava-kehitys/alle-kouluikaisten-lasten-tiedekasvatus-alkaa-havainnoista 

• ”Elämyksiä kemiasta – Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työvälineeksi” http://varhaiskasva-
tus.onedu.fi/oppimateriaalit/2/toc 

• Vartiainen, J. (2016). Kehittämistutkimus: Pienten lasten tutkimuksellisen luonnontieteiden 
opiskelun edistäminen tiedekerho oppimisympäristössä. Helsingfors: Helsingfors universitet. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/168314 

• Utvecklingsprogrammet Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (Inlärning av multilitteracitet med 
glädje). Multilitteracitet och vetenskapspedagogik (på finska) http://www.monilukutaito.com/
blog/31/monilukutaito-ja-tiedekasvatus
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12. Forskning som underlag i arbetslivet

Att ta fram och utnyttja forskningsrön spelar en stor roll i den professionella utvecklingen på många 
olika områden. Genom den allt bättre tillgången till information ökar också möjligheterna till utve-
ckling av forskningsbaserad verksamhet i arbetslivet. 

Den här aktiviteten kan med fördel användas inom yrkesutbildning, informell verksamhet, vuxenut-
bildningen eller gymnasiet. Den är avsedd att åskådliggöra den roll som forskningsrön har i yrkes- 
och arbetslivet samt stärka deltagarnas färdigheter för informationssökning och medieproduktion.

1. Forskningsrön i arbetslivet

Diskutera först vilken betydelse tillförlitlig information och forskning som underlag har i olika yrken 
eller ämnesområden. Hur viktigt är det att informationen är tillförlitlig inom olika branscher? I vilka 
yrken anser ni att det är viktigt att verksamheten bygger på forskning? Tänk också ut exempel på 
varför och när forskningsbaserad och tillförlitlig information spelar en extra viktig roll. Vilka risker 
eller negativa konsekvenser är förknippade med att man eventuellt förbiser tillförlitlig information?

2. Söka och analysera forskningsrön

Dela in deltagarna i grupper och ge varje grupp i uppgift att söka fram en forskning eller en artikel 
om forskning på det egna området, eller ett intressant område för framtiden. Nyheter om forskning 
finns bland annat i dagstidningar, tidskrifter och i facktidskrifter. Analysera artiklarna som ni hittat 
med avseende på relevant information om forskningen. 

• Vad handlar forskningen om och vad studeras i den? 
• Vem har utfört forskningen?
• Vilka är de viktigaste rönen? 
• På vilket sätt har forskningen tagits upp i nyheterna?
• På vilket sätt kan rönen gagna ämnesområdet/branschen och på vilket sätt kan de tillämpas?

3. Olika sätt att sprida information

Det finns olika sätt att sprida information och kunskap om forskning. Ge grupperna i uppgift att 
planera hur forskningsrönen skulle kunna ”översättas” till ett annat medium. Idén är med andra ord 
att det relevanta innehållet i en studie ska förmedlas till exempel i skrift, visuellt, med fotografier 
eller som ljud- eller videoinspelning. Ni kan också fundera på hur ni skulle sprida information om 
forskningen i olika sociala medier. 

4. Slutdiskussion

Diskutera till slut hur lätt det är få tillgång till forskningsrön samt betydelsen av att forskningsrön 
används. Är det svårt att hitta forskningsrön? I vilka olika källor tycker ni att det är lättast att hitta 
information? Det finns många olika sätt att förmedla information om forskning. Vilken form föred-
rar ni? Varför anser ni att forskningsrön ska tas i beaktande i arbetslivet? 
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Saana Wang, 2016, Samlingen Arjen kuvat/Finlands fotografiska museum
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Okänd fotograf, 1950, Kulutusosuuskuntien Keskusliittos samling/Finlands fotografiska museum

Ursprunglig bildtext: ”Osuustoimintaviesti kaikista KKn jäsenosuusliikkeistä saapuu 120 pyöräilijän 
tuomana 50-vuotisjuhlaan.” (120 cyklister bär budkavlen från centralförbundets samtliga 

medlemskooperativ till 50-årsfesten.) (Aaltonen, Esko, 1953. Kuluttajat yhteistyössä. 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Helsingfors)



Arto Timonen, 2016, Samlingen Arjen kuvat/Finlands fotografiska museum
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