
Vi använder ofta internet för att söka information. Men hur ska vi veta vad som 
är en bra källa? I den här övningen får ni fundera på det. 

Den senaste tiden har medierna uppmärksammat situationen i Venezuela. Vi har kunnat se och 
läsa om människor som lämnar landet, brist på livsmedel och ekonomisk kris. Vi har 
också kunnat ta del av rapportering om skärpta motsättningar mellan Nicolas Maduros 
regim och oppositionen, varav en av de mer framträdande ledarna är politikern Leopoldo López. 

I den här övningen ska ni få ta reda på mer om Venezuela. Vad är orsakerna till situationen i 
landet, vem är Leopoldo López och var är han nu? 

UPPGIFT
Ni är indelade i grupper. Varje grupp är i sin tur indelad i två små grupper (dessa små grupper 
kallar vi för researchgrupper). Researchgrupperna ska söka information för att besvara några 
frågor om Venezuela och Leopoldo López. Länkar till källorna som ni ska använda finns längst 
ner. När ni gjort detta presenterar ni vad ni kommit fram till i den större gruppen.

FRÅGOR:
1. SITUATIONEN I VENEZUELA. Hur är situationen i Venezuela? Vad är orsakerna till dagens kris?  

2. LEOPOLDO LÓPEZ. Vem är Leopoldo Lopez? Varför greps han? Var är han nu? Vad är det för parti 
han leder?

KÄLLOR:
• http://proletaren.se/artikel/darfor-ar-det-ekonomisk-kris-i-venezuela
• https://svensk-kubanska.se/tyst-dialog-leder-till-leopoldo-lopez-frislappande/?upm_export=print
• http://www.internationalen.se/2017/07/venezuela-leopoldo-lopez-frislappt/
• https://www.youtube.com/watch?v=g-3hcCe8Rdk

FÅNGE I NÄTET?
Bild till vänster: 
Demonstration i 
Venezuelas huvudstad 
Caracas 2019. 

Bild till höger: 
Leopoldo López. 

Foto: Roman Camacho/SOPA/LightRocket/Getty

ÖVNING I KÄLLKRITIK

http://www.uniontounion.org/kuba#/4557 
https://svensk-kubanska.se/tyst-dialog-leder-till-leopoldo-lopez-frislappande/?upm_export=print
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-nya-kuba-skyndar-langsamt 
http://www.internationalen.se/2017/07/venezuela-leopoldo-lopez-frislappt/
https://www.youtube.com/watch?v=g-3hcCe8Rdk


Vi använder ofta internet för att söka information. Men hur ska vi veta vad som 
är en bra källa? I den här övningen får ni fundera på det. 

Den senaste tiden har medierna uppmärksammat situationen i Venezuela. Vi har kunnat se och 
läsa om människor som lämnar landet, brist på livsmedel och ekonomisk kris. Vi har 
också kunnat ta del av rapportering om skärpta motsättningar mellan Nicolás Maduros 
regim och oppositionen, varav en av de mer framträdande ledarna är politikern Leopoldo López. 

I den här övningen ska ni få ta reda på mer om Venezuela. Vad är orsakerna till situationen i 
landet, vem är Leopoldo López och var är han nu? 

UPPGIFT
Ni är indelade i grupper. Varje grupp är i sin tur indelad i två små grupper (dessa små grupper 
kallar vi för researchgrupper). Researchgrupperna ska söka information för att besvara några 
frågor om Venezuela och Leopoldo López. Länkar till källorna som ni ska använda finns längst 
ner. När ni gjort detta presenterar ni vad ni kommit fram till i den större gruppen.

FRÅGOR:
1. SITUATIONEN I VENEZUELA. Hur är situationen i Venezuela? Vad är orsakerna till dagens kris?  

2. LEOPOLDO LÓPEZ. Vem är Leopoldo Lopez? Varför greps han? Var är han nu? Vad är det för parti 
han leder?

KÄLLOR:
• https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/08/venezuela-pa-vag-att-bli-ett-nytt-kuba
• https://www.youtube.com/watch?v=ZAQvW5IpxxE
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• https://www.hrw.org/news/2017/07/11/leopoldo-lopez-home-venezuela-not-free
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Läs mer om mänskliga rättigheter på

www.amnesty.se

STEG 2:
När reasearchgrupperna har sökt information ska ni presentera vad ni har kommit fram till 
för hela gruppen. När båda researchgrupperna har presenterat sina svar, diskutera de båda 
bilderna av Venezuela och Leopoldo López:

• Vilka skillnader och vilka likheter ser ni? 
• Vems bild av Venezuela och Leopoldo López tror ni är mest korrekt? Motivera era svar!

STEG 3:
Återgå till researchgrupperna och undersök de källor som ni fick använda. Fundera om 
varje källa är trovärdig genom att svara på: 

• Vem står bakom sidan? Ta reda på så mycket ni kan om organisationen, företaget, 
personen eller myndigheten som står bakom informationen

• Finns det risk att informationen är vinklad på något sätt? Kan ni se det? I så fall hur?
• När tillkom informationen? Är den ny eller gammal? 
• Är källan beroende av någon annan källa? Hänvisar den till någon annan sida, rapport, 

artikel, uttalande osv.?

STEG 4:
Återsamlas i gruppen igen och presentera vad ni har kommit fram till om era källor. 
Diskutera sedan: 

• Vilka källor är mest trovärdiga och varför tycker ni det? Tänk på att motivera era svar! 
• Hur bör man gå tillväga för att hitta tillförlitlig information på nätet?


