
Credda rä�!

PORTALEN

Text
Skriv med dina egna ord och håll koll på vilka källor du använder. Skriv ner vilka tidningsartiklar 
du använder på en säker plats. Du kommer behöva det både för att själv hitta artikeln igen och 
för att göra en källhänvisning när texten är klar. 

En källhänvisning är när du berättar för läsaren var du hittat din information, i detta fall är det 
tidningsartiklar. Den brukar komma i slutet på texten inom parentes.

Detta måste vara med i källhänvisningen
Artikelns namn   I   webbplats eller tidningens namn  I  datum

tex: ”Årstaskolan är världens bästa skola”, www.dn.se, 2019-11-20

Bild
Du får bara använda bilder du har tillåtelse till och du måste göra en källhänvisning.
 
   Fråga den som gjort bilden
   Gör egna bilder, tecka eller fota
   Hitta fria bilder via bildbank

Detta måste vara med i källhänvisningen
Fotografens namn  I   webbplats där bilden är hämtad  I  datum

tex: Memme Chatfield, www.arstaskolan.se, 2019-11-20

För a� respektera upphovsrä�en Fria bilder

Alla bilder ägs av någon, en upphovsperson. 
Det är upphovspersonen som bestämmer 
vem som får använda bilden. Fria bilder är 
bilder som upphovspersonen bestämt att 
alla får använda. 

Fria bilder i bildbank
Det finns bildbanker som samlar fria bilder. 
Även om du hittar en bild i en bildbank med 
fria bilder måste du dubbelkolla exakt vad 
som står om bilden, ibland kan det finnas 
villkor för användandet.

Fria bilder via Google
- Sök på google
- Klicka på bilder
- Välj ”Som får användas” i verktygsfältet      
under sökrutan
Din sökning visar nu bilder som är fria att 
användas. 
OBS du måste ändå göra en källhänvisning 
till den sida där bilden finns. INTE till Google.
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Hantera källor
Värdera nyheter

Sammanfatta
Respektera upphovsrätt

Värdera och välja
För vem är nyheten viktig?

För mig? För skolan?
För Sverige? För världen?

Vilka nyheter är viktiga att få med i vår tidning?
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VARFÖR?
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Sammanfatta nyheten och skriv med egna ord

Göra egna rubriker
Göra källhänvisningar

Göra egna bilder eller hitta fria bilder

Psst! Se Credda rätt på andra sidan!
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Skicka in

Text
Bilder

Källhänvisningar till både text och bilder


