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HUR KAN MAN VETA?
Hur kan man veta att något är sant? Idag kan det vara svårt – kanske omöjligt – att 
skilja verklighet från påhitt i den stora mängd information som cirkulerar gällande 
hälsa och miljö på internet. Den här övningen ger eleverna några verktyg för att bli 
mer källkritiska.

Börja med att fråga eleverna hur de tror att man kan veta att något man läser är sant. 
Skriv upp deras förslag på tavlan. 

Se till att följande punkter syns extra tydligt:

• Vem är det som påstår något i artikeln. Verkar hen vara en som vanligtvis kan 
mycket om ämnet?
• Vem har tagit fram fakta? Är det en forskare på ett universitet, eller har någon 
person hittat på det själv?
• Gör en sökning på internet, på Google eller någon annan sökmotor. Kommer 
det upp texter som säger ungefär samma sak som det som står i artikeln?
• Tycker du själv att det som står i artikeln verkar rimligt, alltså att det motsvarar 
de erfarenheter du själv har sen tidigare och saker du har lärt dig tidigare? 

LÄS OCH GRANSKA
Dela upp eleverna i par. 

Dela ut hälsoartiklarna från elevbladet. 

Berätta att en av artiklarna innehåller sann information och den andra falsk. Paret 
ska gemensamt komma överens om vilken artikel de tror är sann respektive falsk. Be 
eleverna ha ovanstående tips i tankarna när de läser artiklarna. 

Låt alla par presentera sina slutsatser.

Avslöja nu vilken artikel som i 
verkligheten är sann/falsk och gå 
tillsammans med eleverna igenom 
de källkritiska kommentarerna som 
finns i elevbladet. 

Dela ut klimatartiklarna från elev-
bladet. Paret ska på samma sätt 
komma överens om vilken som är 
sann/falsk. Denna gång ska elev-
erna grundligt använda sig av de 
ovanstående tipsen.

Låt alla par presentera sina slutsat-
ser. När alla paren har presenterat 
sina slutsatser avslöjar du vilken 
artikel som är sann/falsk och går ige-
nom de källkritiska kommentarerna.

NI BEHÖVER
•  Elevblad: Sanna och falska 

artiklar om klimat och hälsa, 
samt med källkritiska kom-
mentarer

•  Internetuppkopplade datorer 
(inget måste dock) 
 

 FAKTABLAD TILL 
 ÖVNINGEN

• Hållbarhetsbegreppet
• Hållbara transporter
• Mat

ÖVERGRIPANDE
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ÖVERGRIPANDE

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

Samhällskunskap
•  Söka information om samhället från medier, internet 

och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet,

Centralt innehåll:
•  Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika 

medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Svenska och svenska som andraspråk
• Söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll:
•  Informationssökning i några olika medier och källor, till 

exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 
sökmotorer på Internet.

•  Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 
med ett källkritiskt förhållningssätt.

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika 
medier samt för att urskilja texters budskap, både de 
uttalade och sådant som står mellan raderna.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till del av den.

Biologi
•  Använda kunskaper i biologi för att granska informa-

tion, kommunicera och ta ställning i frågor som rör 
hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll:
•  Tolkning och granskning av information med koppling 

till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Kemi
•  Använda kunskaper i kemi för att granska information, 

kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
miljö, hälsa och samhälle,

Centralt innehåll:
•  Tolkning och granskning av information med koppling 

till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Hem och konsumentkunskap
•  Värdera val och handlingar i hemmet och som konsu-

ment samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Centralt innehåll: 
•  Val och användning av varor och tjänster som används 

i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa

DISKUTERA VIDARE
• Vilka sociala medier använder eleverna? 
• Brukar de ha på sig de källkritiska glasögonen när de delar intressanta Face-
book-inlägg?

En internetsökning via t.ex. Google är aldrig helt objektiv. Sökresultatet 
anpassas beroende på vad personen som använder enheten (mobil, 
dator, surfplatta) har gjort innan på internet. Söktjänsten försöker hjälpa 
användaren att hitta den information som önskas, men det betyder också 
att viktig och kritisk information kan utebli eller hamna längre ner så att 
det inte hittas.


