
oppgaver om kildekritikk
Her er noen oppgaver der du kan jobbe videre med temaet 

kildekritikk fra Barnevaktens nettvideo. 

hallo!

• Åpne et tekstdokument slik at du kan skrive inn svarene dine der.

• Ta bilde av nyheten slik at du kan vise den til læreren senere, eller lim bildet inn i 
teksten din.

• Skriv hvorfor du mener at nyheten er sann. Bruk så mange argumenter 
(forklaringer) som mulig.

Oppgave 1: Finn frem en nyhet du tror er sann

Arbeidsoppgaver

Episode 3: Kildekritikk og falske nyheter

Episoden finner du på Vimeo ved å klikke her

Oppgavene er laget av Barnevakten

• Skriv hvorfor du mener at nyheten er løgn. Bruk så mange argumenter som mulig.

Oppgave 2: Finn frem en nyhet du tror er løgn

siste nytt

https://vimeo.com/413018113


Når du skal finne ut om en nyhet er sann eller bare løgn, må du utføre noe som kalles 
«kildekritikk». Med kilde mener man den som kommer med nyheten, det kan være for eksempel 
en person eller avis. Er kilden til å stole på? 

Her kan du lese mer om kildekritikk:

Slik kan du jobbe:

Hallo! Episode 3: Kildekritikk og falske nyheter

• Berømmelse: Noen ønsker å bli berømte, derfor lyver de og skriver at det har skjedd noe 
utrolig med dem.

• Makt: Noen lyver om andre for å vinne et politisk valg.

• Penger: Noen lager falske nyheter for at mange skal besøke nettstedet deres, slik tjener de 
penger på reklame på nettstedet.

• Gøy: Noen synes det er gøy å lure folk, derfor finner de på falske nyheter. Men vitser og 
morsomme videoer som alle forstår er bare tøys, kalles ikke «falske nyheter».

Hvorfor finnes falske nyheter?

• Det gjelder å finne flere kilder (altså flere aviser eller flere personer) som forteller om 
nyheten, og ikke bare stole på én.

• Kildene må ha greie på saken. Leger har greie på medisin, elektrikere har greie på strøm.

• Kildene må ikke ha motiv for (lyst til) å lyve.

Kildekritikk handler om dette:

• Er nyheten helt utrolig? Da er den kanskje løgn og du bør sjekke flere kilder. 

• Ser nettsiden seriøs ut? Eller finner du skrivefeil og dårlige bilder?

• Kan du finne informasjon fra andre aviser om denne nyheten?

• •Hvem står bak nettsiden? Les «Om oss» i menyen. Finner du ikke navnet på journalisten 
eller adresse til avisen, er det mistenkelig. 

• Er nettsiden falsk? Selv om det står NRK eller VG på nettsiden, er ikke det bevis for at det 
er de som har laget nettsiden. Sjekk om NRK eller VG står på riktig plass i nettadressn.

• Er kilden den opprinnelige kilden? Hvis en kilde bare forteller om noen andre som har sagt 
noe, så er det mindre troverdig. Forsøk å finne den opprinnelige kilden (sjekk dato på 
artiklene).

• Tenk! Ser bildet manipulert ut? Handler nyheten om Norge og så er bildet fra et annet land? 
Er det noe som ikke stemmer når du leser artikkelen?

Sjekkliste – kildekritikk:


