
 
 

   

  Undervisningsopplegg 
Norsk 3.-7. trinn  

Kildekritikk 

Her er to små øvelser fra Salto som lærer elevene å være kildekritiske. Øvelsene kommer med tilhørende PDF-

skjema, på bokmål og nynorsk.  

  

Er dine elever kildekritiske? 

Minikurs i kildekritikk 

Å lære elevene å være kritiske til kilder bør være en naturlig del av det å innhente informasjon. Øvelsene kan 

med fordel integreres i prosjekter og oppgaver som elevene arbeider med hjemme og på skolen – i norskfaget 

og i andre fag. 

Mål: Elevene skal kunne vurdere hvilke kilder som er pålitelige, særlig når de henter opplysninger fra internett. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ØVELSE 1: Hvilke kilder kan du stole på? 

Til Øvelse 1 laster du ned skjema – «Kildekritikk - Øvelse 1, 3-4 trinn» eller «Kildekritikk - Øvelse 1, 5-7 trinn», 

avhengig av trinn.  

Denne øvelsen passer for elever på 3.-7.trinn, og gir elevene trening i å vurdere om en kilde er pålitelig ved å 

bruke et TONE-skjema. Bokstavene i TONE er forkortelser for: 

 

T Troverdig Finner du navn på avsender eller annen 
kontaktinformasjon? 

O Objektiv Er informasjonen saklig og faktaorientert? 

N Nøyaktig Har teksten/nettsiden et ryddig oppsett og 
god rettskriving?  

E Egnet Passer teksten/nettsiden til formålet (gir den 
for eksempel den informasjonen du trenger?) 

 

FØR DU STARTER: 

• Før elevene setter i gang med arbeidet, bør lærer modellere hvordan han/hun bruker TONE. Finn en 

nettkilde og tenk høyt og forklar hvordan du går fram når du vurderer og noterer i skjemaet.  

 

• Finn to-tre forskjellige kilder som handler om samme tema, som elevene skal vurdere. Det kan for 

eksempel være ei tekst fra ei lærebok, en tekst om samme tema fra ei nettside og/eller ei faktabok om 

samme tema fra biblioteket.  
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Tips: Trenger elevene flere nettkilder å vurdere, kan dere bruke; 

- en blogg 

- en elevtekst 

- gammel / utdatert nettside 

- nettside uten avsender 

 

 

UNDERVEIS: 

• Del ut TONE-skjemaer (ett for hver tekst), og la elevene bruke dem når de vurderer kildene du har gitt 

dem. Bruk TONE-skjema for ulike trinn. 

ETTER:  

• La hver gruppe presentere for en annen gruppe, eller for klassen, hva de har funnet ut. De kan for 

eksempel vise og begrunne en vurdering av en pålitelig kilde og en mindre troverdig kilde. 

 

ØVELSE 2: Søk og treff 

Til Øvelse 2 laster du ned skjema – «Kildekritikk - Øvelse 2». 

Denne øvelsen passer best for de eldste elevene (6.-7.trinn) og er en øvelse i å se etter ulike teksters hensikt på 

internett. Er det for eksempel 

-  reklame som prøver å påvirke deg? 

- et blogginnlegg med skjult reklame?  

-  et leserinnlegg der noen vil overbevise deg om en spesiell sak? 

- en skoleoppgave med fakta skrevet av en elev/student?   

- saklig informasjon skrevet av en ekspert?  

Elevene er trolig ganske bevisste på at det finnes mange avsendere på internett: bloggere, studenter, 

fagpersoner, organisasjoner, mediebyrå, men også useriøse kilder som mangler kontaktinformasjon eller kilder 

som er gamle og utdaterte. Gjennom denne øvelsen kan de bli mer bevisste på hvem avsender er og hvilken 

hensikt avsender har med teksten. Elevene kan arbeide individuelt eller i par.  

 

 

 

 

 

  


