
LJUGA SIG TILL SANNING
Källkritik med årskurs 6, Årstaskolan

60 MINUTER OM KÄLLKRITIK 

Josef Sahlin

12 min Källkritik: fejkade sidor

5 min Varför källkritisk?

10 min Instruktioner till fejkad artikel

15 min Stafettarbete

18 min Uppsamling och avslut



VARFÖR KÄLLKRITISK?

Reklam?
Propaganda?

Information?

Underhållning?

Skämt?

Satir?



EN EGEN FEJKAD SAJT

• För att förstå hur lätt det är att luras 
och att bli lurad

• Harmlösa, ofarliga studieexempel
• Inga olagliga eller etiska övertramp
• Så snyggt och seriöst vi hinner
• Mål att hamna på första sökresultatsidan

Analysera
Första klassen kollar hur krig 
beskrivs på olika sajter. Vilken 

information behöver finnas med?

Planera
Andra klassen fyller på med fakta 

om just detta krig.

Formulera
Tredje klassen formulerar själva 

texten.

Redigera
Fjärde klassen slutredigerar och 
lägger till annat material som gör 

sajten trovärdig.

SVERIGES KORTASTE KRIG
ETT STAFETTARBETE MED FYRA KLASSER



ANALYSERA FAKTASIDOR 
OM OLIKA KRIG

• Tips på källor : NE, Wikipedia, SO-rummet

• Tips på krig: Narva, Brunkeberg, Poltava, Dackefejden, 
Anglo-Zanzibariska kriget m.fl.

• Gör en tankekarta/lista över vad som bör finnas med på en 
sajt om ett kort krig, utifrån det ni hittar. 

• Ert förarbete blir grund för en gemensam tankekarta som 
nästa klass får fylla på.

Sveriges 
kortaste 

krig

Namn på 
kriget

När?

Hur länge?

Var? Varför?

Vad hände innan?

Vilka?

Vilka ledde 
trupperna?

Hur många var 
med?

Vilka vann?

Hur?

Hur började det?

Konsekvenser?

Påverkan idag?

Hur många dog?

sveriges kortaste krig



PLANERA INNEHÅLLET 
PÅ SAJTEN

• Fyll på tankekartan med idéer om vårt påhittade krig.

• Använd era historiekunskaper och tänk realistiskt.

• En bra lögn innehåller en hel del sanning för att övertyga.

• Undvik ämnen som gör att människor idag kan ta illa vid sig.

• Ert förarbete blir grund för en gemensam tankekarta som 
nästa klass får skriva om.

Sveriges 
kortaste 

krig

Varför? Vilka?När?1767, frihetstiden

Hur länge?4 timmar

Var?

Namn på 
kriget

Borsholms 
självständighetskri

g

Hur?

Vad hände innan?

Missnöje över 
sänkta bidrag för 

import och 
manufakturer i 

Borsholm.

Riksråd inbjuden 
för att diskutera 
med ekonomin, 

förolämpar 
borgmästarens 
berömda soppa. 

Blir fängslad som 
gisslan.

Vilka ledde 
trupperna?

Hur många var 
med?

Ett svenskt 
kompani på 80 

soldater. Ett par 
hundra 

borshomare

Svensk major och 
Borsholms 

borgmästare.

Vilka vann? Borsholm vann, 
men överlämnade 

sig igen till 
svenska staten en 

månad senare.

Borsholm, 
Sveriges västkust

Själva slaget ägde 
rum på en åker 

öster om Borsholm

Hur började det?

Borgmästaren ser 
detta som 

ytterligare en 
förolämpning. 

Förklarar krig mot 
Sverige (det lilla 
kompaniet) och 
gisslan avrättas. 

Hur många dog?

Riksrådet, ett 40-tal 
svenska soldater 

och 11 
borsholmare.

Påverkan idag?

Ingen direkt 
påverkan då 

mycketav det lilla 
kriget är höljt i 

dunkel. Sverige har 
heller aldrig erkänt 

förlusten.

Konsekvenser?

Sveriges riksdag 
tog ingen notis om 

förlusten då 
konflikten 

Ryssland återigen 
ville lägga beslag 
på Finland, trots 

Freden i Åbo 1743. 
Fokus på annat 

håll alltså.

En månad efter 
kriget beslöts sig 

Borsholm att tillhöra 
Sverige igen.

Borgmästare skickar 
ultimatum till 

Sveriges riksdag, 
släpper gisslan om 
bidragen återinförs 

och att bara svenska 
skepp får importera 
varor till Borsholm, 
som det tidigare var 

bestämt enligt 
pruduktplakatet.

Sveriges regering 
skickar ett 

kompani från 
Varberg (?) lett av 

en major (?)

sveriges kortaste krig



FORMULERA TEXTEN

• Ingressen med ramarna för kriget är bestämd av 
tidigare klasser 

• Varje grupp tilldelas en underrubrik att skriva om.

• Mejla texten när tiden är slut till 
josef.sahlin@stockholm.se

• Nästa klass kommer att jobba vidare med texterna.

REDIGERA SAJTEN

• Grupp 1 kollar igenom texten, fixar till och förbättrar.

• Grupp 2 letar efter någon passande miljöbild, tillåten att använda-

• Grupp 3 letar efter eller fixar en bild som skulle kunna fungera som en historisk källa.

• Grupp 4 gör en faktaruta.

• Grupp 5 markerar vilka ord/fraser som skulle kunna länkas till vilka externa 
webbsidor.

• Grupp 6 sammanfattar texten i en ingress, viktigaste informationen på ca två 
meningar.



• Är det ett inlägg eller artikel som sprids på nätet? Gå tillbaka till källan och 
 undersök den. Ta reda på mer information om det som påstås. 

• Är det en bild? Bildsök. Om någon påstår att bilden föreställer något, 
 försök att ta reda på om det stämmer.

• Är det en sajt? Undersök sajten. Vad ligger mer på sajten? 
 Står det vem som står bakom den?

 Tänk på: 
 Det finns folk som luras på nätet och det du ser behöver inte vara hela sanningen.
 Läs på om källorna du använder dig av.  Var nyfiken och försök alltid att ta reda på mer!

 Nu kan du dela!

Kolla upp det du ser på nätet – innan du delar!

ARBETA VIDARE
• Titta på fler avsnitt av 

Källkritik och Är det sant?

• Sätt upp postern i 
klassrummet 

• Bevaka och sprid klassernas 
fejkade sajt

• Fler lektionsupplägg på 
https://statensmedierad.se/
mikformig


