
NWT hette från början Wermlands Tidning 
då den kom ut för första gången den 
4 januari 1837. Numera är man en av Sve-
riges största landsortstidningar och 2007 
lanserade man sin första nyhetswebb. 

I dagens digitala samhälle finns det många 
olika nyhetskällor och nyheter sprids även 
via sociala medier. Det är inte alltid så lätt 
att veta vad som faktiskt är sant och vem 
som är den egentliga avsändaren. 

Läs mer på:
www.nwt.se

Tips på frågor att diskutera 
i klassrummet

Vad är nyheter?

Vad är källkritik?

Hur kan jag ta reda på källan till en nyhet?

Finns det någon skillnad mellan traditionella 
medier och sociala medier?

Vilken nyhetskälla tycker ni är mest trovärdig?
Minst trovärdig? Varför tycker ni så?



UPPDRAG
Uppdrag F-3
 
För oss på NWT är det viktigt att även barn 
får möjlighet att ta del av nyheter.
Vi behöver din hjälp med förslag på hur en 
nyhetssida för barn i er ålder ska se ut och 
vad den ska innehålla för att ni ska vilja läsa 
och kunna lita på den.

Uppdrag 4-6
 
På sociala medier kan falska nyheter spri-
das väldigt fort, oftast pga. att man inte är 
källkritisk utan bara delar vidare i sitt flöde.
Nu behöver vi hjälp av dig och din 
kreativitet med att skapa ett material som 
sprider kunskap om källkritik på nätet och i 
sociala medier.

Uppdrag 7-9 
 
De senaste åren har man börjat prata en hel 
del om ”fake news”. ”Fake news” är när 
någon medvetet manipulerar sanningen el-
ler sprider lögner för politisk, ideologisk eller 
ekonomisk vinning, det kan också handla 
om att smutskasta etablerade medier som 
granskar makten.
Vi vill att ni skapar ett digitalt material om 
vilka följder det kan få att inte vara källkritisk 
och att tro på ”fake news”.

”Här får eleverna 
möjlighet att, genom att arbeta 
entreprenöriellt och innovativt, 
också ta initiativ, lösa problem 
och använda sin kreativitet till 
att arbeta fram egna idéer och 

lösningar på verkliga 
problem.”




