
BLI EN KÄLLSPANARE!BOKENS NYCKLAR 1
Ti�a i böckerna på bordet och kryssa i vilka av 
bokens nycklar de har på ert uppgi�spapper.

Innehållsförteckning

Kapitel 1 - Elefantens ursprung   s 1

Kapitel 2 - Så lever elefanten   s 12

Kapitel 3 - Elefantens föda   s 23

Kapitel 4 - Elefantens fortplantning  s 45

INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

I början
av boken

Kapitel-
ordning

Register

Afrikansk elefant   s 5

Asiatisk elefant   s 8

Dräktighet    s 45

Flocken     s 13

Fortplantning    s 45

Föda     s 23

Savannen    s 15

Snabel     s 3, s 23

Ursprung     s 1

REGISTER

Viktiga ord
i bokstavs-

ordning

I slutet
av boken

Snabeln
Elefanterna är den enda familjen av snabeldjur 

som inte dö� ut. Den kra�iga snabeln har 

bildats av a� överläppen och nosen vuxit 

samman. Den afrikanska elefantens snabel har 

två "fingrar" längst ut på snabeln, medan den 

asiatiska har e�.

Snabeln si�er över elefantens mun.

RUBRIKER

BILDER och
BILDTEXT

Snabeln
Elefanterna är den enda familjen av snabeldjur 

som inte dö� ut. Den kra�iga snabeln har 

bildats av a� överläppen och nosen vuxit 

samman. Den afrikanska elefantens snabel har 

två "fingrar" längst ut på snabeln, medan den 

asiatiska har e�.

Korta fakta om snabeln

Längd: jä�elång!

Funktion: plocka upp saker

Rörlighet: god
FAKTARUTA

Ordlista

Däggdjur  - elefanten är e� dägg- 
   djur - e� landlevande  
   djur som diar sina   
   ungar.

Kalv   - elefantens ungar   
   kallas kalv.

Snabel   - e� långt verktygsor- 
   gan som si�er ovanför  
   elefantens mun.

ORDLISTA

I slutet
av boken

Korta 
texter om 
viktiga ord
från boken

Hämta koden hos Memme när du är klar!



BLI EN KÄLLSPANARE!VAD FÖR SORTS KÄLLA? 2
Ti�a på de 3 sakerna på/vid bordet och 
fundera på vilken sorts källa de är. Kryssa på 
ert papper.

+

https://www.ne.se

troll - ne.seNyheterna

Troll
Troll kommer i alla möjliga storlekar och former. Det finns stora troll som bor i de milsvida 
skogarna uppe i norr. Trollen struntar oftast i människor när de råkas på i skogen. Människor ser 
sällan trollen eftersom de smälter in så bra i sin omgivning. Människorna tror att de tittar på träd 
och stenar men egentligen är det troll som väntar på att människan ska gå förbi.

Mindre troll bor i bergsskrevor, kojor och hålor i skogen över hela Sverige. De trivs bäst där de 
har nära till både skog och vatten. Dessa troll vill också bo nära områden där det finns många 
barn. Deras främsta hobby är att byta människobarn mot trolloungar. Troll tål inte starkt ljus som 
förvandlar dem till sten. Det bästa vapnet mot dem är därför en ficklampa.

Många människor tror inte på troll medan andra är helt säkra på att de finns. Därom tvista de 
lärde. 

SÖK

UPPSLAGSVERK ORDBOK PLAY LÄROMEDELNE

LÄS ÄVEN

Övernaturliga väsen
Bergtagning
Vittror
Tomte
Folktro
Jättar
Bäckahästen
Älvor

Om Nationalencyklopedin   Kontakta oss   Hjälp med tjänsten

BILD
KÄLLA

KATTSTALLET

ka�stallet

ka�stallet

ka�älskare  Åh vad söta!
ka�stallet  @ka�älskare Sötaste som finns!

ka�stallet

ka�is och 237 andra

SAK
KÄLLA

Mer fakta - om djur!

Uppslagsverk

Sagobok

BERÄTTELSEBOK

FAKTA
TEXT

KÄLLA

NYHETER

nummer 666

NYHETER
nummer 666

NYHETERnummer 666

MUNTLIG
KÄLLA

1+1=2

Fröken

Vetallt

Någon som
berä�ar

Information
som jag läser

En sak som
lär oss mer
om något

tex
dinosaurie-

skele� vi
gräver upp

En bild som
lär oss mer
om något

Hämta koden hos Memme när du är klar!



BLI EN KÄLLSPANARE!WEBBSIDANS NYCKLAR 3
1. Öppna webbläsaren i er iPad
2. Skriv mikportalen.se i adressfältet
3. Ti�a på webbsidan
Vilka av webbsidans nycklar finns på sidan?

Kan du hi�a vem som är avsändaren till 

informationen på sidan?

Skriv era svar på uppgi�spappret.

Hämta koden hos Memme när du är klar!

ADLIBRIS
Böcker      Pyssel       Skola Pocket    Fakta     Om oss

Genrer
Deckare

Fantasy

Humor

Kärlek

Skräck

Spänning

KÖP KÖP KÖP KÖP

2 3

adlibris.com

Adlibris

WEBBSIDANS
NYCKLAR

1

2

Sökfält. Här skriver du e� sökord för a� söka på webbsidan du är inne på.

Meny. En lista med länkar till olika delar av webbsidan. Tänk dem som rubriker till 
sidan, som du kan klicka på! De är o�a runt om sidans innehåll, på sidorna och längst 
upp.

Mi� på sidan är webbsidans innehåll, det man ska läsa, ti�a på och lära sig av. 

Avsändare. Det är bra a� kolla upp vem som ligger bakom en webbsida. Det kan du 
o�a se längst ner på sidan eller i menyn under en flik som heter Om oss, Om sidan 
eller Kontakt

1

2

3

?



BLI EN KÄLLSPANARE!TESTA DET HÄR! 4
1. Öppna webbläsaren på datorn
2. Skriv google.com i adressfältet
3. Skriv följande i sökfältet:

   Do a barrel roll

Vad hände?!
Skriv ert svar på uppgi�spappret.

Hämta koden hos Memme när du är klar!

1

2

1

2
Adressfält

Sökfält
                 

OBS!
Använd datorn!

Viktigt a� ni
stavar helt rä�.

Dubbelkolla!



BLI EN KÄLLSPANARE!TROR DU PÅ DET? 5
Det finns troll i Årstaskogen! Forskare har hi�at 
tydliga spår e�er troll i skogarna kring Årsta. 
Polisen uppmanar alla som beger sig ut e�er 
mörker a� ta med sig en ficklampa. Lyser man 
på trollen med en lampa blir de förstenade 
och man kan springa hem.

Använd din källkritiska förmåga och 3 viktiga V 
för a� ta reda på om det här kan vara sant! 
Ni får använda er iPad för a� undersöka.  
Skriv ert svar på uppgi�spappret.

Hämta koden hos Memme när du är klar!

VEM? VAD? VARFÖR?

Vem är avsändare till 
informationen?

Är det en expert på ämnet?

Är det någon du litar på?

Är det fakta eller åsikter?

Skulle det kunna vara sant 
eller känns det inte troligt?

Går samma information a� 
hi�a på andra ställen?

Vill man underhålla?

Vill man sprida fakta och 
informera?

Vill man tjäna pengar?

Vill man påverka?

Tänk själva först. Be en vuxen om ledtråd om ni inte kommer
på något sä� a� kolla om det är trovärdigt eller inte!


