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Det är svårt att sålla och värdera information – inte minst för unga människor. I dag utsätts barn för mer media
än vad någon tidigare generation har varit i närheten av. Vem har sagt det? Hur påverkar det mig? Är någon
viktig information utelämnad? Är det sant?
Frågorna ovan blir mer och mer relevanta i takt med att informationsflödet ökar.
Är det sant? innehåller bland annat en reporterskola. Vi tror att barnen behöver kunskaper som liknar en
reporters för att kunna sortera och värdera all den information som sköljer över dem.
Vår önskan är att de ska våga ifrågasätta radio- och TV-program, internetsidor, reklam och för all del även
sina egna läromedel. Som exempelvis denna lärobok!
Målsättningen med Är det sant? är att hjälpa barn i skolår 4–7 till …
… ett grundläggande källkritiskt tänkande.
… att våga lyssna på allt, men inte tro på allt de hör.
… att vara kritiska utan att vara negativa.

… att lita på sina egna omdömen.
Mange som blir introdusert for Zinzino velger å google frasen Zinzino svindel. Her får du svaret på om det er
det! I samband med at barndomshjemmet skulle tømmes og fars gamle våpensamling måtte bort, så falt valget
på deg og din hjemmeside. Helt tilfeldig, men det er jeg. Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper
ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.
Slik alle mennesker av en eller annen grunn kommer inn i mitt liv oppfatter jeg også farger i mitt eget arbeid.
Alle har forskjellig karakter og personlighet. Denne artikkelen har 11 comments så langt! Bejcon says — (On
09 nov 2007 at 17:57) Nu blev jag riktigt hungrig! Förvånas dock över att scampi är så billigt i.
Første helgen i april skal Nordland Teater arrangere DUS for andre gang. Vakre dikt vi har brukt i bryllup,
om kjærlighet, samhold og nærhet. Et dikt kan sette ord på følelsene og gjøre bryllupet ekstra spesielt.
Hej! Är det en bmw va? VIN nr är de 5 sista siffrorna i chassi nr. Mvh Nedenfor har jeg samlet noen fine Dikt
og Gode Ord som kan brukes til den Nyfødte. Nyfødt dikt, nyfødt baby, nyfødtbilder, nyfødt gave, nyfødt
søvn. Her er Runes notater til eksamen i norsk for grunnskolen 2014. Politisk korrekte tekster, men kanskje du
får noe ut av dem likevel?

