


Gäääsp!

Äsch, siffrorna 
hoppar bara hit och dit 
i dag. Är inte lektionen 

slut snart?

Fröken! Får jag 
gå på toa?

Javisst, Burre.

Nu går tiden lite när jag 
är ute.

berättad av Susanne Adolfsson efter en idé från läskonferensen Readme. 
Tecknad av Lars Bällsten. Tuschad av Bernt Hanson.

det är mattelektion i skolan, men hur går det för Burre 
egentligen?

En stund senare är Burre tillbaka 
i klassrummet.
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Samtidigt ringer det för rast och kompisarna kommer ut ur klassrummet.

Jag behöver en 
miniräknare.

Om jag hämtar 
min mobiltelefon 
så kan jag räkna 

på den.

Då får alla se att jag har 
den senaste modellen. 

Den är så cool.

Den är inte här!
Men ...

En helårsprenumeration på BAMSE (20 nr) kostar 568:- inom Sverige. Prenumerationer beställs hos 
BAMSE, Kundservice: hemsida www.dintidning.se, tel 08-40027780.4



Har det hänt något? 
Du ser vissen ut.

Någon har stulit min 
mobiltelefon.

Den låg i min 
regnjacka men 

nu är den 
borta.

   Har jag inte 
alls!

  du måste 
ha tagit den.

Burre är den enda som har varit 
ute i kapprummet sen vi 
   började i morse.

Vem skulle det annars
    vara?

   Ja, vem skulle det 
annars vara?

Men ...

Det är ju bara du som 
har varit ute.

Namn- och adressändring meddelas tre veckor i förväg till BAMSE, 
Kundservice: hemsida www.dintidning.se, tel 08-40027780. 5



Då känner Burre att han är 
mer ledsen än arg.

Jag har inte tagit hennes
     fula mobil!

Jag kommer 
aldrig tillbaka till 

   den här dumma
       skolan!

Kommer du redan?Varför måste alla vara 
så knäppa?

Har det 
hänt något 
i skolan?

Men Burre, du har ju sprungit hem utan
    regnjacka.

Beställ Bamses nyhetsbrev via länk på www.bamse.se!
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Grävla är arg när hon går hemåt på eftermiddagen.

I skolan fortsätter man att prata om Burre och den försvunna mobiltelefonen.

Varför kan han inte bara erkänna 
och lämna tillbaka min telefon?

Dumma 
Burre!

Är det 
sant?!

Burre snor mobiler som Vargen säljer
     till skumma typer.

Har du hört om Burre?

Vargen kanske har börjat stjäla 
saker igen ...

... och nu har han lärt Burre att 
stjäla också!

En gång tjuv alltid tjuv. 
Det säger min farmor.

Brukar inte Burre vara med Vargen? 
Han var ju tjuv förut.
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Nästa morgon är Burre fortfarande ledsen över det som hänt.

Oj, nu blev 
det pinsamt, 
Grävla.

Pappa! 
Vet du vad 
som hände 

i dag?

Har den legat här hela 
dagen?

Min mobil blev stulen. Det var 
Burre som ...

Dumma, dumma 
dum-skola!

Hallå!
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Grävla är inte heller så sugen 
på att gå till skolan.

Men där har Grävla fel. Har Burre lämnat tillbaka din mobiltelefon?

De har nog 
glömt vad som 

hände i går.

   Äsch! Jag säger 
ingenting.

     Vad 
   ska jag 

säga till de
    andra?

Jag tänker inte gå dit. 
Jag ska sitta här 

hela dan.

Om jag går dit kallar de mej säkert för tjuv igen.
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Vad då inte precis? Har han
  sålt den vidare till sina 
       bov-kompisar?

Inte precis.

Burre har inte gjort något! Vi var jättedumma mot Burre 
allihop och det var 

mitt fel.

Nu vet jag vad 
jag måste göra.

Nä, vi är hans 
vänner men vi 
kallade honom 

tjuv.

Inte konstigt om 
han aldrig mer
  vill komma 
     hit.

Burre är inte 
i skolan i dag.

Telefonen 
blev aldrig stulen. 

       Jag hade glömt den hemma.

Jag måste 
berätta. Vicki 

får inte säga så 
hemska saker 

om Burre.
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När fröken Fiffi får höra vad som hänt 
kan hon inte 
säga nej.

Så kände Burre en tid efter att allt det tråkiga 
hade hänt. Även efter att kompisarna som varit elaka hade bett om ursäkt. 
Tänk dig för innan du sprider skvaller om någon. minnen av elaka saker kan 
finnas kvar hela livet.

Jag måste gå och hämta 
Burre ... nu genast!

Det känns som att alla tittar på mej.

Vi ångrar oss allihop som var 
så elaka.

Stackars Burre. 
Han är säkert 
jätteledsen.

Jag vet att du inte stal min telefon. 
Förlåt!
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Nu vet alla att 
Burre är oskyldig. 
Det känns skönt.

Skriv inte elaka 
saker eller 
skvaller på 

internet.

Om man råkar ut för något sådant kan det kännas 
som att man inte får vara ifred någonstans. 
Som att alla har hört 
ryktet.

När ryktet väl är ute är 
det svårt att stoppa.

berättad av susanne adolfsson. Faktagranskad av Elza Dunkels. 
Tecknad av Lars Bällsten. Tuschad av Bernt Hanson.

Ja, och vad bra att du inte 
skrev om Burre på internet.

Då hade 
jag fått 
ta bort 
  det.

Det hade 
kanske inte

   gått.

Från en dator eller en mobil kan text och 
bilder skickas via internet till många 

andra på kort tid.
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Svara på frågorna och få reda på hur källkritisk just 
du är. På näst sista sidan hittar du resultatet.

Källkritik-test

Du ser ett klipp på youtube om att det finns ett spöke i simhallen 
som du brukar gå till – det verkar helt otroligt. Vad gör du?

Du får ett mejl där det står att en avlägsen släkting till dig är prins i ett 
land långt borta. Han vill ge dig en del av sin förmögenhet. Allt du behöver 
göra för att få pengarna är att skicka ditt kontonummer. Vad gör du? 

Du hittar en sida på internet där man kan köpa en helt ny mobil för 215 kronor. 
Wow! Det är precis den modellen som du önskar dig. Vad gör du? 

1 Jag trycker på gilla-knappen och känner mig lite rädd.

X Skickar vidare klippet till mina kompisar och vi pratar om det i skolan.

2 Söker mer information på internet och pratar också om det med en vuxen som jag litar på. 

1 Tar snabbt reda på mammas kontonummer och mejlar det.

X Jag svarar på mejlet och frågar hur vi är släkt. 

2 Jag tänker att det nog är någon som försöker luras, men jag är inte helt säker. 
   Jag berättar om mejlet för mina föräldrar och vi kollar på det tillsammans. 

1 Jag beställer genast en telefon.

X Jag beställer en telefon och skickar sedan sidans adress till alla mina kompisar. 
    De vill säkert också beställa telefoner. 

2 Det verkar lite för bra för att vara sant. Jag kollar om sidan har ett ansvarigt företag 
    med mejladress och ett telefonnummer. 

1 Nu känner jag mig arg på min lärare som lärt mig fel saker i skolan. Det var alltså ingen som landade på månen1969!

X Oj, det visste jag inte. Vad dumt att alla lurats på detta sätt! Detta måste alla få veta.

2 Vem är det som påstår detta? Kan man lita på denna? Jag söker mer information på internet.

1 Oj! Då måste jag akta mig så att jag inte trillar över kanten. 

X Jag går ut och tar ett foto på en platt äng och skriver om detta i ett skolarbete. Alla måste få veta.

2 Nej, jorden är rund. Portugisen Fernão de Magalhães seglade runt jorden redan på 1500-talet.

1 Är det sant? Vad läskigt! Varför håller alla tyst om det här? 

X Varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Jag måste varna alla jag känner.

2 Nej. Det låter konstigt. Jag har kollat upp det här. Detta bildas när varma avgaser kyls ner av den kalla luften 
    och bildar ispartiklar. 

Te
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visste du att månlandningen 1969 aldrig 
skedde på riktigt, utan FIlmades i en studio 

i Hollywood? Man kan se det eftersom 
det inte är några stjärnor 
i bakgrunden på bilderna. 

Visste du att jorden faktiskt inte är rund? 
Den är platt och omges av en 50 meter hög 

ismur som håller tillbaka vatten. 

Visste du att den vita strimman som syns på himlen 
efter att ett flygplan kört förbi är fylld av kemiska 
medel? Det är de som bestämmer som vill att vi ska 

andas in detta för att vi ska hålla oss lugna. 

1

3

4

2

5

6
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Här är artikeln från krocket-
klubbens vårbal.

Fler nyheter, 
chefen.

Berättad av Joakim Gunnarsson och Susanne Adolfsson. Tecknad av Adam Blomgren.

Jaså?

Varifrån kommer de 
här nyheterna?

Från en 
hemlig 
tipsare.

En journalist 
får aldrig 

avslöja sina 
hemliga 
källor.

Kan jag trycka det 
här i tidningen? Det 
verkar för otroligt 
för att vara sant.

Nej, naturligtvis inte.

Nina har semester. då hjälper en praktikant till 
på Folkets blad. Han heter Brutus Sork.

Snart börjar Brutus komma med 
egna nyheter.
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Senaste nytt, chefen.

Är det här 
verkligen
   sant?!

Visst är det sant.

Jag har 
ett foto. 
Se här!

Jag tror inte mina 
ögon!

Dagen därpå.

Bilden visar Bamse som håller på att bryta
sig in i en bank.

Just det. En journalist får 
inte blunda för sanningen.

Det är Bamse på bilden.
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Med tungt hjärta trycker Harry Gråräv 
bilden i nästa dags tidning.

Nästa morgon är Bamse och Lille Skutt ute på promenad.

Hur obehaglig sanningen än 
är så måste 

folk få veta. 
Det är vår 

plikt. Bamse är ju min vän. Jag har alltid 
trott att han är 

hederlig.

Förfärligt 
ruskigt!

Upprörande!

B-B-Bamse! Dä-dä-där!

Det är för förskräckligt!

Där är han ju.

Ja, här är jag.

Vi går och ser efter.

Suck! Du har rätt.

Vad är det för 
ståhej borta 
vid kiosken?
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Det har säkert blivit 
tryckfel i tidningen.

Ser du vad det 
står?!

Titta! Det är du på fotot. Det har du väl inte 
gjort?

Tänk om jag går 
i sömnen och gör 
dumma saker som 
jag inte minns på 
morgonen!

Det ser ut som att jag 
bryter mej in i banken.

Så klart inte. Men det 
är ju jag på bilden.

Jag kanske borde binda fast mej 
själv i sängen på natten. För 

säkerhets skull.

       Nu går jag hem och låser in dunder-
                         honungen.

Det är 
nog bäst.

Ja, men jag tror inte vad jag ser.
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Men Skalman kommer inte med 
lugnande besked.

De hämtar Bamse och går till Folkets blads redaktion. Harry Gråräv 
känner sig illa till mods när de kommer in.

Är det nån 
som har klätt 
ut sej?

Jag trodde att jag 
kände Bamse. Kan 
han verkligen ha 

rånat banken?

Jag ska visa tidningen för Skalman. 
Han kanske har en förklaring.

Vad hjälper promenader när 
Bamse har blivit en tjuv?

Kom, vi ska ta 
en promenad.

Du får se.

Nä, du gjorde 
bara ditt jobb.

Du får verkligen ursäkta, Bamse. Jag hade inget annat val än att trycka artikeln.

Min bäste vän är en buse! 
En bankrånar-bandit!

Det får inte vara sant!

Nej, det är Bamse 
och ingen annan på bilden.
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Snart är Harry tillbaka med 
tidningarna Skalman bad om.

Så här ser tidningarna ut.

Jag behöver två äldre nummer 
av Folkets blad. Kan du hämta 
dem från arkivet?

Visst kan 
jag det.

Vad har 
Skalman 
i kikaren 

nu?

Vet inte. 
Ingen idé 
att ens 
gissa.

Nu ska vi jämföra dem med 
dagens tidning.

Nämen! Så underligt!

Hur har 
det gått till?
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Min praktikant 
Brutus Sork gav 
mej den.

Bilden i dagens tidning är ett
fotomontage. 

Någon har klippt 
ihop de två äldre 

fotografierna 
till ett nytt.

Jag 
hade sett 
de gamla 
bilderna 

i tidningen och 
kom ihåg dem.

Just det.

Precis.

Det ser bara 
       så ut på 
       bilden?

Han är borta. Den fegisen har smitit.

Undrar just vem 
det kan vara.

Jag har mina aningar.

Någon som vill förstöra Bamses 
rykte kan ha betalat Brutus för 

att sprida lögnerna.

Då var nyheterna han kom med falska. 
Jag tyckte väl att de var otroliga.

Men varför?

Så Bamse har inte rånat banken 
på riktigt?

Var fick 
du den nya 
bilden
ifrån?
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Samtidigt på Krösus Sorks kontor.

Nästa dag skriver Krösus Sorks 
tidning om den falska nyheten.

Just det. Man ska inte tro allt 
man ser och hör.

Jag är hemskt lessen att 
jag blev avslöjad, 
   chefen.

Nåja, sånt händer.

Förresten vet jag hur jag 
kan slå mynt av det här.

Nej, nej. Honom kan jag 
ha användning för 
i framtiden.

Ser ni vad Krösus blaska skriver?! Vad 
ska vi göra?

Kanske kan det lära 
folk att inte tro på 

allt som skrivs 
överallt.

Inte mycket att göra åt.

Ska du inte sparka honom, som du brukar?
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Resultat källkritik-test på sidan 13!
Svarade du oftast 1, X eller 2? Här får du svar på om du är källkritisk eller inte. 

Flest ettor: 
Du är tyvärr inte så källkritisk, men du kan lära dig att bli det! Tänk på att vem som helst kan 
skriva vad som helst. Det är viktigt att inte ta allt som skrivs för sanning. Det är bra 
att fundera på vem som sprider informationen. Är det någon du kan lita på? 

Flest kryss: 
Du gillar verkligen att vara den som har häftiga saker att berätta, men akta dig 
för att sprida rykten och lögner. Tänk på att saker inte alltid är som de verkar. 
Var väldigt noga med att ta reda på att något är sant innan du sprider det vidare. 

Flest tvåor: 
Grattis! Du är källkritisk. Du har koll på läget och vet att man inte ska tro på allt man 
hör. Du förstår att om något är för bra för att vara sant, så är det förmodligen inte det. 
Om något är alldeles galet eller otroligt, så kollar du om ett par pålitliga sidor på internet 
håller med om detta.



5
Visa den här sidan för dina vuxna och be dem läsa.

Tips om internet!
Elza Dunkels är forskare på Umeå universitet och har undersökt 
barns internetanvändande. Här får du hennes tips om internet. 

1
Om du stöter på något på 
nätet som du funderar över 
eller som oroar dig, prata 
med en vuxen om det.

4
Anmäl om du ser något som du tycker 
är olämpligt. Ta reda på var och hur man 
anmäler i den app eller tjänst du an-
vänder. Anmäl absolut om du själv 
blir kränkt. Anmäl också om du ser 
någon annan bli kränkt, till exempel 
om du ser något rasistiskt. 
Ta gärna hjälp av 
en vuxen.

3
Tänk på att du alltid 
har rätt att ångra dig. 
Även om du har lovat 
att vara med på något, 
skicka en bild eller vara 
vän med någon så kan 
du alltid ta tillbaka 
löftet och säga nej. 
Så känn efter: Känns 
det här bra i kroppen? 
Är det här vad du vill? 
Om inte: Säg nej.

2
Många vuxna har svårt att förstå 
varför vissa saker på nätet är roliga – 
försök förklara 
för dem!




