
Tingsholmsgymnasiet är en modig
och nytänkande skola som 

kännetecknas av gemenskap och 
trygghet och utmärker sig genom 

kunskap och kompetens



KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

En övning i förtroende

GYMNASIEBIBLIOTEKET



VAD ÄR EN KÄLLA?

En källa kan vara såväl skriftligt som muntligt 

material. 

Ett källmaterial ger oss information om till 

exempel en viss händelse. 

Källmaterial måste ofta tolkas. Kan förmedla två 

helt olika bilder av samma händelse. 

Man skiljer på 

primära och sekundära källor

formella och informella källor

Hieroglyferna som finns kvar vittnar 

om det gamla Egypten och är källor 

som ger information om en annan tid.

Exempel:

Sarcophagus of Ankhnesneferibre. British Museum in London. Hämtad 2013-

03-12 från commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieroglyphs.jpg, Public domain



KÄLLKRITISK?

Man bör alltid tänka kritiskt till det material man 

använder sig av – det finns enkla knep att tänka på. 

Exempel: Webbplats
Vem?

Till vem?

Vem? Vem?

N
ä
r?



KÄLLKRITISK?

 Wikipedia eller Nationalencyklopedin?

 Varför tänka källkritiskt?



KÄLLKRITISK?

Vem står bakom informationen? / Vem är författaren?

Hur aktuell är informationen?

Syfte: Vad vill författaren/talaren berätta?

Syfte: Vad tycker författaren att jag skall tycka?

Är det bara fakta, eller finns det åsikter?

Kan jag lita på informationen?

Passar informationen för det som jag skall skriva om?



JÄMFÖRA TVÅ WEBBPLATSER

METAPEDIA WIKIPEDIA

Hämtad 2012-03-12 från sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler, GNU 1.3 Hämtad 2012-03-12 från sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler, CC-BY-SA

http://sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler


INNAN TESTET…

Källkritik handlar i grund och botten om att alltid ha 

ett kritiskt förhållningssätt till information och en 

sund misstro mot det som kan uppfattas som 

”rådande sanningar”

Att vara källkritisk är att inte automatiskt tro på 

sådant som sägs – inte ens av de som säger sig vara 

experter…



KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK

En övning i förtroende

GYMNASIEBIBLIOTEKET
Välj en av webbplatserna:

http://www.martinlutherking.org/ http://www.whitehouse.gov/

http://mlk-kpp01.stanford.edu/ http://www.hitler.org/

http://www.levandehistoria.se/ http://www.ladonia.org/

Vem står bakom informationen / Vem är författaren?

Hur aktuell är informationen?

Vad vill författaren/talaren berätta? / Vad tycker författaren att jag skall tycka?

Är det bara fakta, eller finns det åsikter?

Kan jag lita på informationen?



AVSLUTANDE DISKUSSION

Materialet är delvis hämtat från och inspirerat av:

Fredrik Karlsson [Fredrik0375], authorstream.com/Fredrik0375/, CC-BY-SA

Kolla källan, www.skolverket.se/kollakallan, använt med tillstånd


