
Att tänka på vid KÄLLKRITIK 
 
Idag är det inte svårt att hitta information, men hur vet vi att det är korrekt information. Vi 
måste vara kritiska mot allt som man läser, ser eller hör. Det är här källkritiken kommer in. 
En källa är en plats eller en person som vi hämtar information ifrån. Det kan vara material 
(bild, text eller liknande) eller en berättad framställning. Det finns tre typer av källa: 

1. Skriftlig, text i alla former. 
2. Muntlig, intervjuer och vittnesmål. 
3. Materiell, ett fysiskt objekt som bär vittnesbörd. 

En källa kan alltså vara vad som helst från ett kassakvitto till en inspelad intervju och ett 
arkeologiskt fynd. 
Man skiljer också mellan primärkälla (eller förstahandskälla), och sekundärkälla (eller 
andrahandskälla). Primärkälla är informationens ursprung och med sekundärkälla menas 
återberättelse av förstahandskällan.  
Källkritik är en metod att bedöma information från olika källor. Den hjälper att ta reda på om 
informationen vi hittar är pålitlig. Det finns fyra klassiska kriterier som man kan använda för 
att kunna göra bedömning om källans pålitlighet. De är: 

1. Tid (är informationen aktuell?) 
2. Beroende (är källan fristående eller beror den på andra källor?) 
3. Äkthet (är källan original eller kopia?) 
4. Och tendens (vems intressen presenteras i källan?) 

Man måste undersöka källan och det bästa sättet att göra det är att ställa frågor. Till exempel: 
1. Vem står bakom källan? Är det en myndighet, en organisation, ett företag, eller en 

privat person? Är det någon som du litar på? 
2. Varför är källan skapad? För att informera, påverka dig, sälja, eller för att lura dig? 
3. Är informationen i källan objektiv eller subjektiv? Är det fakta eller åsikt? 
4. Finns det någon som är ansvarig för information? 

Tidigare, innan internet användes, fick man information mest genom massmedier, som 
tidningar eller tv-kanaler. Nu kan vem som helst publicera vad som helst på internet. Det finns 
många sajter som ser ut att vara seriösa, men som ger falsk information eller någon form av 
propaganda. Det är viktigt att kunna urskilja Internetkällor. De flesta seriösa sidorna visar sina 
källor (varifrån de fick informationen). Information på sådana sidor är tydligt presenterad och 
webbsidan är gjord professionellt. Det finns samarbetspartners, finansiärer och 
kontaktuppgifter som ofta blir uppdaterade. Källkritik är alltid viktig när det gäller källor på 
nätet. 
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