
Källkritik
Vad kan man lita på och varför? 



Kan man lita på 
det man läser 

eller ser?

§ Tänk på att du inte behöver vara ”super”kritisk till allt 
du läser/ser hela tiden. (livet blir ganska jobbigt då)

§ Världen består av människor som tycker olika. 

§ Därför kommer du ofta behöva ta ställning till vad 
någon tycker eller hur något är. 

§ Försök att snabbt avgöra om den som säger eller delar 
något är trovärdig eller inte enligt dig. 

De källkritiska reglerna 
är………



Källkritik: Vem 
och Varför?

§ Vem är avsändaren? 

- Vem har skrivit informationen? (en expert? En tyckare?) 

§ Varför har avsändaren skrivit eller delat detta? 

Vad är syftet med det som skrivs? 

Tex: 

Tjäna pengar genom reklam? 

Få dig att ändra din åsikt? (propaganda)

Tendens= Om en källa har hög tendens finns det hög risk 
att avsändaren vinklar informationen mot vad den själv 
tycker är rätt. 

Exempel: Fråga en moderat om Stefan Löfven.  Eller en 
Djurgårdare om Aik, får du pålitliga svar då? 



Källkritik: Hur?

§ Hur är källan utformad? Slarvigt? Proffsigt?

Vad använder avsändaren för källor? (referenser)

§ Är det en primär eller sekundär källa? 

- Primär (första handskälla )

- Sekundär (andra handskälla)

Har den som skrivit eller berättat om det som hänt varit 
med om detta själv eller har denne hört det någon 
annanstans och spridit vidare?

Är detta otydligt bör du kolla upp noga om du till 
exempel kan hitta denna information på något annat 
ställe. 



Källkritik: När? 
§ När skrevs detta? Är detta relevant (viktigt)  idag? 



Källkritik: Var?

§ Vad menas med att en källa är Beroende  eller oberoende? 

Karolinska institutet som på sin hemsida publicerar resultatet 
av ett utfört test på 1000 personer för att undersöka vaccinets 
effekter är en? 

= oberoende källa. (och primär) 

En vaccinmotståndare som skriver om testet på sin blogg är 
en?

= Beroende källa. (sekundär).

Tänk på att en trovärdig källa innehåller alltid 
källhänvisningar!!



Källkritik.
Digitala fotspår!

§ Digitala fotspår

- Tänk på att det finns algoritmer (matematiska koder) på 
nätet som räknar ut vad du vill ha och vinklar 
informationen till dig för att tjäna pengar eller kanske 
påverka dina åsikter, beroende av vad du har för 
sökhistorik. 
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