
Källkritiska principer Frågor Elever ska kunna Fullfölj meningen 

Källgranskning Vem skrev detta?  

Vilket är författarens 
perspektiv?  

När skrevs det?  

Varför skrevs det?  

Är källan tillförlitlig? 
Varför? Varför inte? 

identifiera författarens 
perspektiv på den 
historiska händelsen 

identifiera och utvärdera 
författarens syfte med 
att producera källan 

formulera en hypotes 
om vad författaren 
kommer att säga innan 
källan läses 

bedöma källans 
trovärdighet genom att 
betrakta genre, publik 
och syfte 

Författaren anser 
förmodligen… 

Jag tror att publiken 
är… 

Baserat på 
källinformationen tror 
jag att författaren 
kanske… 

Jag litar / litar inte på 
detta dokument 
eftersom… 

Kontextualisering När och var skapades 
källan?  

Vad var annorlunda då? 

Vad var lika?  

Hur kan de 
omständigheter som 
källan skapades i 
påverka dess innehåll?  

förstå hur sammanhang 
/ bakgrundsinformation 
påverkar innehållet i 
källan 

förstå att källor är 
produkter av särskilda 
förhållanden vid en viss 
tid och plats.  

Baserat på 
bakgrundsinformation 
förstår jag denna 
källa annorlunda 
eftersom… 

Författaren kan ha 
påverkats av 
historiska 
sammanhang 
såsom… 

Den här källan 
kanske inte ger mig 
hela bilden 
eftersom… 

Jämföra / korroborera Vad säger andra källor?  

Innehåller källorna 
samstämmiga uppgifter? 
Om inte varför?  

Vad är andra tänkbara 
källor?  

Vilka källor är mest 
tillförlitliga?  

fastställa vad som är 
sannolikt genom att 
jämför källor med 
varandra 

identifiera skillnader 
mellan uppgifter  

Författaren håller 
med / håller inte 
med… 

Dessa källor är eniga 
/ oense om… 

En annan källan att 
överväga är 
kanske… 

Närläsning Vilka anspråk gör 
författaren?  

Vilka bevis använder 
författaren?  

Vilket språk (ord, fraser, 
symboler 

Identifiera författarens 
påståenden om en 
händelse  

utvärdera bevisningen 
och de resonemang 
författaren använder 
som stöd för sina 
argument 

utvärdera författarens 
ordval; förstå att språket 
används medvetet  

Jag tror att författaren 
valde dessa ord för 
att… 

Författaren försöker 
övertyga mig om 
att… 

Författaren påstår 
att… 

Bevis till stöd för 
författarens argument 
är… 

 
Källa: Nygren, Thomas Fakta, fejk och fiktion s. 142. Används med författarens tillstånd 




