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 Källkritik
Du har just fått reda på något nytt, som du aldrig hört talas om tidigare. 
En stor nyhet som verkar helt otrolig, nästan för bra för att vara sann. Då 
är det mycket möjligt att den inte är det, och det är smart att kolla upp 
nyheten innan du sprider den vidare. Att vara kritisk till varifrån informa-
tionen kommer och om den stämmer kallas för källkritik.

Källkritik är viktigt i allt du gör. Var kritisk till allt du ser, hör och läser 
på nätet och det du hör av vänner och bekanta. Om du är tveksam om 
något stämmer, kolla upp det! Det går att få fram fakta om det mesta 
relativt enkelt och snabbt. 

Viktigare än snabbheten är ändå att det blir rätt, att källan är pålitlig och 
faktakollen visar att informationen är sann. Världen kryllar av människor 
som vill påverka läsare enligt sin egen agenda.

Om till exempel ett bageri kablar ut ny forskning om att munkar är bättre 
för hälsan än frukt så borde det ringa en varningsklocka. Om de har 
något att vinna på att de säger en viss sak så är det värt att syna deras 
påståenden noggrannare. 

Men vad är egentligen en bra källa? Informationskällor brukar delas in 
i tre nivåer:

 Primärkälla
En primärkälla är någon som faktiskt varit på plats när en händelse ägde 
rum. Till exempel personen som såg när två bilar krockade på vägen, 
och kan berätta om det enligt vad hen upplevt, ur sitt eget perspektiv. 
Primärkällan har mest förstahandsinformation.

 Sekundärkälla
En sekundärkälla är någon som granskar och tolkar en händelse den 
själv inte varit med om. Det kan till exempel vara en journalist som 
intervjuar någon som varit med om en krock.
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Sekundärkällor kan variera i trovärdighet. Man måste helt enkelt avgöra 
själv om man kan lite på den. Skriver journalisten för en stor tidning 
eller för en internetsida som verkar misstänkt? Kanske de uttrycker sig 
med ord som inte är okej att använda längre, till exempel rasistiska eller 
sexistiska? Då är det värt att vara på sin vakt. 

 Tredjepartskälla
Tredjepartskällan (eller tertiärkällan) återger det som en sekundärkälla 
har berättat. Det kan till exempel vara en tidskrift som läst om händelsen 
som en journalist skrivit om i en tidning. Ju längre bort du kommer från 
primärkällan desto osäkrare är informationen.  

 Checklista för källkritik
Det finns några sätt att snabbt och enkelt kolla upp om något stämmer 
eller inte. 

Börja med att kolla om någon annan skriver om saken. Finns 
det flera oberoende källor som hävdar samma sak? Eller citerar 
alla bara varandra och delar samma information?

Kontrollera tid och datum. Är det ny eller gammal information? 
Ibland kan artiklar som är flera år gamla cirkulera på nätet. 

Vad är källan? Stora etablerade medier är noggranna med sin 
faktagranskning och är oftast pålitliga. Har du aldrig hört om 
sajten förr, googla och se vad andra säger!  

Har källan alltid varit pålitlig? Eller har de ljugit om fakta förr? 
Att kritiskt ifrågasätta är bra, i dag är det lättare än någonsin för 
falska fakta att spridas, vilket gör det ännu viktigare att du är på 
din vakt och alltid tänker efter innan du själv delar något. 
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Källkritik – inte allt som är tryckt är sant

Kom igång

Det är mycket lätt att kopiera texter. Se hur vanligt det är:

1. Leta upp en faktatext på Google.
2. Kopiera några meningar.
3. Klistra in meningarna i sökrutan på Google.
4. Se vilka träffar ni får upp. Finns det någon som använt samma text?
5. Upprepa proceduren (med meningar från andra texter) tills ni får napp.
6. Hur många försök behövdes innan ni fick napp?
7. Diskutera vad det här innebär. Är den som kopierar pålitlig? Vad händer om det 
som sägs är fel? Om man kopierar, vad ska man då också göra? Är det tillåtet att 
kopiera på det viset i skolarbeten?

Arbeta i grupp

Jobba vidare

Diskutera begreppet källkritik tillsammans. Hur vet ni om en källa är trovärdig eller 
inte? Vad brukar du göra när du hittar källor som inte är trovärdiga? Varför är det 
problematiskt med källor som inte är trovärdiga?

1

2



29

Jag läser

Fortsätt i samma grupp och diskutera följande källor. Avgör om de är trovärdiga eller 
inte. Motivera varför du tycker så.

En berusad person.

En person som är extremist.

En präst.

En lärare.

En turist i ett främmande land.

En forskare.

Ett barn.
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