VAD ÄR EN KÄLLA?
Det eller den du hämtar upplysningar ifrån är en källa. Det kan vara en text eller
ett föremål, en melodi eller en bild - men också en person, t.ex. din mormor som
berättar om sin barndom. Man brukar därför säga att en källa är skriftlig,
materiell eller muntlig.
OBS: En del källor är originalkällor, medan andra källor har förts vidare av en eller
flera personer, så kallade berättande källor. Lite som i leken ”trasiga telefonen”
kan en källas innebörd förändras om den går genom många munnar, eller tolkas
på flera olika sätt.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VARA KÄLLKRITISK?




VAD ÄR EN KÄLLHÄNVISNING?

VAD KAN EN KÄLLA BERÄTTA?



En källa kan berätta om den tid som gått. Vad hände? Hur såg det ut? Hur lät
det?



En källa kan också berätta om i dag. Vem är det som berättar det här? Kan jag tro
på att det är sant?



En källa kan berätta olika saker, beroende på vad du frågar.
VAD ÄR KÄLLKRITIK?





Genom källkritiken undersöker du om en källa är trovärdig. Kontrollera
varifrån informationen kommer, oavsett om du rör dig på internet eller i
arkivet. Försök hitta originalkällan. I bland går det inte att avgöra vad
som är sant eller falskt och då får man ta till en egen tolkning, dvs. det
man tror att är sant.
Titta på hur din källa ser ut. Varifrån och från vilken tid kommer källan?
Kolla alltid vem som står bakom innehållet på webbsidan du använder.
Vem som helst kan ha lagt dit det.

För att få pålitlig kunskap.
För att förstå att det inte bara finns en självklar historia eller sanning,
den skapas av många pusselbitar och tolkningar.
För att du varje dag får en enorm mängd information via Tv:n,
dagstidningen och internet. Vi behöver alla kunna styra rätt bland den
här
informationen
och
inte
tro
på
allt
vi
ser.

En källhänvisning visar var informationen hittats, vem som står bakom
den och när den skapats. Skriv ner varifrån informationen kommer.
Enbart ”Google” räcker inte.
En källhänvisning fungerar som ett hjälpmedel för andra som vill kunna
granska informationen och ta reda på mer.
Källhänvisningar hittas oftast längst nere på sidan eller i slutet av en
uppsats, artikel eller bok och görs upp i alfabetisk ordning.
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