
Källkritik 
Att vara källkritisk innebär att kritiskt granska, analysera, tolka och 
värdera information. Syftet är att kontrollera om informationskällan är 
relevant, trovärdig och har hög kvalitet. Svaga källor kan leda till att ditt 
arbete får dålig kvalitet.  
Det är viktigt att granska källor med en ifrågasättande attityd. Om du 
använder webbsidor behöver du avsätta mer tid för att vara källkritisk än 
om du använder tillförlitliga källor, så som encyklopedier och artiklar från 
databaser.  
Du bör alltid använda testet De fyra v:na: Vem har skrivit vad för vem och 
varför?  
Vem har skrivit informationen? Är det en expert inom 
ämnesområdet? Är det en organisation eller privatperson? Vilka 
kvalifikationer har författaren? Vilka är författarens tillhörigheter? Kan du 
upptäcka någon bristande neutralitet (personlig, emotionell, hur data 
samlats in, en analys genomförts eller något annat)? Finns det någon 
kontaktinformation?  
 
Vad innehåller källan? Är den relevant för det du gör? Citerar 
författaren varifrån informationen kommer? Backar författaren upp 
informationen med hjälp av andras forskning/åsikter och så vidare? Skulle 
du vara bekväm att använda den här informationen om du var en 
vetenskapsman eller forskare? Är den välskriven? När var informationen 
uppdaterad senast? Kan du hitta samma information någon annanstans?  
 
Vem är det skrivet för? Är det anpassat efter den publiken? Gör en 
bedömning om publiken är akademisk eller en bred allmänhet, vilken 
åldersgrupp, vilket kön etctera. Hur avslöjar källan den tilltänkta publiken?  
 
Varför har informationen skapats? Anger författaren i klartext varför 
informationen skapats? Är den till för att informera, inge känslor, roa, 
tjäna pengar, uttrycka åsikter eller sprida propaganda? Till exempel, 
används fakta, en neutral ton, förekommer det annonser, swish-nummer 
eller något annat. Försök hitta ledtrådarna!  



 
Tips! Kom ihåg att vem som helst kan lägga ut information på internet. 
Det är ditt jobb att faktagranska, att undersöka information i syte att 
verifiera fakta. Här är några exempel på vad du kan göra för att 
faktagranska:  

 Leta efter informationen i en encyklopedi för att få ett mer 
objektivt perspektiv.  

 Kontrollera vad andra källor, till exempel databaser och nyheter 
säger om informationen eller författaren.  

 Slå upp författarens referenser. Är det skäliga slutsatser som 
dras?  

 Om du använder en webbsida, kontrollera domännamnet (.com, 
.edu, info., .gov etc.). Det kan ge dig en ledtråd till eventuell 
partiskhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


