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Källkritik och  
skotten i Sarajevo
 

Ämne: Svenska, Historia, SVA
Årskurs: 7-9, Gym, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar
Lektionsåtgång: 1-3

Introduktion
Den första övningen presenterar de fyra källkritiska 
kriterierna.  
Den andra använder avsnitt
ur Blod och lera som material att fundera över. 
Avsnittet ingår i lektionen.

Källkritik - Vad åt du till middag?
För att väcka tankar kring vad vi vet om det förflutna 
låt eleverna fundera över om de själva minns vad de 
åt till middag.

1. Be var och en av eleverna anteckna vad de åt till 
middag igår, vad de åt till middag tisdagen förra
veckan och 24 december 2012.

2. Låt dem prata två och två om vad de skrivit. Vilka 
uppgifter är mest pålitliga? Varför?

3. Låt paren redovisa sina reflektioner för hela grup-
pen. Är det någon av dem som skriver dagbok och skulle kunna se efter vad som hände de 
olika dagarna? Finns det någon de kan fråga som kan hjälpa dem att minnas? Kan det finnas 
foton från någon av middagarna?

4. Prata om källors tillförlitlighet och om de fyra källkritiska kriterierna, förslagsvis såhär:

Lärarrummet för lättläst
lattlast.se/larare



Samtidskriteriet
– en källa som produceras samtidigt som händelsen är inte manipulerad eller förändrad i 
efterhand och därför pålitlig. För att det ska gälla borde eleverna ha antecknat eller foto
graferat vad de åt vid de olika tillfällena. Anteckningen eller fotografiet skulle då leva upp 
till samtidskriteriet.

Tendenskriteriet
– källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte pålitliga. Om
två elever som sitter bredvid varandra i skolan men inte brukar äta middag tillsammans upp-
ger att det har ätit samma rätter vid alla tre tillfällena kan man misstänka att de påverkats av 
varandra när de kommit fram till sina svar.

Beroendekriteriet
– bygg hellre på primärkällor än på sekundärkällor. För att två uppgifter ömsesidigt skall 
styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. Andreas säger att han
åt lasagne till middag i tisdags. Hans pappa säger att de åt köttfärssås och spagetti. Andreas 
kompis Marcus säger att han tror att Andreas åt lasagne i tisdags. Här behöver man ta reda 
på lite mer om de olika källorna och deras relation till varandra för att kunna bedöma deras 
värde.

Realkriteriet och trovärdighet
– uppgifter i en källa måste bedömas utifrån vad vi vet i övrigt. Är det trovärdigt att en elev 
åt pizza på julafton eller en trerätters middag tisdagen förra veckan? Ja, det beror på vad vi 
vet om eleven.

Mycket mer om första världskriget och fler lektioner på
lattlast.se/forstavarldskriget
där finns också mycket gratis extramaterial till Blod och lera



Hur kan vi veta det?
Till den här övningen används avsnittet om skotten i Sarajevo. Kapitlet bygger på en rad 
olika källor som inte skrivs ut i texten. Genom att gissa och göra rimlighetsbedömningar har 
eleverna till uppgift att föreslå källor till de olika faktauppgifterna. Arbetet kan göras indivi-
duellt eller i par, men följs upp av diskussion i hela gruppen.

1 . Läs De första skotten (sidan11-14)

2 . Här följer olika citat ur texten. Fundera över vad som kan vara en rimlig källa till de 
olika påståendena:

”Många i Bosnien tyckte illa om de österrikiska ledarna. Det gjorde deras grannland Serbien 
också och när Österrike tog över Bosnien växte ilskan hos serberna.”

”Ärkehertigens chaufför ökade farten för att komma undan.”

”Gavrilo Princip försökte att röra sig så naturligt som möjligt. Han ville inte att någon skulle 
bli misstänksam. Då och då fingrade han nervöst på pistolen.”

”Polisen slog till hårt mot alla misstänkta. Hundratals människor greps i Sarajevo. Förhören 
mot dem var våldsamma.”

3. I början av kapitlet står det att Franz Ferdinand och hans hustru Sophie inte tänkte göm-
ma sig, att de satte sig i en öppen bil som en markering mot sina kritiker. Fundera över vilka 
anledningar man kan ha till att vilja åka i en öppen bil. Lista så många ni kan komma på, 
det spelar inte någon roll hur trovärdiga de är i just det här fallet. När ni tömt ut alla möj-
ligheter, titta på listan och fundera över om ni har hittat någon förklaring som är minst lika 
rimlig som bokens. 

Franz Ferdinand och hans hustru Sophie på väg mot sin bil.
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