Checklista till samhällsvetenskaplig källkritisk metod.
Vem har skapat källan?
Finns information om den eller de som ligger bakom källan? Är det en myndighet, en
organisation, ett företag, en privatperson eller någon som behärskar ämnet som skrivit
källan? Om källan är en tidning eller nyhetssida ska du ta reda på vem som är ansvarig
utgivare och den som därmed ansvarar för innehållet i texten. Om källan är anonym bör du
berätta varför du ändå valt att använda källan. Om du tagit källan från t.ex. en internetsida
utan ansvarig utgivare bör du berätta varför du ändå valt att använda källan.
Varför är källan skapad?
Är den skapad för att informera, för att presentera fakta, för övertyga dig om något, för att
påverka åsikter, för att sälja något eller för att underhålla dig? Finns det värderingar i
informationen som källan ger? Företräder källan någons intresse och i så fall vems?
Undanhålls relevanta fakta? Berätta hur du värderar källan med utgångspunkt i svaren på
frågorna ovan.
Vad handlar källan om?
Verkar skaparen kunnig inom sitt område? Hur väl överensstämmer informationen med fakta
som finns i dina andra källor? Vilka perspektiv på ämnet erbjuder källan dig?
När är källan skapad?
Hur aktuell är informationen och hur påverkar detta källans trovärdighet?
Hur lämplig är källan att använda?
Här bör du motivera varför källan du valt är användbar. Här bör du även redogöra för om
källan en primärkälla eller en sekundärkälla, berätta hur många led informationen har vandrat
innan den nått dig och hur detta påverkar källans trovärdighet.
Är informationen användbar för dig?
Avslutningsvis sammanfattar du dina åsikter om varför källan har varit användbar för dig.
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Till sist
Alla dina källor ska alltid redovisar korrekt längs bak i arbetets källförteckning.
Den här checklistan bygger på material från följande sidor:
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