
Källkritik
Ett reportage kan, till skillnad från nyhetsartikeln, förhålla sig mer 
 subjektivt till textens ämne. I ett reportage kan journalisten låta 
 människor ge uttryck för åsikter som journalisten inte själv står bakom, 
men som hen anser vara av intresse för allmänheten att ta del av eller få 
insyn i. Samtidigt är det viktigt att eleven förstår att reportaget enbart är 
ett utsnitt av verkligheten som journalisten valt att belysa och att det kan 
� nnas andra vinklingar av ämnet som inte tas upp i reportaget.

När det gäller journalistiska texter är det viktigt att uppmärksamma 
eleverna på att de alltid ska läsa med källkritiska ögon och fundera över 
vem som står bakom utgivningen av tidningen och artikeln, vem som har 
skrivit texten, om den som skriver refererar till andra källor och om de i 
så fall är trovärdiga. 

Men även källkritiken måste vara sansad. I dag � nns det strömningar 
i samhället som med alla medel försöker undergräva seriösa journalisters 
arbete och trovärdighet genom att påstå att de ständigt ljuger och undan-
håller sanningen för medborgarna. För eleverna är det viktigt att förstå att 
källkritik handlar om att ifrågasätta texter som är byggda på undermåliga 
fakta, lögner och skvaller, inte att misstro en hel yrkeskår. 

      K Ä L L K R I T I K U P P G I F T
När eleverna har läst reportaget Drömmen om lyx ledde till 
missbruk kan de få fundera över om man kan vinkla ämnet 
för den här texten på något annat sätt.

1  I det här reportaget är det bara en person som får 
 komma till tals. Vilken fara fi nns det med att bara 
 presentera en persons åsikter? Hur kan man försvara 
 att det bara är en person vi får möta?

2  Vilka personer förutom Evelina nämns i reportaget? 
 På vilka sätt kunde texten sett annorlunda ut om de   
 hade fått komma till tals och ge oss sin version?

3  Ge förslag på andra vinklingar som en journalist hade  
 kunnat göra av samma ämne som reportaget du har läst. 

Från fråga–svar till  levande text
När elever ska pröva att skriva reportage kan deras texter till en början 
mer likna en fråga–svar-intervju. Eleverna redovisar i tur och ordning 
svaren på de frågor som de har ställt. För att texten ska bli intressant att 
läsa behöver eleverna bli medvetna om vilka olika berättarelement som 
ett reportage består av. I denna övning visar du eleverna hur en  fråga–
svar-intervju förvandlas till en reportagetext. Den ”färdiga” texten är 
hämtad från reportaget i elevboken. 
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