Prov - källkritik - Historia 1b

Namn_________________________________________

Klass__________________________________________

Provet består av 5 frågor

Läs frågorna noga.

Besvara samtliga frågor så utförligt som du kan (om en begränsning finns i
frågan följ den).

Du får svara på ett löspapper eller på datorn. Om du skriver på datorn skickar
du dokumentet till mig på Vklass.

1. Historisk källkritik bygger på fyra källkritiska kriterier. Vilka är dessa källkritiska
kriterier och förklara vad de innebär med 1-3 meningar.

2. Förklara vad skillnaden mellan en primärkälla och en sekundärkälla är.

3. Nedan ser du två tidningsartiklar som beskriver en historisk händelse i Sverige som
heter Skotten i Ådalen. Kortfattat sköt den svenska militären mot ett strejktåg i
Ådalen (en stad i norra Sverige) 1931 med resultatet att 5 personer dog. Den ena
artikeln kom från Social-demokraten som hade en socialistisk inriktning på tidningen
och den andra är Dagens nyheter som hade en liberal inriktning. De två
tidningsartiklarna beskriver Skotten i Ådalen olika även fast de är skrivna ungefär
samtidigt alltså när händelsen skedde.
a) Förklara med hjälp av de historiska källkritiska kriterierna varför tidningarna
Social-demokraten och Dagens nyheter skulle beskriva Skotten i Ådalen olika.
b) Är de här artiklarna fortfarande bra källor för att förstå Skotten i Ådalen?
Motivera.

4. Nedan ser du en amerikansk reklambild från 1917. Reklambilden visar
amerikanska soldater under första världskriget som tittar på bilder som de fått
skickade till sig från sin familj hemma i USA. Bilden är från företaget Eastman
Kodak Company som producerade kameror.
a) Varför är reklambilden inte en bra källa för att förstå hur amerikanska soldater
hade det under första världskriget?
b) Formulera en historisk fråga som går att besvara med reklambilden. Notera: Det
behöver inte vara en stor historisk fråga.
c) Besvara din fråga som du formulerade i b) med hjälp av reklambilden.

5. Ibn Battuta (1304-1369) var en muslimsk resenär som reste till stora delar av Asien
och Afrika under sin livstid. När han kom hem till Marocko efter 24 år skrev han en
bok som heter Rihla (betyder ungefär resan på svenska). Den skrevs ursprungligen på
arabiska men finns idag översatt till flera språk bland annat svenska. I sin bok
beskriver Ibn Battuta flera samhällen under 1300-talet, han beskriver stora ledare som
han mött och även byggnader. Idag används boken bland annat för att förstå hur
samhällen i Asien och Afrika fungerade under 1300-talet.
a) Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att använda Ibn Battutas bok
Rihla för att förstå samhällen i Asien och Afrika under 1300-talet?
Modernt omslag av boken Rihla

