
  

 

 historisk referensram 
 historiska begrepp 
 källkritik 

Hur vet vi det vi vet om historien? I den 
här övningen använder vi olika historiska källmaterial för att svara på den frågan. 
Eleverna övar att ställa frågor till det historiska källmaterialet, och fundera över vilka 
svar källmaterialet kan ge.  

Till källmaterialet finns flera uppgifter med frågor. De handskrivna källmaterialen är 
också transkriberade, både ordagrant och till modern svenska. 

Eleverna tränar också på att reflektera över hur urvalet av källmaterial styr 
berättelserna om historien kan påverka historieskrivningen. 

 
 Skriv ut källmaterialen som finns med i den här instruktionen, enkelsidigt.  
 Tanken är att eleverna arbetar med en uppgift i taget. Ni kan ha gemensam 

avstämning efter varje uppgift.  

 Låt eleverna diskutera och resonera i grupper eller helklass, under din ledning. 
Du kan välja att använda alla de olika källmaterialen i uppgiften, eller bara 
något eller några av dem.  

 Eleverna arbetar med en uppgift i taget. Steg för steg får eleverna mer 
information och fler frågor att ställa till källmaterialet. Syftet är att eleverna ska 
pröva att ställa undersökande frågor till källmaterialet, ringa in någonting som 
källan kan berätta om historien, hur vi kan se på den informationen och hur 
olika källmaterial kan bidra med olika pusselbitar för att berätta en större 
historia. 

 Avsluta exempelvis med en gemensam diskussion om representativitet, vem 
källmaterialet kommer ifrån och vems perspektiv av historien vi får se.

 
 
 
 



  

 

Titta närmare på källmaterialet. 
1. Vad är det för sorts källmaterial? 

 

  

2. Försök att läsa texten! Vilka ord kan du läsa? 

 

  

Nu får du lite mer information om ditt källmaterial: Den handskrivna lappen låg från 
början i det här kuvertet. På kuvertet står: 

 
”Min första kryddbodsrekvisition 
 Tillhör tidigare hushållsbok” 
 

1. Vad är en kryddbod? 

 

  

2. Vad är en rekvisition? 

 

  

3. Vad berättar kuvertet om ditt källmaterial, texten som låg inuti? 
 

 



  

 

Peppar 
Stark- 
Hvit- Godsaker 
Krydd- Gelatin 
Nejlikor 
Muskotblomma 
Kardemumma 
Muskot 
Kanel 
Ingefära 
Macaroni 5 hg 
Vermiceller 
Socker Bit, Strö, [oläsligt] 
Sirap 
Ättika (sprit) Lykta 
Olja Borste 
Lagerblad 
  

Hvetemjöl 1½ liter 
Potatismjöl 5 hg 
Risgryn I 3 hg 
Risgryn II 5 hg 
Mannagryn 
Tapiocagryn 
Sagogryn (röda) 1½ 
Hafremjöl 
Russin 
Hafregryn 
Katrinplommon 
Russin 
Mandel 
Korinter 
  



  

 

Nu har du läst igenom ditt källmaterial och vet vad som står där. Det här är en 
inköpslista som Gurli Linder skrev någon gång mellan 1880 och 1920. Du kan läsa 
mer om källmaterialet på https://stockholmskallan.stockholm.se/post/32182. 

1. Vilka ingredienser på inköpslistan känner du inte igen? 

 

  

2. Vad kan ditt källmaterial berätta för oss om historien?  

 

  

3. Varför har någon sparat det här källmaterialet, tror du? 

 

  

En ensam källa berättar inte allt. 

1. Det här är en inköpslista från ungefär år 1900. Kan det säga något om historien 
för hela samhället, för en grupp i samhället eller för en enskild människa? 
Motivera ditt svar! 
 
 

  

 
2. Vilka andra källmaterial kan berätta för oss vad människor handlade eller åt för 

mat för 120 år sedan?  
 
 

  

  



  

 

När vi tar information från olika källor kan vi få veta mer om historien. 

1. Vad är det för sorts källmaterial? 

 

  

2. Försök att läsa texten! Vilka ord kan du läsa? 

 

  

  

 

 
 Mandel-tårta. 
10 äggulor 2 vitor ½ lt socker, 
detta vispas en half timma. ½ lt   
mandel 4 lod mjöl och 6 vitor till 
skum, gräddas i ej för svag ugn. 

 Ris à la Malta 
½ kvarter risgryn kokas väl i gröt- 
mjölk. En bit vanilj, litet socker 
och söt grädde uppvispas hårdt däri 
blandas litet blandad sylt, hvarefter 
allt nedröres i risgrynen, som  
först fått kallna litet. 3 skifvor upplöst 
gelantin iröres. Hälles i form att  
svalna. 

 
 Mandeltårta 
10 äggulor, 2 äggvitor, 0,5 liter socker, 
vispas i 30 minuter. [Vispa] 0,5 liter 
mandel, 50 gram mjöl och 6 äggvitor till 
ett skum. Grädda i ugnen på medelvärme. 

 Ris à la Malta 
1,75 dl risgryn kokas mjuka i standard-
mjölk. En bit vanilj, lite socker 
och grädde vispas hårt.  
Blanda i lite blandad sylt [i grädden] och 
rör sedan ner allt i risgrynen som  
först fått svalna lite. Rör i 3 gelatinblad 
som legat i vatten först. Häll allt i en 
form och låt svalna. 



  

 

  
  



  

 

  
  



  

 

 
 



  

 

 


