
  

 

 reflektion över historia 
 historiska begrepp 
 värdera information 

Hur vet vi det vi vet om historien? I den här övningen använder vi olika historiska 
källmaterial för att svara på den frågan. I uppgiften ingår att försöka läsa den 
handskrivna texten, och 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?  
 
 

  

  



  

 

Titta närmare på källmaterialet. 

1. Vad är det för sorts källmaterial? 

 

  

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

 

 

  

 

 
Snälla Jultomarna 
skänk ås något till Julen. 
Vi äro fyra syskon. 
Jag heter Erik och är 10 år Gösta är 7 år  
Olle 3 år Karin är 4 månader. 
 
 
Bor Bränkyrkagata 
86 nb Larsson 

 
Snälla jultomtarna! 
Ge oss någonting i julklapp. 
Vi är fyra syskon. 
Jag heter Erik och är tio år. 
Gösta är sju år, Olle tre år och Karin är 
fyra månader. 
 
Vi bor på Brännkyrkagatan 86, på 
bottenvåningen. Det står Larsson på 
dörren. 



  

 

  
  



  

 

  
  



  

 

 

 


