
Källövning 1.

Inflationen påverkar Tyskland.

Den stackars gamla tanten har ingen aning hur hennes 50 000 försvunnit bara sådär, hon 
som sparat så länge. 5000mark för ett halv kilo smör? det kan inte vara möjligt tänker hon. 
Inflationen i Tyskland var fruktansvärd. Men efter första världskriget kunde en limpa bröd 
kosta en halv miljon mark. Hitler hjälpte samhället enormt mycket och gjorde det bättre för 
många när han tog makten. Efter WWII påverkade inflationen väldigt mycket men inte lika 
kritiskt och fruktansvärt som efter första. Pengarna var värda så lite att småbarn tejpade 
ihop dem och använde de som leksaker. Som vi lärt oss av både historia och livet så vet vi 
att hur illa det än kan gå, så fortsätter livet vidare. 

A)Kan källa 1 och källa 2 användas för att ge information/bra/trovärdig om förintelsen?
Resonera om de två källorna utifrån 
tidskriteriet
beroendekriteriet
tendenskriteriet

B.Är källorna relevanta för att besvara frågeställningen?

Källa 1. 
Med tanke på att det har gått 50 år mellan den verkliga händelsen och när han skriver ner 
det för första gången är det ganska svårt att bedöma om man kan komma ihåg vad som 
hänt i detalj eller ens komma ihåg personerna. Även om förintelsen var något så hemsk 
och fruktansvärt kan det vara svårt att komma ihåg vad som hände i detalj efter 50 år. Jag 
är 15 år nu och har problem med att minnas vad som hände för fem år sedan och då fick 
jag hjärnskakning inget man glömmer så lätt. Jag tvivlar på att detta är en så trovärdig 
källa, den är säkerligen ändrar några gånger. 

Beroendekriteriet 
Jag skulle säga att han som skrivit boken är en sekundärkälla eftersom han har berättat 
historien gång på gång under femtio år och säkert ändrat historien lite på grund av sina 
känslor och anseenden. Denna sekundär källa är säkerligen ganska pålitlig men 
antagligen inte helt korrekt. 

Tidskriteriet

Eftersom det har gått 50 år så är källan inte så pålitlig. Man kan ha ändrade åsikter och 
berättat historien så många gånger att den ändrats med tiden. Hade jag själv använt och 
bedömt denna källa hade jag gett den 5/10. 

Jag skulle säga att källan är relevant. Mer eller mindre så håller den sig till ämnet och 
nämner en del fakta. 

Tendenskriteriet
Källan har en färg. Eftersom han blivit utsatt för förintelsen så står han knappast på 
nazisternas sida. Åsikten är kanske grundad på fakta men detta gör den mindre pålitlig. 
Jag hade absolut inte valt denna källa i ett arbete då den är väldigt osäker. 


