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Hvad skal vi lave?

• Kildekritik vs. kildearbejde (fagdidaktisk tilgang + 
”metaplan”)

• Den historiske baggrund (historiografien)

• Fagligt aspekt i skolefaget (transformation)

• Elevernes tilgang…

• At arbejde med kilder = at tænke – hvordan gør 
man det?

• Læremiddelsanalyse (ideudveksle)

• Intention: Perspektiv, ikke quick-fixeri
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”I dagligsproget betegner kritik normalt noget temmelig 

negativt. At kritisere er at finde fejl og rakke ned, men 

videnskabelig kritik er noget andet og mere end en akademisk 

udgave af janteloven. I videnskabelig sammenhæng har kritik 

nemlig bevaret sin oprindelige betydning, som er at vurdere, 

skelne, dømme” 

(Olden-Jørgensen, 2001, s. 9)



At arbejde fagligt med kilder

• Historisk kildekritik = at erkende om det fortidige

• Erkendelse om det fortidige baserer sig på arbejde med 
kilder til viden herom

• Det I ikke læser: ”Kilde” er IKKE en bestemt type 
tekst, materiale, artefakt etc.

• Den som undersøger/spørger – vælger at udnytte X som 
kilde til viden om fortid (egenskab)
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Vejen ad hvilken man etablerer en 
‘fortælling’

• Kildearbejde = historisk metode

• ”Betegnelsen for den fremgangsmåde, man må 
anvende for at nå til en videnskabelig erkendelse af 
fortidens menneskeliv” (Kristensen, 2007, s. 13) 

• ’Historie’ og ’metode’ kommer fra græsk:
• Historie: histor – betyder oprindelig ’undersøgelse’

/’erfaring’ og udvikles senere også at betyde til 
’fortælling’

• Metode: methodos = meta (efter) + hodos (vej) = den 
vej man følger, dvs. fremgangsmåde 
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Fra fortælling til videnskabelighed

• Før historie blev et videnskabeligt fag (1800-tallet): 
• Historie var fortælling – overleverede mundtlige erfaringer 

som gik i arv fra generation til generation

• Anset for ’afgørende’ for det liv der skulle leves fremadrettet. 
’Nutiden’ voksede så at sige ud af fortidens bedrifter.

• Med skolen som samfundsinstitution – først Kirken 
senere statsdannelsen, ideen om det fælles og 
nationale osv.:
• ‘Fortællingen’ betydning ikke kun for overlevelse inden for 

slægten, lokalsamfundet, men gradvist også på et større 
fælles plan, nationen. 

• Dvs. historie som fag udvikler sig – og fortællingen om det 
fælles nationale ophav udvikles - en central af fagets arbejde
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Videnskabeliggørelsen

• Parallelt med skolefagsudvikling –
videnskabeliggørelsen af faget:
• Udviklingen 1600-tallets filosoffer og Oplysningstiden -

grundlæggende spørgsmål: Hvad er sandheden om livet –
behov for hvilke kriterier for ’at erkende’ (for at kunne vide)? 
(naturvidenskaben)

• Præger historieinteresserede filosoffer og andre lærde i 
1800-tallet: ”Hvordan kan man egentlig vide at x-fortid har 
fundet sted?” ”Hvordan kan y-genstand sige noget om det?” 

• Idé udvikles – at man via særlig metode –
fremgangsmåde – i historie, objektivt kan undersøge 
(granske) og slutte om det fortidige – ud fra ’kilden’. 
Kildekritik!
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Oprindelige idé

• Diskuteret af historikere – Kristian Erslev central:
• Man kan skelne mellem en analysedel og en syntesedel 

(kildeprøvelse vs. slutning til virkelighed) – dvs. 
undersøge og analysere historiske levn, piece by piece + 
som mosaikker stykke en fremstilling om den tid, de var 
fra, sammen – dvs. fortællingen. 

• Inspireret af naturvidenskaben: Via sansning af objektet 
(genstanden, kilden) kan man drage kendsgerninger 
frem om fortiden – dvs. kendsgerninger om hvordan 
fortiden virkelig var

• ”Kendsgerninger ligger i selve kilden og venter på at 
blive draget frem” (Logisk empirisme, Erslev inspireret 
af)
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Åndsvidenskabelig protest

• Tyske filosoffer (hermeneutikken) – al menneskelig 
erkendelse involverer et subjektivt perspektiv. 
• ”Det er mennesker der undersøger verden – de vil altid 

indgå i analysearbejdet med deres forforståelse der 
smitter af på måden, de erkender om 
verden/genstanden. Det giver ikke mening at se 
historisk metode og erkendelse som noget der foregår 
’udenfor’ menneskelig erkendelse. Når mennesket 
undersøger verden, er det selv en del af det som 
erkendes.”

• → udvikling i løbet af 1900-tallet! 
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…

• ….får betydning for historiefaget – kildekritik som 
historisk metode 
• Objektiv erkendelse om fortid – fortælling i singularis vs. 

betydningen af det subjektive (mange forskellige 
fortolkninger) mange udlægninger af fortid (fortællinger i 
pluralis) 

• Grundlæggende spørgsmål:
• Kan man tømme en kilde for oplysninger om fortid (materielt 

kildesyn)?

• Beretter kilden kun om fortid afhængigt af de spørgsmål som 
stilles? (funktionelt kildesyn)
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På vej i skole…

• Relation mellem videnskabsfaget og skolefag

• Transformation nødvendigt – skolen skal noget 
andet end videnskaben…
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Skolefaget historie

• Historisk metode og kildearbejde

• Fremme viden og færdigheder 
(kompetenceområdet) – læreprocesser (læring, 
faglig tænkning) – del af et læringsparadigme

• + gerne bevidsthed herom mhp. elevernes 
udviklede historiske bevidsthed

• Dannelse?
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Hvordan oversætter vi kildekritik til 
skolefaget?

• ”Kildearbejde = at arbejde med kilder til viden om 
fortid”

• EGENSKAB vi tildeler en genstand/materiale – og 
vælger at udnytte med henblik på at få viden om 
fortid. 

• En aktiv proces! (det subjektives betydning) 
(funktionel tilgang)

• Kildearbejdet genereres af spørgsmål -
undersøgelsesinteresse. Uden spørgen ingen 
viden! 
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Udfordring nr. 1

• Børn er ikke nødvendigvis spørgende, søgende, 
nysgerrige... (de kan sagtens være det)

• Præsentationen af kilden til viden om fortid 
(fortidsrepræsentationen) kan være afgørende. 

• Skab invitation til deltagelse – til mere eller mindre 
direkte at være spørgende, undersøgende. 

• Læreropgaven: Planlægning (didaktisering) –
”hvordan tror jeg X vil virke på mine elever”–
proces FORUD for selve undervisningen…
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Udfordring 2 – kildekritik i elevoptik

• Typisk billede – som opgavebesvarelser, 
instrumentelt. Hvorfor opfatter elever det sådan?

• de mangler tilstrækkelig introduktion til spørgsmålet 
om, hvad en ’kilde til viden om fortid’ er 

• de spejler historiefaget i andre fag – klassisk 
skolearbejde = ”at få nødvendig 
baggrundsviden/introduktion” til at ”gøre arbejdet selv” 
(introduktion til opgaven + udføre opgaven)
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…

Det er svært for alle – også historielærere – at didaktisere
historiefagets grundlæggende aspekt ”præmisser for 
tilgange til erkendelse om det fortidige” for elever. 

Historie er et svært fag – abstrakt fag – abstrakt som fysik 
– hvordan forklarer man ’lys’, ’lyd’, ’tid’ for børn? 

– hvordan forklarer man at fortid har fundet sted?
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Fortid er svært at forstå
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Kildearbejde = aktivt tænkearbejde

• Præmis i undervisning: Kildearbejde er aktivt arbejde –
’forholden sig til’
• Det er eleverne der skal lære at tænke – hvis ikke de involverer sig, 

sker der intet. 
• Kilden – (genstanden – stenen, teksten i bogen, avisartiklen…) 

fortæller INTET i sig selv – er afhængig af, at nogen forholder sig 
hertil, studerer, lytter, tager stilling – undersøger og stiller 
spørgsmål

• Den ideelle elevtilgang: ”Hvad fortæller du egentlig mig 
noget om?” 

• Den reelle lærersituation: Lærerarbejdet handler om at 
motivere til spørgende tilgang

• Rom blev ikke bygget på en dag…
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Mødet med det fremmed

• At forholde sig spørgende opstår (ideelt set):

• I samspil mellem mødet med det 
fremmed/nye/ukendte (kilden til viden om fortid) 
+ ud fra den viden/erfaring (forforståelse) som vi 
allerede har 
• Dvs. to elementer kan sættes i spil som redskaber til at 

finde ud af mere om det, vi gerne vil vide noget om: 
Spørgsmål og vores præ-viden

• OG det fremmer processen (læring) at vi forholder os til 
AT det er det vi gør (metakommunikation) 
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Hjælp til elevernes arbejdsproces

• L stiller spørgsmål (opgaver) der åbner op for at 
elever kan være/blive undersøgende, 
analyserende…

• Dvs. opgavespørgsmål må have en karakter, hvor 
eleverne er nødt til at gå ind i en arbejds-
/analyseproces for at nå frem til svar

• Spørgsmål hvortil ”svar ikke kan googles”-typen!
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Eksempel – generelt

• Hvordan kan I bruge X som kilde til viden om 
fortid? Giv eksempler på, hvad I får at vide? Og 
hvordan I er nået frem til det?

• = spørgsmål der åbner op for arbejdsprocessen 
(tænkning+tænkning om tænkning)
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Elevernes arbejdsproces herefter

• For at komme med et bud på svar på det 
overordnede spørgsmål (dvs. tolkninger)
• Strategi for arbejdsproces, trin – aftales (hvad har E 

brug for at kunne komme i gang med at svare - dialog)

• Forvirringstilstand/forstyrrelse - ok

• Hvad ved vi på forhånd? (forforståelse)

• Hvad kan vi sige ud fra det, vi umiddelbart ser? Hvad 
har vi brug for at vide, for at blive klogere?

• ….klassisk kildearbejde er nu i gang (kan suppleres med 
diverse analyseredskaber, kildekritik)

• Til sidst i processen – selve svaret på spørgsmålet
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Blik på læremidler

• Hvilke former for tænkning i kildearbejdet lægger 
læremidler op til?
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Afprøv spørgende tilgang til kilder

• Hvordan kan man bruge X som kilde til viden om 
fortid? Giv eksempler på, hvad man får at vide? Og 
hvordan I er nået frem til det?
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Didaktisk fif

• Tænk over sprogbrug! (etablér (ny) vanetænkning)
• Kildearbejde fremfor -kritik
• ”Kald ‘kilden’ ved dens rette navn” (bogen, 

Jellingstenene, avisartiklen…)
• Tal om at ”nu udnytter vi X som kilde til viden om 

fortid”
• Guldbogen fra Rigsarkivet: 

https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/ungdomsu
ddannelserne/kildekritiske-vaerktoejer/

• Verber = ordrer (elevoptik)
• Hvordan kan I bruge X som kilde til viden om fortid? Giv

eksempler på, hvad I får at vide? Og hvordan I er nået frem til
det? (implicitte opgaveordrer)
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