Øv dig i kildekritik
Hvad kan du bruge kilden til? Hvad belyser den?
Er kilden troværdig?
SPØRGSMÅL TIL KILDEN
HVEM, HVAD, HVOR, HVORNÅR, HVORDAN, HVORFOR?
Hvad er det for en kildetype? Hvornår er kilden skabt? Hvem er afsender og modtager? Er det en
første- eller andenhåndskilde? Hvad står der i kilden? Hvilke begivenheder eller tilstande kan kilden belyse? Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? Hvad er ophavsmandens mål med kilden?
Hvilke spørgsmål du skal og kan stille til din kilde afhænger af, hvad du vil bruge den til. En tendentiøs kilde kan være en central hovedkilde i en bestemt sammenhæng men helt ubrugelig i
en anden sammenhæng.
Der er nøje sammenhæng mellem dit valg af kilder og kildematerialer, den problemstilling, du vil
arbejde med og den måde eller metode, du vil bruge i din arbejdsproces.
SPØRGSMÅL OM KILDEN
Sommetider må du gå til andre kilder, for at kunne stille kritiske spørgsmål til den kilde, du vil arbejde med. Hvis du skal stykke historien sammen ved hjælp af ﬂere forskellige kilder, der siger noget
om det, du gerne vil undersøge eller vide noget om, er det også vigtigt at være sikker på, at den
enkelte kilde er både relevant og repræsentativ. Kan den enkelte del sige noget om helheden?
Har du ﬂere kilder, du kan sammenligne? Udfordrer eller styrker andre kilder din kildes troværdighed?
KILDERNE
Kilderne på lokalekilder.dk er udvalgt af:
Vi har samlet en række kilder fra arkivernes
samlinger, og vi har grupperet dem i emner
under forskellige temaer.
I princippet er der ikke noget til hindring for, at du kombinerer din egen kildepakke på tværs af
vores temaer. Du kan også vælge et begrænset udvalg af kilder fra et enkelt tema og du kan
supplere med kilder og kildematerialer, som du har fundet andetsteds.
Kilder er fundamentet til at undersøge en fortidig virkelighed. Dine kritiske begrundelser for kildevalg er første forudsætning for succes.

