
Bibliotekslyst 

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Kildekritik

BESKRIVELSE

Hvad er en kilde? Hvordan finder vi ud af om det 
en kilde, der kan bruges til noget i en skoleopga-
ve? 
Målet er at give eleverne muligheder for at nuan-
cere deres tilgang til den information, de møder i 
forskellige medier. 
 
Tilbuddet består af et oplæg og en praktisk 
øvelse.

FORBEREDELSE

Inden besøget vil vi gerne, at I skriver til jeres 
kontaktperson på biblioteket. Oplys om der er 
noget vi med fordel skal være opmærksomme 
på i forbindelse med besøget.  
Fx hvis I allerede har nogle erfaringer i forhold til 
kildekritik. 

OPFØLGNING

Efter besøget hos os kan I eksempelvis vurdere 
en række kilder, I selv vælger. I kan bruge det 
materiale, I får på besøget. 

FAG: Dansk / historie
 
KLASSE: 4.-6. klasse 

STED: Hovedbiblioteket 
Nørregade 19, Esbjerg. 

VARIGHED: En time, kan fx suppleres med rundvisning på 
biblioteket.

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:

Dansk efter 6. klasse
Læsning 
•	 Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater  

på søgeresultatsider.    
•	 Eleven kan vurdere teksters perspektiv på  

et emne. 
•	 Eleven kan vurdere teksters anvendelighed. 
•	
Kommunikation
•	 Eleven har viden om muligheder og faldgruber for 

kommunikation på internettet. 

Historie efter 6. klasse
Kildearbejde
•	 Eleven har viden om kildekritiske begreber.
•	 Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet 

med historiske spor, medier og andre udtryksformer.  
 
BIBLIOTEKSLYST:
Vi tilbyder eleverne et nærværende læringsrum med plads 
til både nysgerrighed og fordybelse. Vi ønsker at eleverne 
oplever biblioteket som et sted med plads til leg, fantasi 
og undren – hvor der både er plads til at arbejde sammen 
og inspirere hinanden samt forfølge egne interesser.  
 
Vi vil gerne give eleverne lyst til at bruge biblioteket. Det 
lykkes bedst, når eleverne møder, oplever og prøver, hvad 
de har af forskellige muligheder på et bibliotek.  
 
LÅNERKORT: 
Er der elever, som ønsker at oprette sig som låner, kan vi 
også hjælpe med det. Husk blot at aftale det med os på 
forhånd. Eleverne skal nemlig medbringe deres sundheds-
kort samt en udfyldt indmeldelsesblanket, der ligger på 
www.esbbib.dk/bibliotekslyst.  

KONTAKT:
Ring 76162000 eller skriv til: 
biblio@esbjergkommune.dk og oplys: 

- Hvad I er interesseret i?  
- Skole, afdeling
- Årgang og antal elever 
- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt.


