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1. Indledning 

Denne opgave handler om grundskoleelevers evne til at agere informationskompetente, 

og hvordan vi kan uddanne dem til at fortolke og tage kildekritisk stilling til den informa-

tion de møder. 

Informationsmængden er stigende og enorm, og dagligt bombarderes vi af en kompleks 

blanding af udtryksformer via internettet. Fake news er blevet en del af hverdagen, inter-

nettet gør det muligt for alle at udtrykke sig, og afsenderen kan være hvem som helst.  

At kunne læse, forstå, håndtere og vurdere informationer er af afgørende betydning for 

deltagelse i et demokratisk samfund, der i høj grad inddrager digitale løsninger og online 

kommunikation. Både internationalt og nationalt er der i disse år fokus på, at borgere 

kan håndtere disse store mængder lettilgængelig information og agere informationskom-

petente med en kritisk og refleksiv tilgang til viden og information. 

Undersøgelsen ICILS (International Computer and Information Literacy Study), er en in-

ternational, komparativ undersøgelse af 8. klasse elevers computer- og informationskom-

petence, som blev gennemført første gang i 2013. Dengang konkluderede man, at elever 

grundlæggende er gode til at anvende it og søge information på internettet, men at de 

forholdte sig ukritiske til søgeresultaterne. Elevernes kildekritiske kompetencer, analyse 

og vurdering af information samt deres refleksive bevidsthed manglede og var ikke ud-

viklet (Undervisningsministeriet 2018c). 

I seneste Pisa-undersøgelse fra 2015 fremgår det, at 15-åriges læsekompetencer ift. at 

kunne uddrage, sammenkæde og fortolke information samt evne til at reflektere over og 

vurdere information, er i beskeden fremgang (Århus Universitet 2018c). 

Jeppe Bundsgaard mener, at vi i Danmark ligger under for en vrangforestilling om, at 

elever mestrer de digitale teknologier, taler det digitale sprog som indfødte, og at vi der-

for ikke behøver at undervise dem i, hvordan de forholder sig til anvendelsen af IT (Riise 

2017).  

Ole Sejer Iversen mener, at børn og unge mangler et sprog eller forståelse for digital 

teknologi, og at fraværet af sprog om digitalisering er et problem, da sproget netop kvali-

ficerer en forståelse af digitaliseringen (Romme-Mølby 2018). Så selvom børn og unge 

kan google og finde alt på internettet, mangler de sprog for at kunne identificere deres 

behov ud fra en målrettet kildekritisk strategi til søgning, analyse og vurdering af infor-

mation - en forudsætning for at kunne deltage som borger i et demokratisk samfund, 

samt et centralt aspekt af den digitale dannelse.  
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Jeg er ansat som bibliotekar ved Professionshøjskolen UCN på Center for Undervisnings-

midler (CFU) og er særligt optaget af de aktiviteter i min praksis, hvor biblioteksfaglige 

og pædagogiske problemstillinger mødes. 

I 2017 kom jeg med i en landsdækkende arbejdsgruppe under CFU Danmark, som 

skulle arbejde med at udbrede kendskabet til SøgSmart i vore respektive regioner. 

SøgSmart er det første digitale værktøj til informationssøgning i undervisningssammen-

hæng, som har fokus på grundskoleelevers kompetencer inden for informationssøgning 

og kildekritik. 

I mit daglige arbejde vejleder jeg lærere, pædagoger og studerende med informations-

søgning i brug af digitale og analoge læremidler. Udgangspunktet for mange af mine ak-

tiviteter er at understøtte udvikling af informationskompetence. På trods af, at det aldrig 

har været lettere at få adgang til viden på internettet, har jeg erfaret, at CFU’s brugere 

ofte mangler basale søgekompetencer og viden om kildekritik. Jeg er derfor særligt op-

taget af at kunne kvalificere mine vejledningskompetencer mhp. at ruste brugerne til at 

agere mere selvhjulpne og dermed mere informationskompetente. For at kunne iscene-

sætte og planlægge en undervisning, der giver eleverne mulighed for at mestre infor-

mationskritiske færdigheder, er det en forudsætning, at lærerne selv har de fornødne 

redskaber og viden. 

Min hensigt med denne opgave er derfor at undersøge, om SøgSmart er en brugbar læ-

ringsressource i forhold til at understøtte og optimere grundskoleelevers informations-

kompetence og evne til at agere kildekritiske.  

Ovenstående problemstilling leder mig frem til følgende problemformulering:  

2. Problemformulering 
 

 

Hvordan kan SøgSmart understøtte ’Eleven som kritisk undersøger’, 

og hvilke muligheder og begrænsninger har værktøjet 

ift. at kunne stilladsere og optimere elevers informationskompetence i grundskolen? 
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3. Læsevejledning 

For at kunne besvare min problemformulering, vil jeg disponere min opgave på følgende 

måde: 

• Afsnit 4: Gennemgang af SøgSmarts historie, opbygning og teoretiske videns-

grundlag  

• Afsnit 5: Gennemgang af anvendte teorier om: 

Didaktiske læremidler (Hansen 2010). 

Eleven som kritisk undersøger (Bundsgaard & Hansen 2016).  

ICILS (Bundsgaard et al., 2014). 

Seven Faces of Information Literacy (Bruce 1997a)  

• Afsnit 6: Metodiske valg: 

Det semistrukturerede interview med skolebibliotekaren fra en skole i Aalborg 

Kommune (bilag 1). 

Fokusgruppeinterview med tre elever fra 7. kl. (bilag 2) samt observationsstudier 

af de tre elevers arbejde med SøgSmart (bilag 6). 

Videnskabsteoretisk grundlag, hermeneutikken. 

• Afsnit 7: Vurdering af undersøgelsens gyldighed ift. validitet, reliabilitet og ge-

neraliserbarhed. 

• Afsnit 8: Analyse af SøgSmarts potentiale som læringsressource med afsæt i 4 

meningskondenserede temaer fra min empiri og med den hermeneutiske fortolk-

ningsmodel som analyseramme (Hansen et al., 2012, s. 133). 

• Afsnit 9: Diskussion af og opsamling på om SøgSmart lykkes med at under-

støtte ’Eleven som kritisk undersøger’ samt stilladsere og optimere grundskole-

elevers informationskompetence. 

Min vejledningspraksis ifm. implementering af SøgSmart.    

4. Historien om SøgSmart 

Centralbibliotekerne fik i perioden 2015-2016 bevilget midler af Kulturstyrelsen til at ud-

vikle et undervisningskoncept indenfor informationskompetence til folkeskolen. Der blev: 

• iværksat en forundersøgelse af tidligere projekter. 

• man fik input fra ressourcepersoner indenfor området. 

• undersøgt relevante målsætninger formuleret i Folkeskolereformen (Under-

visningsministeriet 2018a). 

Forundersøgelsen viste, at der ikke fandtes tidssvarende stilladserende undervisningsfor-

løb med fokus på informationssøgning og kildekritik, og dermed var vejen banet for at 

udvikle et digitalt værktøj til undervisning i informationskompetence (Jensen 2015a). 
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Der blev i 2015 etableret et samarbejde mellem Centralbibliotekerne og CFU-UCC med 

det formål at samarbejde omkring værktøjet, både i udviklingsfasen og i den efterføl-

gende udrulning i folkeskolerne og på folkebibliotekerne. SøgSmart blev skabt som pro-

totype af Karen Myhre Jensen, udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek, og An-

dreas Binggeli, pædagogisk konsulent på CFU-UCC, og siden har De Danske Centralbibli-

oteker og CFU videreudviklet værktøjet, som er gratis (ibid).  

De Pædagogiske Læringscentre (PLC) blev et naturligt omdrejningspunkt for den videre 

udrulning af værktøjet til folkeskolerne. Den bærende idé var at forene ressourcer, kom-

petencer og netværk CFU og Centralbibliotekerne imellem, så forudsætningen for udbre-

delsen af værktøjet kunne blive en national realitet (ibid). 

 4.1. SøgSmarts teoretiske vidensgrundlag 

Nøgleordene refleksion, kollaboration og stilladsering er gennemgående, når man skal 

forstå og beskrive SøgSmarts DNA. Ambitionen var at udvikle et praksisstilladserende 

værktøj med indlejrede dybdeniveauer, som lægger op til refleksion og kollaboration 

(Jensen 2015b). Grundtanken er, at den læring og refleksion, der finder sted i en ar-

bejdsproces, hvor man fordyber sig, er vigtigere end det hurtige ureflekterede svar. 

Den pædagogiske præmis ved stilladserende læremidler er, at: 

”Læremidlet bidrager gennem rekruttering, reduktion af frihedsgrader, retningsfasthol-

delse, markering af kritiske træk, frustrationskontrol og modellering til, at eleven kan 

løse opgaver på et højere kognitivt niveau, end eleven ville kunne uden støtten.”  

(Læremiddel.dk 2018). 

Aktiviteterne tilrettelægges ud fra kompetencemål, og pro-

gressionen foregår vha. stilladserende funktioner og 

identifikation af elevens zone for nærmeste udvikling. 

Stilladseringsbegrebet skal ses i forlængelse af 

Vygotskys begreb om mediering og nærmeste udvik-

lingszone (Qvortrup & Wiberg 2013, s. 154 og 163). 

Menneskelige handlinger er medierede på to måder, 

gennem redskaber og gennem sproglige tegn, og om-

handler den interaktion, der foregår mellem omgivelser og 

individ, når de bliver anvendt. Den medierede anden, 

altså SøgSmart, støtter og faciliterer en stilladserende 

undervisning. Denne stilladsering hjælper eleven til at 

Figur 1  
Nærmeste udviklingszone 

(Time2Learn.dk) 
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operere på et højere niveau end det ville 

være muligt uden stilladset, og udfordrer 

elevernes læring – det stilladserende lære-

middel understøtter altså eleven i at kunne 

operere i sin zone for nærmeste udvikling. 

Zonen for nærmeste udvikling er afstanden 

mellem det faktiske udviklingsniveau og det 

potentielle udviklingsniveau. Elevens potentiale for udvikling til nærmeste niveau væk-

kes af det stilladserende læremiddel. 

Et stilladserende læremiddel er funderet i et sociokulturelt læringssyn, som iscenesætter 

et dialogisk samspil elever og lærer imellem samt strukturerer elevernes arbejdsproces 

til støtte for elevens undersøgelse og tilegnelse. Læremidlet er også karakteriseret ved 

et konstruktivistisk læringssyn, idet eleven skal reflektere, bearbejde og diskutere stof-

fet for at kunne konstruere viden (Læremiddel.dk 2018). 

Refleksion er et nøglebegreb, som indgår i SøgSmarts søgefaser. I refleksionen indgår 

der et element af tidsforskydning, noget ufuldendt, som ikke er færdigbehandlet, men 

som senere problemløses og efterbehandles i tankerne (Illeris 2015, s. 89). 

Det kollaborative element er en vigtig grundsten i SøgSmarts opbygning og tæt forbun-

det til refleksionsbegrebet. Værktøjet lægger op til, at refleksion finder sted hos den en-

kelte elev eller i læringsfællesskabet og det, der er lært, kan forbindes til virkeligheden 

(Hansen 2010). 

SøgSmart kan rent læringsteoretisk forstås ud fra et socialkonstruktivistisk grundlag, da 

værktøjet har fokus på kollaborativt samarbejde og elev-til-elev-læring. Et socialkon-

struktivistisk læringsdesign fokuserer bl.a. på at engagere eleven i forskellige lærings-

aktiviteter ud fra kollaborative og vidensproducerende læringsmetoder, som kan udvikle 

elevens kreative kompetencer til problemløsning og selvstændig refleksion (ibid). 

Figur 2 

Den medierede anden (springer.com) 

https://link.springer.com/
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 4.2 SøgSmarts indhold og opbygning  

Med SøgSmart er intentionen at operationalisere 

forenklede Fælles Mål med fokus på informati-

onssøgning, kildekritik og relevansvurdering. 

SøgSmart er et konkret bud på, hvordan man 

kan indarbejde elevpositionen, ’Eleven som kri-

tisk undersøger’, fra det tværgående tema ’It og 

medier’ (Undervisningsministeriet, 2018b).  

Søgeprocessen er delt i tre faser: 

• Før I søger – eleverne laver problemfor-

mulering, mindmap og konkrete spørgs-

mål. 

• Mens I søger – vælger søgeværktøjer: 

Søgemaskiner, databaser eller biblioteket. 

• Efter I har søgt - kildekritik og vurdering. 

Målet er, at indarbejde metodiske søgerutiner og give eleverne en forståelse for, hvor-

når det er mest relevant at søge information i bibliotekets fysiske samlinger, i en data-

base eller at google på internettet. Værktøjet er udviklet til at være selvinstruerende, 

men det anbefales, at læreren agerer facilitator ved en fælles gennemgang i klassen 

første gang. 

Eleverne arbejder sammen som makkerpar eller i mindre grupper med hver sin tab-

let/computer og kan undervejs få vejledning via små info-tapes med tekst, links og You-

Tube-videoer.  

Værktøjet indeholder et grundlæggende forløb i 3 niveauer: 

• Begynder til 3.- 4. kl. 

• Øvet til 5.- 9. kl. 

• Ekspert til 5.- 9. kl. 

og kan anvendes i alle fag ifm. informationssøgning til opgaver og projekter. Der er fag-

lig progression mellem alle tre niveauer. SøgSmart er opbygget i 2 niveauer med et op-

summerende overbliksbillede, som får eleverne til at reflektere over deres søgeproces, 

samt et dybdeniveau, hvor elevernes arbejdsproces stilladseres. I løbet af søgeproces-

sen lægges der flere lag og medier på, og der er ikke mulighed for, at eleverne springer 

over de enkelte spørgsmål i arbejdsprocessen. 

SøgSmart indeholder også: 

• et kildekritik-forløb. 

Figur 3 SøgSmart Plakat 
 (SøgSmart.dk) 
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• tre prøverettede forløb til brug ved folkeskolens afgangsprøver.  

• Professor Nysgerrigs Vidensskab til indskolingen.  

(SøgSmart.dk 2018). 

5. Anvendt teori  

Som teoretisk grundlag for min analyse af SøgSmarts didaktiske potentiale som læ-

ringsressource, har jeg valgt følgende teorier: 

• Didaktiske læremidler (Hansen, 2010, s. 24). 

• ’Eleven som kritisk undersøger’ (Bundsgaard & Hansen, 2016, s. 71). 

• En hermeneutisk fortolkningsmodel (Hansen et al., 2012, s. 133).  

Jeg vil, med afsæt i Jens Jørgen Hansens definition af et didaktisk læremiddel, beskrive, 

hvad der karakteriserer et didaktisk læremiddel og i analysen udfolde og anvende den 

hermeneutiske fortolkningsmodel. 

5.1 Hvad karakteriserer et didaktisk læremiddel? 

Et didaktisk læremiddel består af et vidensdesign, som er funderet i, hvad eleven skal 

lære, et læringsdesign, som bygger på hvordan eleven skal lære samt et undervisnings-

design, som stilladserer lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af under-

visningen (Hansen 2010). 

Didaktiske læremidler kan rumme alle typer læremidler, repræsentere et fagligt stof, til-

byde metoder til at organisere undervisningen og gøre eleven i stand til at tilegne sig 

det faglige stof.  

Didaktiske læremidler kan fungere som selvstændigt læringsmiljø og har en didaktisk 

intension, der fungerer som parallellærer, som læreren skal kunne samarbejde med. I 

undervisningen er der to aktører i spil – den fysisk tilstedeværende lærer og det didakti-

ske læremiddel (ibid).  

Didaktiske læremidler kan formgive fagligt stof mere eller mindre struktureret ud fra 

forskellige didaktiseringsgrader og skal kunne: 

• Repræsentere og strukturere fagligt indhold i sammenhæng med andre fagområ-

der. 

• Legitimere fagligt indhold ift. faglige mål. 

• Beskrive aktiviteter som eleven kan bearbejde og tilegne sig. 

• Vejlede læreren ift. iscenesættelse af fagligt indhold. 

• Støtte lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen 

(ibid). 
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SøgSmart kan, ud fra ovenstående, karakteriseres som et didaktisk læremiddel. 

SøgSmarts indholdsdesign tilstræber en læringsmæssig intention med afsæt i Fælles 

Mål, og fungerer som et selvstændigt læringsmiljø. Både elev og lærer støttes, idet 

SøgSmarts didaktiske design strukturerer det faglige indhold. Værktøjet indeholder en 

vejledende funktion til søgeprocessen og faciliterer elevens arbejdsmetoder og aktivite-

ter gennem et multimodalt læremiddeldesign. Via lærervejledningen vejledes læreren 

ift. at sætte fagligt indhold i spil samt planlægge, gennemføre og evaluere undervisnin-

gen. 

5.2 Eleven som kritisk undersøger 

Da folkeskolereformen 2014 blev formuleret, var der opmærksomhed på, at der i de for-

enklede fællesmål blev indskrevet Videns- og færdighedsmål samt tværgående indsats-

områder, der fokuserede på informationskompetence som essentiel for at kunne agere i 

videnssamfundet.  

Til brug for min analyse af SøgSmarts evne til at understøtte og optimere elevers infor-

mationskompetence, vil jeg tage afsæt i Rasmus Fink Lorentzen og Simon Skov Fougts 

definition af ’Eleven som kritisk undersøger’ (Bundsgaard & Hansen 2016) fra det tvær-

gående tema ’It og medier’ (Undervisningsministeriet, 2018b).  

 

’Eleven som kritisk undersøger’: 

• Søgning  

søge information relateret til opgaver eller projekter og arbejde ud fra en søge-

strategi med relevante søgeord. 

sortere i denne information og udvælge/afgrænse relevante kilder. 

• Sammenfatte og formidle  

gengive kilder med egne ord, citere og referere fra kilder med korrekt brug af ci-

tationstegn og kildeangivelse. 

har viden om rettighedsregler ift. brug af multimodal information, tekst, billeder, 

video og lydfiler. 

• Læse og vurdere  

læse på internettet i en multimodal kontekst. 

afkode skriftsprog og andre modaliteter og udlede, hvad teksten handler om. 

identificere afsender, budskaber og holdninger. 

analysere de forskellige modaliteters samspil. 

vurdere tekstens troværdighed og afsenderens reelle hensigt. 

perspektivere teksten til virkeligheden samt inddrage andre kilder til nuancering 

af denne virkelighed. 
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SøgSmart operationaliserer elevpositionens indhold, og lærerne får et redskab og kon-

krete bud på hvordan kompetencerne kan indarbejdes i undervisningsforløb og ved pro-

jektarbejde. 

I udskolingen lægges der i højere grad op til, at eleverne selv søger viden og kan ar-

bejde produktivt og analytisk med stoffet. Ekspert-delen i SøgSmart reflekterer de krav, 

der stilles ift. at være kritisk undersøgende og reflekterende. For læreren bliver arbejdet 

med at indarbejde elevpositionen gjort håndgribelig ved at lade eleverne arbejde ud fra 

en eksemplarisk praksis i SøgSmart.  

5. 3 ICILS 

Undersøgelsen ICILS (The International Computer and Information Literacy Study) blev 

gennemført i 2013 med fokus på 8. klasses elevers computer- og informationskompe-

tence. Ud fra en test besvarede 60.000 elever fra 21 lande spørgsmål om deres erfarin-

ger med brug af computeren i skolen. Også skoleledere og lærere besvarede spørgsmål, 

som gav forskerne indblik i, hvordan undervisning med it prioriteres og foregår (Bunds-

gaard et al., 2014). Af rapporten fremgår det: 

”Danske elever er til gengæld ikke ret avancerede i deres brug af computere der-

hjemme, og de ligger langt under gennemsnittet for avanceret anvendelse af it til ud-

veksling af information” (Århus Universitet, 2017b). 

På baggrund af ICILS resultater har Jeppe Bundsgaard udtalt, at der er stor forskel på al-

mindelige computerkompetencer ift. de mere informationskritiske kompetencer. Kun en 

lille del af de danske elever kunne forholde sig kritisk til den information, de fandt på in-

ternettet. Hyppig brug af computeren giver sig ikke nødvendigvis udslag i højere infor-

mationskritiske kompetencer.  

Han mener, at det er nødvendigt at undervise i hvordan elever forholder sig kritiske, og 

at det kræver en seriøs indsats fra skolens side at sætte en fagdidaktisk velgennemtænkt 

undervisning i spil (Århus Universitet, 2017a).  

ICILS gennemføres igen i 2018 og resultatet af undersøgelsen offentliggøres i 2019.  

5.4 Begrebet informationskompetence 

Informationskompetence eller det engelske “Information Literacy” er et komplekst fæ-

nomen, som dækker over mere end blot evnen til at kunne læse og forstå en tekst. Der 

findes overordnet tre tilgange til begrebet: en behavioristisk, en konstruktivistisk og en 

relationel tilgang. Min forståelse af informationskompetence tager afsæt i den australske 

professor Christine Bruce’s teori “The Seven Faces of Information Literacy” (Bruce 

1997a). Denne teori er funderet i den relationelle tilgang. At være informationskompe-

tent betyder i Bruce’s optik, at man kan forholde sig til information på forskellige måder. 

Den relationelle tilgang forudsætter ikke et sæt af færdigheder. Afhængig af konteksten 
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udvikler den enkelte forskellige tilgange til at forstå information, for at kunne bringe den 

i anvendelse (ibid). 

Bruce’s teori er inddelt i syv kategorier, og de 3 sidste kategorier er målrettet informati-

onskompetenceniveau på højere uddannelser (bilag 13). Jeg forholder mig derfor kun til 

de første 4 kategorier, da kategori 5, 6 og 7 bevæger sig på et plan, som forudsætter 

livserfaring og akademisk viden, hvilket er irrelevant at vurdere grundskoleelevers infor-

mationskompetenceniveau ud fra (Bruce 2018b). 

For at nærme mig en forståelse af fænomenet informationskompetence, har jeg sam-

menlignet Bruce’s teori med strukturen i SøgSmart (bilag 14). Bruce’s definition af in-

formationskompetence i kategori 1 og 2 omhandler informationskompetence ift. at 

kunne finde, bruge og kende information/kilder og relaterer til Før I søger og Mens I 

søger faserne i SøgSmart. På disse niveauer er det den basale evne til at kunne bruge 

IT, finde, identificere og vælge informationskilder. Desuden at kende informationskilder 

og deres struktur og kunne vurdere og sortere i de fundne kilder.  

Bruce’s kategori 3 og 4 indeholder de kompetencer, som eleven oparbejder i SøgSmart-

fasen Efter I har søgt. Her er der fokus på evnen til at organisere, analysere og evalu-

ere information ud fra kildekritiske begreber. 

SøgSmart responderer på Bruce’s tolkning af den relationelle forståelse af fænomenet 

informationskompetence og forudsætter ikke, at eleverne har særlige kompetencer og 

færdigheder – derimod faciliteres og stilladseres arbejdsprocessen, så alle kan være 

med. 

Det er i konteksten, at eleven undervejs udvikler forskellige tilgange til at forstå og an-

vende information, og dermed bliver det muligt at forbedre undervisningen i informati-

onssøgning, hvis underviseren har elev-diversiteten for øje. 

Jeg vil i analysen af min empiri inddrage Bruce’s opfattelse af begrebet informations-

kompetence ift. at nærme mig en forståelse af kompleksiteten af begrebet informations-

kompetence. 

6. Metode 

I følgende afsnit beskrives og argumenteres for de metodiske valg jeg har truffet for at 

kunne besvare min problemformulering. Jeg vil undersøge mit problemfelt med afsæt i 

den kvalitative forskningsmetode. Metoden er kendetegnet ved en åben og mere udfor-

skende tilgang til personer/gruppers egne beskrivelser, og resultaterne kan ikke genera-

liseres (Brinkmann & Tanggaard 2015, s. 13). 

6.1 Undersøgelsesmetode 

I nedenstående skema beskrives anvendte undersøgelsesmetoders karakteristika samt 

operationalisering af metoderne: 
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Undersøgelsesmetoder 

Observation Semistruktureret  interview 

Giver mulighed for at: 

Åbne feltet op 

Opbygge en relation til de observerede ak-

tører 

Blive i stand til at stille de rigtige spørgsmål  

Få en intuitiv forståelse for datamaterialet 

Indfange og adressere forhold 

Beskrive en praksis 

(Brinkmann & Tanggaard 2015, s. 86) 

Når man observerer, bør man tilstræbe at 

gøre det metodisk og disciplineret med op-

mærksomhed på egen rolle og indflydelse. 

Man må sætte sin forforståelse i parentes i 

forsøg på at nå frem til en fordomsfri be-

skrivelse af fænomenerne (ibid).  

Giver mulighed for: 

• Åben dialog 

• Interaktion mellem forsker 

og interviewperson 

• Fleksibel form med mulig-

hed for at ændre i spørgsmålenes ræk-

kefølge og indhold 

 

Interviewguiden indeholder fastlagte 

forskningsspørgsmål, som fungerer 

som stillads og pejlemærker i samta-

len.  

(Thisted 2010, s. 184). 

 

Operationalisering 

Deltagerobserva-

tion af 6.klasse. 

Optog video- 

sekvenser og tog 

feltnoter 

(Bilag 5). 

Deltagerobser-

vation af 3 elever 

fra 7.klasse. 

Optog video- 

sekvenser og tog 

feltnoter 

(Bilag 6).  

Semistrukture-

ret interview 

med skolebiblio-

tekar ud fra inter-

viewguide 

(Bilag 1). 

Semistrukture-

ret interview 

med 3 elever ud 

fra interviewguide 

(Bilag 2). 

 

Jeg har valgt en metodetriangulering, observationsstudiet og det semistrukturerede in-

terview, da jeg ønsker et analytisk supplement ift. at styrke validiteten i afdækningen af 

mit problemfelt. Metodologisk set er fleksibelt design et særkende ved kvalitativ forsk-

ning med mulighed for at tilpasse interviews eller observationer undervejs (Brinkmann 

& Tanggaard 2015). Observation har fokus på den menneskelige praksis og understøt-

tes ofte af interviewmetoden, som giver indblik i de udforskedes subjektive oplevelser af 

virkeligheden (Engsig 2017). At anvende to metoder vil ligeledes kunne danne afsæt for 

en mere facetteret analyse samt skabe mere kompleks viden om grundskoleelevers in-

formationskompetence. 
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6.2 Videnskabsteoretisk grundlag 

Metodologisk vil jeg belyse mit problemfelt ud fra en hermeneutisk tilgang, da jeg er op-

taget af at beskrive, forstå og fortolke hvordan SøgSmart kan stilladsere og optimere 

elevers informationskompetencer. Den hermeneutiske tilgang er funderet i den human-

videnskabelige tradition. 

Jeg vil søge at være opmærksom på min egen 

forforståelse ved at forholde mig åben og un-

dersøgende i min tilgang og analyse af 

SøgSmart. Med afsæt i en hermeneutisk for-

tolkningsmodel af læremidler (Hansen et al. 

2012) funderet i teori om didaktiske læremid-

ler (Hansen, 2010) og ’Eleven som kritisk un-

dersøger’ (Bundsgaard & Hansen 2016), vil 

jeg udfordre min viden og søge en ny forstå-

else af SøgSmarts potentiale som didaktisk 

læringsressource. 

 

6.3 Praksisfelt og målgruppe 

Mit praksisfelt er en skole i Aalborg Kommune, som har valgt at bringe SøgSmart i spil 

ifm. udvikling af elevernes informationskompetence. Skolebibliotekaren (PLC) samarbej-

der med skolens ledelse og lærere i et særligt tilrettelagt fagligt forløb omkring projekt-

arbejde - et indsatsområde fra 6. kl. frem mod 9. kl. hvor eleverne skal aflevere den ob-

ligatoriske projektopgave. Med implementering af SøgSmart, er det målet at søge-og 

kildekritiske kompetencer kommer til at sidde på rygraden, når de arbejder med opga-

ver i alle fag. 

Jeg valgte skolebibliotekaren som gatekeeper, da han er primus motor i skolens arbejde 

med udvikling af elevers informationskompetence. For at få adgang til mit praksisfelt, 

skrev jeg et informeret samtykkebrev til skolebibliotekaren og de involverede elevers 

lærere og forældre, hvor jeg præsenterede mig selv og formålet med mit projekt (bilag 

3). Jeg var opmærksom på de særlige etiske overvejelser, der opstår, når man inter-

viewer og observerer børn og indhentede forældreunderskrifter, inden jeg gennemførte 

undersøgelsen (bilag 4). 

6.4 Operationalisering af observation 

Jeg finder observation som undersøgelsesmetode relevant ift. min problemformulering, 

da mit empiriske materiale i sagens natur bør være baseret på tilstedeværelse i praksis, 

dvs. i en undervisningssituation, hvor jeg ved selvsyn kan fornemme og opleve hvordan 
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SøgSmart anvendes. Indledningsvis valgte jeg at lave et observationsstudie af to 6. 

klassers brug af SøgSmart (Bilag 5). Jeg var opmærksom på, at min tilstedeværelse i 

klasselokalet kunne medføre ændring i både skolebibliotekarens og elevernes adfærd, 

da deltagerobservatøren altid vil udgøre et ekstra medierende led (Brinkmann & Tang-

gaard 2015).  

Observationen gav mig et komprimeret øjebliksbillede, som jeg skønnede relevant ift. 

min problemstillings fokus.  Klasserne arbejdede med emnet ’Bæredygtighed’ i 

SøgSmarts Begynder del. Observationen bekræftede mig i min antagelse om, at skole-

bibliotekarens rolle som facilitator er essentiel, når værktøjets metodik præsenteres før-

ste gang. Undervisningen var overvejende lærerstyret for at sikre, at alle elever var 

med. Jeg gentog observationen af klasserne, da de nogle måneder senere gik i 7. klasse 

(bilag 6). Denne gang var eleverne mere selvkørende, og de fleste havde kun brug for 

en kort intro af skolebibliotekaren. Eleverne skulle arbejde med emnet ’De danske kolo-

nier og slaveri’ og undervejs besvare spørgsmål ift. søgestrategier og kildekritik. Jeg 

koncentrerede mig om at observere 3 på forhånd udvalgte elever, som, under skolebib-

liotekarens instruktioner, gennemførte et forløb i SøgSmart’s Øvet del. Jeg havde også 

fokus på skolebibliotekarens rolle som facilitator, og mit sigte var at observere, hvordan 

han formidlede SøgSmarts 3 faser, Før, Mens og Efter I har søgt i sin undervisning, og 

hvilken opfattelse af informationskompetence han videreformidlede. Sideløbende havde 

jeg fokus på at observere hvordan klassen som helhed interagerede i undervisningen, 

så jeg kunne nærme mig en dybere forståelse af værktøjets styrker og svagheder. Med 

inspiration fra resultaterne fra observationen, fik jeg indsigt i mit undersøgelsesfelts dy-

namikker som et godt afsæt til at identificere og formulere kvalificerede spørgsmål i mit 

efterfølgende interview med skolebibliotekaren og de 3 elever.  

6.5 Operationalisering af det semistrukturerede interview 

Som en del af operationaliseringsprocessen, har jeg, med afsæt i min problemformule-

ring og mine observationer af skolebibliotekaren og elevernes arbejde med SøgSmart, 

udarbejdet 2 interviewguides med hovedtemaer og uddybende spørgsmål (bilag 1 og bi-

lag 2). 

Skolebibliotekarens perspektiv på læringsressourcen er funderet i skolens prioritering af 

at sætte elevpositionen ’Eleven som kritisk undersøger’ i spil. Dermed arbejder han ak-

tivt, qva sin rolle som skolebibliotekar og egen faglige interesse, ud fra en skolepolitisk 

beslutning, med at indarbejde informationssøgnings- og kildekritiske kompetencer. Mine 

forskningsspørgsmål i interviewguiden fokuserer derfor på ’Eleven som kritisk undersø-

ger’, SøgSmarts evne til at stilladsere og optimere elevernes søge- og kildekritiske kom-

petencer samt skolepolitiske overvejelser mht. implementering af SøgSmart (bilag 1). 

Interviewet med de 3 elever var tilrettelagt som fokusgruppeinterview. 
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Den sociale interaktion er kilden til data, og den metodiske styrke går på at bruge grup-

pen som middel til at producere mere komplekse data - den ene deltagers udsagn giver 

input til de øvrige deltagere (Brinkmann & Tanggaard 2015). Jeg havde en forudindta-

gelse om, at det nok var nemmere, at få eleverne til at svare på mine spørgsmål, når de 

var i trygge rammer sammen med klassekammerater, hvilket jeg også blev bekræftet i. 

I interviewguiden til eleverne går spørgsmålene på bru-

gervenlighed og hvorfor det er vigtigt at arbejde med in-

formationssøgning og kildekritik (bilag 2). Interview-

guiden har udover forskningsspørgsmål og interview-

spørgsmål også en kolonne med elevspørgsmål. Når 

man interviewer børn, er det vigtigt, at spørgsmålene er 

formuleret alderssvarende, og at man ’oversætter’ fag-

udtryk og stive formuleringer til mere mundrette spørgs-

mål (Kvale og Brinkmann 2015).  

De 2 interviews tog hver ½ time, jeg optog dem på 

diktafon og transskriberede dem efterfølgende 

(bilag 7 og 8). 

 6.6 Analysestrategi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for mine analytiske overvejelser med udgangspunkt i 

Kvale og Brinkmanns principper for interviewanalyse med fokus på meningsfortolkning 

og meningskondensering. 

Til brug for min analyse og fortolkning af de transskriberede interviews, lavede jeg en 

meningsfortolkende indholdsanalyse. Interviews er levende samtaler, og transskriberin-

ger skal tjene som et redskab til en fortolkning af det, der er blevet sagt (Kvale og 

Brinkmann 2015). Meningsfortolkning udvider den oprindelige tekst ved at tilføje her-

meneutiske lag, som kan finde frem til implicitte meninger (ibid). Udtrykte meninger ko-

ges ned og koncentreres til kortere formuleringer, som sammenfatter de centrale te-

maer og fungerer som pejlemærker ift. at besvare problemformuleringen (Thisted 

2010). 

I gennemgangen af mine to interviewguides og transskriptioner fandt jeg, ved brug af 

farvekodning, frem til meningsenheder som udmøntede sig i 4 meningskondenseringer 

(bilag 9, 10, 11 og 12). Meningskondenseringerne er udvalgt efter indholdet i interview-

guidens overordnede spørgsmål og opsummerer emnerne i datamaterialet. Slutteligt 

kategoriserede jeg de 4 meningskondenseringer med et overordnet tema til brug for 

analysen.  

Figur 4 Interviewguide til semi-
struktureret  fokusgruppeinter-

view 
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7. Undersøgelsens legitimitet ift. validitet, reliabilitet og generaliser-
barhed 
 
En undersøgelses validitet kan inddeles i intern og ekstern validitet. Den interne validitet 

vedrører undersøgelsens resultater som gyldige, for den undersøgelsesgruppe, projektet 

handler om. Den eksterne validitet angiver, i hvilket omfang undersøgelsens resultater er 

generaliserbare (Thisted 2010). Min undersøgelses interne validitet skal vurderes på om 

den er relevant ift. undersøgelsesgrupperne og min problemstilling. Mine interview-

spørgsmål er med afsæt i problemformuleringen vinklet ud fra informanternes forskellige 

roller, skolebibliotekarens/skolens praksisperspektiv og elevernes brugerperspektiv. De 3 

elever er udvalgt til at kunne svare kvalificeret på mine spørgsmål og er altså kun repræ-

sentative ift. de dygtige elever i klassen. Hvis jeg havde interviewet flere elever i klassen, 

ville resultatet af min undersøgelse give et mere nuanceret billede af elevernes informati-

onskompetence, og validiteten ville højnes.  Den fleksible hermeneutiske proces giver 

bedre mulighed for at højne validiteten hvis man har opmærksomhed på løbende at ju-

stere og fortolke sin forforståelse. 

Den eksterne validitet er lav, da undersøgelsesfeltet er alt for afgrænset og kontekstaf-

hængig mhp. at kunne konkludere noget generelt om SøgSmarts evne til at løfte elevers 

informationskompetence.  

Reliabiliteten i min undersøgelse skal vurderes på hvor pålidelige de data er, som mine 

interviewpersoner og observationsundersøgelser har genereret. Høj reliabilitet kan sikres 

ved at holde orden på interview- og observationsdata. For at forebygge systematiske fejl 

og dermed imødegå bias havde jeg opmærksomhed på at holde mig til  interviewguidens 

faste struktur ud fra spørgsmål, som var formuleret i relation til problemformuleringen 

målrettet informanternes brug af SøgSmart. Under observationen skrev jeg feltnoter ifm. 

formulerede fokuspunkter i observationsskemaet mens jeg optog elevernes interaktion 

og adfærd på video undervejs. Den rent tekniske udformning af interviews- og observati-

onsskema er udformet efter gældende standarder for kvalitativ forskningsdesign (Brink-

mann &Tanggaard 2015). Alligevel er jeg opmærksom på, at objektivitet ifm. tilstedevæ-

relse under interviews og observation er vanskelig, hvilket derfor gør undersøgelsen ikke 

reproducerbar. Eleverne var, ud fra skolebibliotekarens anbefaling, udvalgt som mine in-

formanter, da han skønnede, at de ville arbejde seriøst med SøgSmart og derfor også 

ville være i stand til at svare kvalificeret på mine spørgsmål i det efterfølgende interview. 

De er på ingen måde repræsentative for elevers interesse for informationssøgning, men 

var udvalgt i håbet om, at de kunne give svar på min problemformulering. Samme argu-

mentation gør sig gældende for skolebibliotekaren, som det sikre bevidste valg. Derfor er 

reliabiliteten i min undersøgelse lav, da jeg ville komme frem til et andet resultat, hvis 

mine informanter og konteksten var en anden.  
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Jeg vurderer, at mit undersøgelsesdesign er etisk forsvarligt, idet jeg i det personlige 

møde med mine informanter samt i det informerede samtykke præciserer formål, frivil-

lighed og anonymitet. 

Ved valg af et kvalitativt undersøgelsesdesign har mit sigte ikke været at opnå generali-

serbar eller repræsentativ viden, men derimod, ud fra en hermeneutisk tilgang, at under-

søge en afgrænset population.  

7.1 Andre relevante metoder 

Jeg kunne også have valgt at analysere SøgSmarts potentiale ud fra et kvantitativt un-

dersøgelsesdesign, hvis mit sigte med undersøgelsen havde været at forklare og kort-

lægge SøgSmarts udbredelse i kommunerne. Mit mål var ikke at få generaliserbar viden 

om grundskolens kendskab til SøgSmart, da værktøjet er nyt og stadig ikke er taget i 

brug af så mange skoler. Jeg var derimod mere interesseret i at undersøge en afgræn-

set gruppe lærere og elever mhp. at få en mere dybdegående forståelse af SøgSmarts 

styrke i en undervisningssituation. En spørgeskemaundersøgelse vil blot kunne give et 

øjebliksbillede og en oversigt over SøgSmarts udbredelse, men jeg ville nødvendigvis 

ikke blive klogere på, hvordan værktøjet virker rent didaktisk.  

8. Analyse  

I følgende afsnit vil jeg med den hermeneutiske fortolkningsmodel som analyse-ramme, 

undersøge SøgSmarts didaktiske og stilladserende potentiale med afsæt i min problem-

formulering og empiri. Jeg vil undervejs inddrage anvendt teori og supplere med citater, 

pointer og observationer fra mine undersøgelser. I denne kontekst vil jeg vurdere og af-

prøve modellens undersøgende tilgang til læremiddelanalyse og efterfølgende vurdere 

og analysere om de nye erkendelser og perspektiver har givet mig svar på min pro-

blemformulering.  

I nedenstående skema har jeg i venstre kolonne oplistet 4 tematiske overskrifter med 

afsæt i meningskondenseringen (bilag 11 og 12). I højre kolonne forklarer jeg hvordan 

jeg vil inddrage temaerne med den hermeneutiske fortolkningsmodel som analyser-

amme. 

Analyse-temaer Forklaring 

Eleven som kritisk undersøger Temaet inddrages i min analyse af, om 

SøgSmart lykkes med at understøtte ’Ele-

ven som kritisk undersøger’ i kontekst af 

brugerperspektiver og faglige mål. 

Informationssøgning og kildekritik Temaet analyseres ifm. SøgSmarts evne til 

at optimere elevers kildekritiske 
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kompetencer ud fra faglige mål og praksis-

perspektiver. 

Opbygningen i SøgSmart Temaet analyseres vha. lærermiddeltre-

kanten i vurderingen af SøgSmarts evne til 

at stilladsere elever i deres søgeproces. 

Brugervenlighed Temaet analyseres og vurderes vha. læ-

rermiddeltrekanten med fokus på 

SøgSmarts tilgængelighed og design. 

 

Fortolkningsmodellen er inddelt i 5 faser hvilket 

giver mulighed for en systematisk analyse af 

SøgSmart ud fra forskellige didaktiske syns-

vinkler og praksispositioner. 

8.1 Kontekst 
’Eleven som kritisk undersøger’  

Første trin i modellen er en refleksion over 

udøverens rolle ift. læremidlet. Udøveren er 

optaget af funktionalitet og brugsværdi. Fra 

elevinterviews fremgår det, at det at kunne 

søge og vurdere information er vigtigt, når 

man skal skrive opgaver og større projekter: 

”Man skal være kritisk overfor de kilder man 

bruger så man ikke får gammel falsk informa-

tion” (bilag 7, s. 42).   

Skolebibliotekaren har fokus på, at SøgSmart 

er tidssvarende ift. aktuel læreplan og teknologi. Han mener, at værktøjet har høj faglig 

kvalitet, da det er designet af fagfolk fra den pædagogiske og biblioteksfaglige verden. 

SøgSmart reflekterer den aktuelle læreplan ved at operationalisere forenklede Fælles 

Mål med fokus på elevpositionen ’Eleven som kritisk undersøger’ (Undervisningsministe-

riet, 2018b). SøgSmart gør op med tidlige tiders dårlige vaner med overfladiske fritekst-

søgninger og skaber med langsommeligheden rum for elevens refleksion – en kompe-

tence, som er indeholdt i ’Eleven som kritisk undersøger’.  

Skolebibliotekaren mener, at SøgSmarts styrke ligger i, at alle kan være med - de 

stærke elever udviser hurtigt selvstændighed i arbejdsprocessen, mens de svage bliver 

understøttet i kraft af læremidlets stilladserende didaktik. Stilladseringen gør det muligt, 

at eleven gennem refleksion kan arbejde på et højere niveau – i sin zone for nærmeste 

udvikling:” Når først man har det inde på rygraden, så bruger man det jo som når man 

Figur 5 Den hermeneutiske fortolk-

ningsmodel (Hansen et al. 2012) 
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skal lære at save, det går også langsomt i starten. Så bliver vi dygtigere og dygtigere” 

(bilag 8, s. 54). I kontekst-trinnet er relationen vigtig. Også Bruce er optaget af relatio-

nen og kontekstens betydning i den enkeltes tilgang til at forstå information og bringe 

den i anvendelse. Undervisningen i informationssøgning bliver bedre, hvis man har di-

versiteten og den enkeltes relation til informationskompetence for øje (Bruce 1997a). 

Informationssøgning og kildekritik 

Skolebibliotekaren ønsker at sætte SøgSmart i spil som en nødvendig læringsressource 

for lærerne, når de skal lære eleverne om begreberne informationskompetence og kilde-

kritik: ”De fleste lærere vil blive løftet her, i den grad” (bilag 8 s. 52).  I 9. klasses pro-

jektopgave bliver eleverne bedømt på deres søgeproces, som kan skrives ud som en 

rapport i SøgSmart: ”Det er stærkt med den klare bedømmelse, også for eleven selv, vi 

har noget at forholde os til” (bilag 8, s. 53).  

8.2 Karakteristik 
Brugervenlighed  

Andet trin i modellen er en karakteristik af læremidlet. Et førstehåndsindtryk af læremid-

let skal skabe en analytisk distance, og bane vej for en refleksion over valg af perspektiv 

og fokuspunkter mht. tilgængelighed og differentiering. 

De 3 elevers umiddelbare indtryk af SøgSmart var, at det var let at arbejde i, men: 

”Altså første gang, der gik vi jo igennem alt for at lære hvordan det var det skulle bru-

ges” (bilag 7, s. 45). 

Sproget og terminologien ift. at arbejde med kildekritiske kompetencer, skal ”oversæt-

tes” og formidles af en lærer, for at få forståelsen af, hvad SøgSmart handler om. Men 

ellers skønnede de tre elever, at man kan være selvkørende eller arbejde sammen i min-

dre grupper. Eleverne syntes, at både stærke og svage elever bliver hjulpet og stilladse-

ret af værktøjet (bilag 7, s. 46). Mine observationer viste, at der var flere elever i klas-

sen, som havde brug for lærerhjælp undervejs: Der er konstant fingre i vejret for at få 

hjælp (bilag 6, s. 41). 

Skolebibliotekaren mener, at SøgSmart er sproglig lettilgængelig og faciliterer elevens 

arbejdsmetoder og aktiviteter gennem et intuitivt læremiddeldesign. Værktøjet er selvin-

struerende, og læsesvage kan få teksten læst op, hvilket gør det nemt for læreren at dif-

ferentiere undervisningen:” De stærke elever vil kunne få meget ud af det, men de svage 

elever vil blive hjulpet til et resultat i en eller anden grad” (bilag 8, s. 54). Grundigheden 

i søgeprocessen er både en dyd og nødvendighed. De fleste elever kender og bruger 

Google, og de forholder sig på ingen måde kritisk til antallet af hits eller til søgeord. 

Samme pointe gjorde sig gældende i undersøgelsen ICILS, hvor det blot var 2% af ele-

verne, som var i stand til at kontrollere og evaluere de kilder de møder på internettet 
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(Mehlsen 2014). Med SøgSmart bliver de tvunget til at tænke kildekritisk, og systemet 

gør det umuligt at springe over, hvor gærdet er lavest.  

8.3 Analyse 
’Eleven som kritisk undersøger’  

Tredje trin i modellen er ana-

lyse. For at sikre en systema-

tisk analyse af de grundlæggende 

træk ved et didaktisk læremiddel an-

vendes læremiddeltrekanten. (Hansen 

et al., 2012, s. 143). Modellens kategorier 

har didaktisk betydning i kraft af formelle mål 

for læring og undervisning. ’Eleven som kritisk 

undersøger’ målsætter Folkeskolelovens tværgå-

ende tema ’It og medier’ (Undervisningsministe-

riet,2018b) og udtrykker spændingsfeltet mellem læ-

remidlets fagsyn og et dannelsessyn, altså brugernes fortolkning. Målet med et værktøj 

som SøgSmart er, ud fra de obligatoriske fag i skolen (eksplicitte mål), at sætte ele-

verne i en position, hvor de er i stand til at arbejde kritisk undersøgende og analyse-

rende, når de søger, formidler, læser og vurderer information (implicitte mål). I hjør-

nerne er modellen spændt ud mellem 3 begreber, der beskriver læremidlets tegnfunk-

tion, dvs. den intention, der viser sig i læremidlets udtryk, indhold og aktivitet.   

Brugervenlighed 

Læremidlets udtryk er det, som kommunikeres til lærer og elever, f.eks. tekst, grafik, 

layout, billeder og video. Eleverne syntes, at det var nemt at orientere sig på siden og i 

søgefaserne. Det var f.eks. fint at kunne afspille en video, hvis man lige havde glemt 

hvad en søgemaskine var for noget (bilag 7, s. 46). Skolebibliotekaren synes, at lære-

midlets udtryk er overskueligt og visuelt indbydende: ”Det her passer rigtig godt til fol-

keskolen i sit sprog og udformning og i sit niveau” (bilag 8, s. 53). Layoutet har betyd-

ning for hvordan brugeren orienterer sig, og her er genkendelighed et vigtigt parameter. 

Det faglige indhold præsenteres multimodalt og fører gradvist eleverne ind i værktøjets 

fagsprog ud fra et spiralprincip, hvor fagtermer gentages og forklares løbende. 

Opbygning  

Indhold er den dimension i læremidlet, som repræsenterer emner, processer, relationer 

og strukturer – det stof som eleven skal arbejde med og fortolke. Et emne kan fortolkes 

forskelligt af modtageren og har derfor en dynamisk karakter, som i arbejdsprocessen 

nuanceres og medvirker til nye erkendelser. Skolebibliotekaren ser det som en styrke, 

at der i SøgSmarts faste struktur, Før, Mens og Efter I har søgt, gives mulighed for, at 

 Figur 6 Lærermiddel-
trekanten, Klim.dk 
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eleven kan arbejde selvstændigt på forskellige niveauer. I hver fase opsummeres ele-

vernes arbejde i et overbliksbillede, som undervejs får eleverne til at reflektere over de-

res søgeproces. Styrken i værktøjet er især, at eleverne i fællesskab får trænet evnen til 

at forholde sig refleksivt, stille spørgsmål, og genvurdere sine handlinger. Det er også 

Bruce’s antagelse, at evnen til at fortolke information og bringe den i anvendelse er in-

dividuel og udfoldes i relation til konteksten (Bruce 1997a). 

Skolebibliotekaren mener, at langsommeligheden i arbejdsprocessen ikke alene er en 

dyd, men også en nødvendighed for at få eleven til at forstå og reflektere over, at: 

”information ikke er værdiløs eller værdineutral” (bilag 8, s. 55). 

Eleverne syntes, at langsommeligheden i arbejdsprocessen på den ene side var en 

svaghed, men også en styrke. De kunne godt se, at de reflekterede mere over delpro-

cesserne, når de skulle lave velvalgte søgeord, tjekke hjemmesiders ophav og alder og 

udvælge og frasortere kilder. Denne refleksion ville de ikke have, hvis ikke SøgSmart 

”tvang” dem til at forholde sig analyserende og kritiske (bilag 7, s. 42). 

Opbygning 

Aktivitet er det handlings-og betydningspotentiale i læremidlet, der rammesætter og fa-

ciliterer, hvad eleven og læreren skal gøre. 

Plakaten er et markant betydningspotentiale i læremidlet, der giver et godt overblik 

over søgeprocessen i SøgSmart. Skolebibliotekaren startede sin gennemgang af 

SøgSmart i klassen med at hænge plakaten op og løbende bruge den i sin undervisning 

til at visualisere søgeprocessen (bilag 5). 

Omdrejningspunktet i modellen er læremidlets retningsgivende mål, ’Eleven som kritisk 

undersøger’. Omkring målet cirkulerer 3 didaktiske perspektiver, som viser ad hvilke 

veje, man kan nå målet: 

• Tilgængelighed – er læremidlet let at gå til og forstå. 

• Progression - bringer læremidlet brugeren fremad mod målet. 

• Differentiering – giver læremidlet forskellige veje at gå i undervisningen. 

Læremidlet set i forhold til tilgængelighed, progression og differentiering afhænger af de 

repræsentationsformer det benytter sig af. Men også det interaktive og multimodale ud-

tryk har betydning, fordi eleverne imødekommes af læremidlet på en anden måde.  

Om progressionen svarer skolebibliotekaren: ”Du bliver en dygtigere søger” (bilag 8, s. 

52). Eleven er efter den første gennemgang i stand til at arbejde selvstændigt i 

SøgSmart og løbende følge sin arbejdsproces visualiseret i værktøjets oversigtsbilleder. 

Der er faglig progression indlejret mellem værktøjets 3 niveauer, Begynder, Øvet og Ek-

spert, som visualiseres løbende, og i løbet af søgeprocessen lægges der flere lag og me-

dier på. 

Eleverne svarede, at de efter Begynder havde fået de nødvendige kompetencer til at 
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arbejde videre i Øvet uden lærergennemgang: ”Men vi skal jo også lige lære at kravle, 

før vi kan gå” (bilag 7, s. 49).  Alligevel observerede jeg, at det indimellem var nødven-

digt at tilkalde skolebibliotekaren eller læreren for hjælp undervejs. 

Om tilgængeligheden mener både skolebibliotekaren og eleverne, at SøgSmart i sit 

sprog og udformning er nemt at gå til, og imødekommer svage elever med oplæsnings-

funktionen.  

Eleverne: ”Du kan stort set altid få hjælp i det - SøgSmart er rimelig overskuelig at 

finde rundt i” (bilag 7, s. 44). Det praksisstilladserende læremiddel strukturerer og faci-

literer elevernes arbejdsproces således at udvikling af kompetencer understøttes (Lære-

middel.dk 2018). 

Om differentiering siger skolebibliotekaren: ”Så muligheden for at arbejde i dybden er 

stor for dem, der kan det - det åbner en mulighed for alle ” (bilag 8, s. 54). 

 

 8.4 Vurdering 
’Informationssøgning og kildekritik’ 

4. trin i modellen er en vurdering af læremidlets didaktiske potentiale samt dets sam-

menhæng med skolens praksis og omverden. På spørgsmålet om hvilke handle- og 

kombinationsmuligheder læremidlet rummer ift. at kvalificere en bestemt praksis, sva-

rer skolebibliotekaren, at med skolens fokus på projektarbejdsformen manglede de et 

værktøj, som kunne kvalificere elevernes arbejde med kildekritik: ”… aftalen mellem os 

lærere er, at det er det her værktøj vi bruger, det er det de vil blive bedømt på, og vi 

har fokus på” (bilag 8, s. 53). Skolen skal have et bestemt fagligt mål med at inddrage 

værktøjet, ellers vil det aldrig blive taget i anvendelse. At inddrage SøgSmart fagfagligt 

giver undervisningen merværdi. På skolebibliotekarens initiativ og i samråd med ledelse 

og lærere blev det besluttet at lave en plan for at implementere SøgSmart – et værktøj, 

som kunne udfylde det hul af viden om informationskompetence, som man tidligere 

havde haft (bilag 8, s. 56).  

8.5 Praksisperspektiv 

5. og sidste trin i modellen går på hvordan læremidlet kan anvendes i en bestemt 

brugssammenhæng. Hvilke mål og forventninger har en lærer, et fagteam, PLC eller 

pædagogiske konsulenter til læremidlet. 

Skolebibliotekaren mener, at det er ressourceafhængigt hvorvidt skolerne vil tage 

SøgSmart til sig. PLC’et er blevet beskåret i timetal mange steder, der findes ikke en 

uddannelse for skolebibliotekarer længere, så opgaven skal gribes af en skolebibliote-

kar, som brænder for området. Initiativet med at sætte SøgSmart i spil, skal komme fra 

PLC’et, da lærerne ikke selv har opmærksomheden på eller tiden til at inddrage værktø-

jet. Lærerengagementet har været meget forskelligt, og selvom skolebibliotekaren har 



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

24 

fortalt om SøgSmart, bruger de det ikke. Det er nødvendigt at mobilisere fagudvalgsfor-

mænd og lærerildsjæle til at fremme engagementet, og vigtigst af alt, hvis ikke ledelsen 

bakker op, er det omsonst at arbejde seriøst med informationskompetence: ”…at lede-

ren går forrest, så ved alle, at det er vigtigt” (bilag 8, s. 56). Skolen har valgt at an-

lægge et udviklingsperspektiv på skolens praksis og at bruge SøgSmart som løftestang 

for faglig udvikling af informationskompetence (ibid).  

På baggrund af min analyse kan jeg konkludere, at SøgSmarts kan understøtte ’Eleven 

som kritisk undersøger’, under forudsætning af, at PLC’et i samarbejde med ledelsen og 

lærerne prioriterer arbejdet med elevpositionen. SøgSmarts opbygning og indhold stil-

ladserer og optimerer elevens informationskompetence, da evnen til at fortolke informa-

tion og bringe den i anvendelse er individuel og udfoldes i konteksten.  

9. Diskussion og opsamling 

I følgende afsnit vil jeg diskutere og opsummere de pointer, som analysen af min empiri 

har tilvejebragt i relation til min problemformulering. Afslutningsvis vil jeg komme med 

bud på, hvordan jeg kan arbejde med at formidle SøgSmart ud fra forskellige vejled-

ningsstrategier. 

Min læremiddelanalyse viser, at SøgSmart opfylder de rent didaktiske og faglige krav 

man kan stille til værktøjet om at understøtte, optimere og stilladsere eleven i sin udvik-

ling af informationskritiske kompetencer. Værktøjets faglige grundlag er skræddersyet ud 

fra elevpositionens centrale elementer om at kunne søge, sammenfatte, formidle, læse 

og vurdere kompetent og kritisk.  

Min undersøgelse viser, at forudsætningen for at kunne sætte elevpositionen ’Eleven som 

kritisk undersøger’ i spil beror på at: 

• PLC’et tager vejlederrollen på sig og gør lærerne bekendt med værktøjets beretti-

gelse i alle fag ud fra det tværgående tema ’It og medier’ (Undervisningsministe-

riet, 2018b).  

• Ledelsen bakker op og prioriterer arbejdet med informationskritiske kompetencer 

ud fra de faglige mål. 

SøgSmarts muligheder og begrænsninger ift. at stilladsere og optimere elevers informati-

onskompetence:  

• Elevsynsvinkel: 

Min undersøgelse viser, at de fagligt stærke elever kan udvise selvstændighed og 

gå i dybden, mens de svage elever i nogen grad faciliteres af værktøjet, men dog 

ikke er i stand til at arbejde uden hjælp fra læreren.  

SøgSmarts praksisstilladserende udformning bevirker, at alle elever stilladseres i 
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søgeprocessen. De vil derfor opleve en progression igennem de forskellige faser 

som løbende optimerer deres informationskritiske kompetencer. SøgSmarts grun-

dighed kan virke demotiverende på elevens lyst til arbejde med værktøjet.  

• PLC: 

PLC har med SøgSmart fået et værktøj, som rammesætter og stilladserer arbejdet 

med informationskompetence. Hvor de tidligere selv skulle stykke undervisnings-

forløb sammen om emnet, gør SøgSmart det nu lettere at understøtte og imple-

mentere en progressiv undervisning på området. 

Det til rådighed værende timetal og det faktum, at der ikke længere uddannes 

skolebibliotekarer (bilag 8, s. 55), gør det vanskeligt at finde tid og engagement 

til implementeringen af SøgSmart. 

• Lærersynsvinkel:  

En forudsætning for værktøjets udbredelse er, at lærerne får øje på den faglige 

merværdi ved at bruge det, f.eks. når eleverne arbejder med projektopgaven. 

Læringsvejledere og fagudvalg bør derfor mobiliseres og introduceres til 

SøgSmart. 

Skolereformen har sat målstyret undervisning i fokus. Med afsæt i de fire elevpositioner 

kan læringsvejledere støtte lærerne i arbejdet med udvikling af elevers digitale dannelse 

ift. kompetencer og færdigheder. En progressiv it-didaktisk undervisning fordrer derfor, 

at lærerne tilegner sig: 

• et fagsprog om internettet, kommunikation, design, søgning og kildekritik.  

• arbejdsmetoder til at understøtte en undervisning, der giver eleverne mulighed for 

at være undersøgende, kritiserende, producerende og deltagende 

(Bundsgaard 2017).  

En sådan undervisning kan ikke forløbe som traditionel lærercentreret klasseundervis-

ning, og udfordrer både lærer og elev, da der ikke findes færdige didaktiske forløb (ibid).  

På CFU er et forberedende arbejde iværksat omkring de igangværende forsøg med det 

nye fag teknologiforståelse. Der udarbejdes og afprøves undervisningsforløb gennem en 

praksiskobling mellem CFU og ressourcepersoner fra UCN samt udvalgte skoler, som del-

tager i forsøget. Fagets formål er at lede frem til fremtidens kompetencer og almendan-

nelse af eleverne, så de vil kunne analysere og reflektere over hvilken rolle teknologi 

spiller i forskellige aspekter af deres liv. Med faget er der skabt rum for, at lærerne, ud 

fra et dannelsesperspektiv, kan arbejde med at udvikle egne it-didaktiske kompetencer, 

lære børn og unge at håndtere it samt at reflektere over brugen af den (EMU 2018).         

I CFU Danmarks SøgSmart arbejdsgruppe arbejder vi med initiativer til at synliggøre 

SøgSmart i vore respektive regioner. Min rolle som repræsentant for UCN er at afholde 
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kurser og vejlede i brugen af værktøjet. Når jeg vejleder lærere, benytter jeg mig af et 

repertoire af vejledningsstrategier (Inglar 2012): 

 

Formidlingspræget 

 vejledning 

Procesorienteret  

vejledning 

Gestaltorienteret  

vejledning 

Teori før praksis hvor vejle-

deren demonstrerer og vej-

ledte lytter. 

Deduktiv - mål-middel-pæ-

dagogik. 

Samtale og dialog vejleder 

og vejledte imellem tilret-

telagt ud fra den enkeltes 

forudsætninger. 

Vejleder er lyttende. 

Induktiv - teori og prak-

sis foregår samtidigt. 

 

Vægt på det oplevelses-

mæssige. 

Vejlederen er optaget af 

individets evne og vilje til 

at foretage bevidste og er-

faringsbaserede valg. 

Induktiv opdagelsesbase-

ret læring.  

 

Når jeg skal vejlede lærere i brugen af SøgSmart første gang indleder jeg med en for-

midlingspræget vejledning for at demonstrere og fortælle om værktøjets opbygning.  

Da SøgSmart i høj grad er selvinstruerende, går jeg herefter hurtigt videre i en proces-

orienteret vejledning. Jeg tager herunder hensyn til den enkeltes kunnen og kommunike-

rer med deltagerne under søgearbejdet – lærere er forskellige og jeg tilstræber en jævn-

byrdighed hvor vi sammen er aktive i dialogen.  

At vejlede handler om at lytte og tage udgangspunkt i den enkelte lærers faglige forud-

sætninger. Som vejleder skal jeg have forståelse for den kontekst og det domæne, som 

vejledte opererer i. I en vejledningssituation gør jeg derfor ofte brug af min viden om do-

mæneteori og Karl Tomms spørgsmålstyper.  

Den gestaltorienterede vejledning er brugbar, når jeg tilrettelægger en vejledning, der 

driver læreprocessen frem for de lærere, der er i stand til at arbejde selvstændigt og ud 

fra egne erfaringer (ibid). Denne gruppe udforsker og anvender på egen hånd SøgSmarts 

selvinstruerende opbygning.  

I vejledning af kolleger burde jeg kunne forvente en vis forforståelse i SøgSmart, da 

værktøjet er CFU’s eget projekt. Alligevel fornemmer jeg en barriere ift. at tage det i 

brug. Kollegerne er samlet blevet introduceret til det ud fra en procesorienteret vejled-

ning, men mange undskylder deres manglende engagement ift. værktøjet med, at der er 

for lidt tid til at sætte sig ordentligt ind i det. Jeg oplever, at kollegavejledning fungerer 

bedst, når jeg kan vejlede med udgangspunkt i det aktuelle problem. I dialogen skabes 

meningsfuld synergi og vore respektive fagligheder kan komplementere hinanden. 
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10. Konklusion  

Hvordan kan SøgSmart understøtte ’Eleven som kritisk undersøger’, og hvilke mulighe-

der og begrænsninger har værktøjet ift. at kunne stilladsere og optimere elevers infor-

mationskompetence i grundskolen? 

Efter at have bearbejdet og analyseret min empiri og SøgSmart som didaktisk/praksis-

stilladserende læremiddel, er der flere faktorer, som spiller ind for at kunne svare på min 

problemformulering. På baggrund af min læremiddelanalyse kan jeg konkludere at 

SøgSmart: 

 

Jeg valgte at lave en kvalitativ undersøgelse af SøgSmart potentiale som læringsres-

source, fordi jeg var interesseret i at få viden om, hvordan værktøjet virker i praksis. Ved 

valg af observation fik jeg ved selvsyn indblik i dets styrker og svagheder. Jeg må kon-

kludere, at observationen punkterede fortællingen om, at SøgSmart er selvinstruerende. 

Mange elever havde brug for hjælp undervejs, og kun de dygtigste elever kunne løse op-

gaverne selvstændigt. 

Mine informanter var dygtige elever, som var udvalgt ift. at kunne svare reflekteret på 

mine spørgsmål. Det samme gjorde sig gældende for skolebibliotekaren. Derfor viser min 

undersøgelse kun hvordan SøgSmart virker i én klasse og kan af samme årsag ikke bru-

ges til at sige noget generelt om værktøjet. 

Jeg kan konkludere, at min undersøgelse har vist at: 

 

• både dygtige og svage elever bliver stilladseret af SøgSmart. 

• elevers informationskritiske kompetencer optimeres ud fra teorien om nærmeste 

udviklingszone og Bruce’s relationelle tilgang til den enkeltes forskellige tilgang til 

at forstå information og bringe den i anvendelse. 

 

Jeg har opnået en mere nuanceret forståelse af SøgSmart’s potentiale i en undervis-

ningssituation ved at være en del af et praksisfællesskabs arbejde med informationskom-

petence og kildekritik.    

Hvis man vil udvikle et sprog og et særligt mindset om informationskritiske kompetencer, 

kræver det rammesætning. CFU har fået opgaven og forpligtet sig til at lave en målrettet 

indsats for, at SøgSmart bringes i spil på en didaktisk velovervejet måde. Min 
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undersøgelse har bekræftet mig i, at denne indsats i første omgang involverer CFU og 

PLC. Når PLC er gjort bekendt med SøgSmart, er næste trin at PLC og skoleledelsen sam-

arbejder om at VILLE sætte informationskritiske kompetencer i spil. PLC, læringsvejle-

dere og fagudvalgsformænd skal sammen hjælpe lærerne med at implementere 

SøgSmart i undervisningen. Uden ovennævnte rammesætning og ildsjæle vil værktøjet 

leve en skyggetilværelse.  

11. Perspektivering 

Mit arbejde med at udbrede kendskabet til SøgSmart har vist, at viden om informations-

kompetence og kildekritik stadig er begrænset, både hos elever og lærere.  Skolerne bør 

prioritere udvikling af elevers informationskritiske kompetencer med afsæt i de fire elev-

positioner i det tværgående tema i forenklede Fælles Mål. Interessant at se, om de sene-

ste års arbejde med elevpositionerne kan måles, når resultatet af ICILS offentliggøres i 

2019.  

SøgSmart er et bud på hvordan skolerne kan arbejde med ’Eleven som kritisk undersø-

ger’. Min opgave er at gøre skolerne bekendt med SøgSmarts eksistens og samtidig lytte 

til den feedback og kritik jeg får på værktøjets form og indhold.  

Den tidskrævende arbejdsproces er både læremidlets styrke ift. elevernes læringsudbytte 

og refleksion, men også dets svaghed, siger lærere og kolleger. Lærerne er pressede, og 

derfor tror jeg, at SøgSmart kan nå ud til flere lærere ved at arbejde målrettet med for-

midling af mere lettilgængelige formater, f.eks. en ’pixi-udgave’, som i kort form didakti-

serer og rammesætter arbejdet med udvikling af informationskritiske kompetencer. 

I 2018 blev SøgSmart udbygget til også at omfatte indskolingen med Professor Nysger-

rigs Vidensskab – et legebaseret læringsspil, der introducerer ikoner og begreber, der 

grundlægger en fødekæde af informationskritiske grundkompetencer. 

I gymnasieskolen og på de videregående uddannelser har det også været diskuteret, at 

unge ikke besidder de fornødne kompetencer til at arbejde kildekritisk og informations-

kompetent. Det vil derfor være oplagt at arbejde med at udvikle SøgSmart målrettet 

ungdomsuddannelserne. 

Med SøgSmart er der skabt grobund for, at børn og unge, som en del af det at være digi-

talt dannet, i fremtiden kan agere mere informationskompetente.  

 

 

 

                    



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

29 

12. Referenceliste 
 

Brinkkjær, U. & Høyen, M., 2011. Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddan-

nelser. Kbh.: Hans Reitzels forlag. 

Brinkmann, S. & Kvale, S., 2015. Interview: det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 

Brinkmann, S. & Tanggaard, L., 2015. Kvalitative metoder: en grundbog. Kbh.: Hans 

Reitzels Forlag. 

Bruce, C., 1997a. The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press. 

Bruce, C., 2018b. Website of Professor Christine Bruce. [Online]. [Lokaliseret 06.09. 

2018]. Tilgængelig fra: http://www.christinebruce.com.au/informed-learning/seven-fa-

ces-of-information-literacy-in-higher-education/  

Bundsgaard, J., 2017: Digital dannelse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 

Bundsgaard, J. et al., 2014: Digitale kompetencer: it i danske skoler i et internationalt 

perspektiv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 

Bundsgaard, J. & Hansen, T. I., 2016. It-didaktik i teori og praksis: Elevpositioner og di-

gitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo. 

EMU Danmarks Læringsportal, 2018: Teknologiforståelse valgfag (forsøg) – Fælles Mål og 

læseplan [Online]. [Lokaliseret 10.12. 2018]. Tilgængelig fra: https://www.emu.dk/mo-

dul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-

m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan 

Engsig, T.T. red., 2017: Empiriske undersøgelser og metodiske greb: grundbog til de pæ-

dagogiske professionsuddannelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 

Hansen, J.J., 2010. Læremiddellandskabet. Kbh.: Akademisk Forlag 

Hansen, T. I. et al., 2012. Læremidler i didaktikken: didaktikken i læremidler. Århus: 

Klim. 

Hansen, T. I. & Skovmand, K. 2011. Fælles mål og midler: Læremidler og læreplaner i 

teori og praksis.  Århus: Klim. 

Henriksen, C., 2014: Danske skoleelever blandt de bedste til it – men har meget at lære. 

[Online]. Århus Universitet: DPU. [Lokaliseret 25.10.2018]. Tilgængelig fra: 

http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/danske-skoleelever-blandt-de-bedste-til-it-men-

har-meget-at-laere/ 

Honoré, S., 2018: Den digitale skole anno 2018. BlivKlog. [Online]. [Lokaliseret 

25.10.2018]. Tilgængelig fra: http://www.blivklog.dk/dendigitaleskole/ 

Illeris, K. 2015. Læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Inglar, T. 2012. Lærer og vejleder: om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og 

vejledningsteknikker. 2. udgave Århus: Forlaget Klim. 

 

Jensen, K. M., 2015a: Udvikling af et digitalt læremiddel indenfor informationskompe-

tence. Gentofte Centralbibliotek. 

Jensen, K. M., 2015b: Informationskompetente elever i folkeskolen: når folkeskolen og 

folkebiblioteket samarbejder. Gentofte Centralbibliotek. 

http://www.christinebruce.com.au/informed-learning/seven-faces-of-information-literacy-in-higher-education/
http://www.christinebruce.com.au/informed-learning/seven-faces-of-information-literacy-in-higher-education/
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan
https://www.emu.dk/modul/teknologiforst%C3%A5else-valgfag-fors%C3%B8g-%E2%80%93-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-og-l%C3%A6seplan


INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

30 

Læremiddel.dk, 2018. Kategorisering af digitale læremidler. [Online]. 

[Lokaliseret 06.10.2018]. Tilgængelig fra: http://laeremiddel.dk/viden-og-va-

erktoejer/rapporter/kategorisering-af-digitale-laeremidler/ 

Mehlsen, C., 2014: Digitale elever er knap så indfødte. Asterisk. [Online]. 72, s. 26-29. 

[Lokaliseret 25.10.2018]. Tilgængelig fra: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Aste-

risk/72/Asterisk-72-s26-29.pdf 

Qvortrup, A. & Wiberg, M. red., 2013: Læringsteori & didaktik Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 

Riise, A. B., 2017: Professor: Digitalt indfødte elever er en vrangforestilling.  Folkeskolen. 

[Online]. [Lokaliseret 14.09.2018]. Tilgængelig fra: https://www.folkesko-

len.dk/570494/professor-digitalt-indfoedte-elever-er-en-vrangforestilling 

Romme-Mølby, M, 2018: Digital oprustning. Gymnasieskolen. [Online]. [Lokaliseret 

06.10.2018]. Tilgængelig fra: https://gymnasieskolen.dk/digital-oprustning 

SøgSmart.dk, 2018: Lærervejledning til SøgSmart. [Online]: SøgSmart.dk. [Lokaliseret 

16.10.2018]. Tilgængelig fra: https://drive.google.com/file/d/1gtxFVOqrMm96EGB_Dnm-

OXFI8BZ1N7eDK/view 

Thisted, J., 2010: Forskningsmetode i praksis: projektorienteret videnskabsteori og 

forskningsmetodik. Kbh.: Munksgaard.   

Undervisningsministeriet, 2018a: Fælles Mål. [Online] [Lokaliseret 01.10.2018]. Tilgæn-

gelig fra: https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal 

Undervisningsministeriet, 2018b:Tværgående temaer. [Online] [Lokaliseret 01.10.2018]. 

Tilgængelig fra: https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-

tvaergaaende-temaer/tvaergaaende-temaer 

Undervisningsministeriet, 2018c: ICILS. [Online][Lokaliseret 01.10.2018]. Tilgængelig 

fra: https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/icils 

Århus Universitet, 2017a: Jeppe Bundsgaard: Hvad fortalte ICILS 2013 os? [Online] [Lo-

kaliseret 03.09.2018]. Tilgængelig fra: https://www.you-

tube.com/watch?v=gHdw25pOVj4 

Århus Universitet, 2017b:ICILS. [Online] [Lokaliseret 01.09.2018]. Tilgængelig fra: 

http://projekter.au.dk/fileadmin/141120_Resultatnotat_for_ICILS_2013__1___1_.pdf 

Århus Universitet, 2018c: PISA-undersøgelserne. [Online] [Lokaliseret 14.09.2018]. Til-

gængelig fra:  http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/pisa/ 

   

Anvendt referencesystem: Harvard 

 

  

http://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/rapporter/kategorisering-af-digitale-laeremidler/
http://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/rapporter/kategorisering-af-digitale-laeremidler/
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/72/Asterisk-72-s26-29.pdf
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/72/Asterisk-72-s26-29.pdf
https://www.folkeskolen.dk/570494/professor-digitalt-indfoedte-elever-er-en-vrangforestilling
https://www.folkeskolen.dk/570494/professor-digitalt-indfoedte-elever-er-en-vrangforestilling
https://gymnasieskolen.dk/digital-oprustning
https://drive.google.com/file/d/1gtxFVOqrMm96EGB_DnmOXFI8BZ1N7eDK/view
https://drive.google.com/file/d/1gtxFVOqrMm96EGB_DnmOXFI8BZ1N7eDK/view
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/tvaergaaende-temaer
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/tvaergaaende-temaer
https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/icils
https://www.youtube.com/watch?v=gHdw25pOVj4
https://www.youtube.com/watch?v=gHdw25pOVj4
http://projekter.au.dk/fileadmin/141120_Resultatnotat_for_ICILS_2013__1___1_.pdf
http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/pisa/


INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

31 

11. Bilagsliste 

Bilag 1:  Interviewguide til semistruktureret interview: skolebibliotekar 

Bilag 2:  Interviewguide til semistruktureret interview: fokusgruppeinterview med 3  

             elever 

Bilag 3:  Informeret samtykkeerklæring 

Bilag 4:  Informeret samtykkeerklæring - underskrevne 

Bilag 5:  Observationsskema 6. kl. 

Bilag 6:  Observationsskema 7. kl. 

Bilag 7:  Transskription af interview med 3 elever 

Bilag 8:  Transskription af interview med skolebibliotekar 

Bilag 9:  Meningsfortolkende indholdsanalyse – elevinterview 

Bilag 10:Meningsfortolkende indholdsanalyse – skolebibliotekaren 

Bilag 11:Meningskondensering – elever – analyse af interviewmateriale 

Bilag 12:Meningskondensering – skolebibliotekar – analyse af interviewmateriale 

Bilag 13:Seven Faces of Information Literacy 

Bilag 14:Bruce contra SøgSmarts forståelse af informationskompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

32 

Bilag 1: Interviewguide til semistruktureret interview med skolebibliotekaren 
 

 

Forskningsspørgsmål 

 

Interviewspørgsmål 

Hvordan kan søgeværktøjet 

SøgSmart bevidstgøre og un-

derstøtte ’eleven som kritisk 

undersøger’?  

 

• Du har inden for det sidste år arbejdet pro-

fessionelt med SøgSmart, både i en undervis-

ningssituation og som konsulent. 

• Hvor ser du værktøjets potentiale ift. at be-

vidstgøre og understøtte ’eleven som kritisk 

undersøger’? 

Hvordan kan SøgSmart stillad-

sere og optimere elevers infor-

mationskompetence i grundsko-

len?  

• Er værktøjet brugbart i forhold til at facilitere 

og indlære de nødvendige søge- og kildekriti-

ske kompetencer? 

• Synes du, at SøgSmart er brugervenligt og 

intuitivt? 

Hvilke styrker og svagheder har 

SøgSmart i forhold til at under-

støtte og optimere folkeskole-

elevers informationskompe-

tence? 

 

• Kan du pege på nogle særligt stærke sider 

ved SøgSmarts funktion som stilladserende 

værktøj? 

• Og omvendt… hvilke svage sider ser du ved 

værktøjet? 

• Tror du, at SøgSmart er det værktøj, som 

kan løfte opgaven med at optimere folkesko-

leelevers informationskompetence og evne til 

at være kildekritiske? 

Hvilke aktører og handleplaner 

skal der til, for at en skole sæt-

ter undervisning i informations-

kompetence og kildekritik på 

skoleskemaet? 

• Hvordan har I tacklet arbejdet på din skole 

med at implementere informationssøgning og 

kildekritik i undervisningen? 

• Ledelsens rolle? 

• Lærernes rolle? 

Hvordan kan der laves en mål-

rettet indsats ift. at udbrede og 

implementere SøgSmart i fag-

personernes praksis? 

 

• På din skole har i arbejdet målrettet med at 

implementere undervisning i informationssøg-

ning og kildekritik fra 6. – 9. kl. 

• Hvorfor har I lavet denne prioritering, og 

hvorfor er det vigtigt at lære børn og unge 

om informationssøgning og kildekritik? 
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Bilag 2: Interviewguide til semistruktureret fokusgruppeinterview med 3 elever fra 7. A 
 

   

Forsknings-

spørgsmål 

 

Interviewspørgsmål 

 

Elevspørgsmål 

Kendskab til infor-

mations-søgning og 

kildekritik 

• Har I tidl. arbejdet med infor-

mationssøgning og kildekritik i 

skolen, eller er det helt nye 

begreber? 

• Har I brug for viden om, hvor-

dan man søger informationer, 

eller synes I, at I er gode nok 

selv? 

• Synes I, at det er vigtigt at 

lære at søge informationer 

målrettet? 

• Kendte I til hvad en søgema-

skine/database og biblioteket 

er, inden I lærte at arbejde 

med begreberne i SøgSmart? 

• Har I tidl. lært at søge 

efter informationer, 

når I har arbejdet med 

opgaver i skolen? 

• Kender I begreberne 

informationssøgning 

og kildekritik? 

• Synes I, at I har brug 

for viden om informa-

tionssøgning og kilde-

kritik? 

• Er det vigtigt at lære? 

• Ved I hvad en søgema-
skine/database er, og 
kommer I tit på bibliote-
ket/skolebiblioteket?  

Spørgsmål til 

SøgSmart: 

 

Brugervenlighed 

 

• Hvad er jeres umiddelbare ind-

tryk af SøgSmart? 

Hvad fungerer godt/dårligt? 

• Hvordan synes I om designet 

og det grafiske udtryk i værk-

tøjet? 

• Synes I, at SøgSmart er nemt 

eller svært at bruge? 

 

• Kan elever bruge SøgSmart 

uden lærerens undervisning og 

hjælp? 

• Hvad er godt ved 

SøgSmart? 

• Hvad er dårligt ved 

SøgSmart? 

• Hvad synes I om må-

den SøgSmart er sat 

op på? Farver, design, 

video’er? 

 

• Er det svært/nemt at 

bruge? 

• Behøver I en lærer til 

at hjælpe jer igennem 

arbejdsprocessen? 

Opbygningen i 

SøgSmart: 

• Hvad synes I om opbygningen 

i SøgSmart? 

• Hvordan er det at ar-

bejde med SøgSmart 
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Før I søger 

Mens I søger 

Efter I har søgt 

 

• Synes I, at det er en hjælp, at 

søgeprocessen er inddelt i Før, 

Mens og Efter I har søgt? 

• Man kan ikke springe spørgs-

mål over – hvad synes I om 

det? 

– er det let at finde ud 

af?  

• Hvad synes I om op-

delingen i Før, Mens 

og Efter- er det en 

hjælp for jer? 

Søge-og kildekriti-

ske kompetencer 

• Synes I, at I er blevet bedre til 

at finde troværdige kilder, ef-

ter at I har lært SøgSmart at 

kende? 

• Vil I bruge SøgSmart i fremti-

den, når I selv skal indsamle 

informationer og kilder til sko-

learbejde eller privat? 

• Kunne man lære om informati-

onskompetence og kildekritik 

på en anden måde end den 

måde SøgSmart har grebet det 

an?  

• Hvorfor er det vigtigt at være 

informationskompetent og kil-

dekritisk? 

• Er I blevet bedre til at 

finde troværdige sider 

på nettet? Kigger I på 

hvem der har lavet si-

den og hvor gammel 

den er? 

• Vil I, af jer selv, bruge 

SøgSmart? 

• Er der noget, der er 

smartere at bruge end 

SøgSmart?  

• Er det overhovedet 

vigtigt at kunne finde 

informationer og være 

kritisk ift. det man fin-

der på nettet?  
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Bilag 3: Informeret samtykkeerklæring 

 
Kære deltager 

Jeg er bibliotekar på Center for Undervisningsmidler og i gang med at skrive mit afgangs-

projekt på den pædagogiske diplomuddannelse på UCN i Aalborg. Afgangsprojektet hand-

ler om, hvordan man kan arbejde med at udvikle børn og unges informationskompetence 

og kildekritik vha. det digitale værktøj SøgSmart. Målet med opgaven er at afdække, om 

SøgSmart er i stand til at understøtte og optimere elevers evne til at agere kildekritiske 

og informationskompetente, når de skal finde informationer på internettet og vælge tro-

værdige kilder. 

Det er vigtigt for min undersøgelse at observere, hvordan skolerne anvender SøgSmart i 

praksis, og især hvordan eleverne i 7. klasse arbejder konkret med værktøjet, når de 

skal finde informationer og kilder ifm. emnearbejde og større skriftlige opgaver.  

Jeg vil derfor observere 7. A. og 7. B i 2 lektioner mandag d. 24.9. kl. 13:25 – 14:15 og 

kl. 14.25 – 15:15.  

Jeg optager sekvenser af undervisningen på video og tager noter i et observationsskema 

undervejs. Optagelserne vil ene og alene blive brugt som dokumentation til afgangspro-

jektet.  Observationen vil efterfølgende blive transskriberet. 

Efter undervisningen vil jeg interviewe udvalgte elever om deres indtryk af SøgSmart. In-

terviewet vil vare ca. ½ time. Interviewet vil blive analyseret i min opgave og være med 

til at give svar på min problemstilling. Jeg optager interviewet på diktafon (iPad) og 

transskriberer samtalen efterfølgende. 

Du er naturligvis anonym, og når afgangsprojektet er færdiggjort slettes video- og lydop-

tagelserne, men dine udtalelser vil stadig være en del af opgaven.  

Jeg vil bede dig skrive under på dette informerede samtykke, hvis du erklærer, at du er 

indforstået med ovenstående. 

________________________                                  _________________________  

Dato og underskrift                                                   Dato og underskrift (Forælder) 

Med venlig hilsen  

Maria Nørgaard 

  

http://søgsmart.dk/#/home?view=frontpage
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Bilag 4: Informeret samtykkeerklæring – underskrevne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

37 

Bilag 5: Observationsskema 6. klasse 
 

Situation: Observation af 6.A og 6.B.’s undervisning i og arbejde med SøgSmart  

Observatør: Maria Preisler Nørgaard 

Dato:    08. 05. 2018                                                   Tidspunkt: kl. 08:00 – 10:00  

Observationens formål: At observere to 6. klassers arbejde med SøgSmart ud fra te-

ori om  

’Eleven som kritisk undersøger’ 

Observationens fokus: At observere skolebibliotekarens instruktioner og elevernes 

arbejde med Begynder -delen i SøgSmart i de enkelte faser: Før I søger – Mens I sø-

ger – Efter I har søgt 

Observationsiagttagelser 

Mine iagttagelser Skolebibliotekar Eleverne 

Mit første indtryk er, at 

eleverne er stille, de 

markerer ikke nævne-

værdigt og virker lidt 

’dresserede’. 

Der er ro og koncentra-

tion, børnene starter i 

Begynder, der oprettes 

projekt, SøgSmart-plaka-

ten hænges op, inddra-

ges som oversigt, de ser 

introfilmen og skolebibli-

otekaren fortæller om 

info-tapes. 

Nogle børn er meget 

trætte og gaber synligt 

Teknikken svigter, men 

børnene er rolige. Skole-

bibliotekaren forsøger at 

finde frem til hvor de er 

nået til, der går tid. 

Teknikken kører igen og 

filmen om DK5, om dyr, 

overbegreber og under-

begreber ses. 

Nu skal der findes nøgle-

ord ud fra søgespørgsmål 

– vigtigste søgeord af-

mærkes 

Der kigges på overbegre-

ber for at finde ind i DK5 

Nu skal der søges på net-

tet – eleverne lærer om 

Før I søger 

Skolebibliotekaren starter 

med at sige, at det her bliver 

kedeligt (med et glimt i 

øjet), men at SøgSmart er 

noget, som er vigtigt at 

lære. Han introducerer værk-

tøjet og hele klassen bliver 

bedt om at logge på 

SøgSmart på iPad’en. 

 

Hænger SøgSmart plakaten 

op 

 

Vi vil gerne undersøge hvor-

for det er så svært for dan-

skerne at leve bæredygtigt, 

hvor svært er det lige? Em-

net er bæredygtighed 

I kan få læst op. 

 

Eleverne ser filmen ’Under-

søg’, derefter informerer han 

om hvordan man laver en 

problemformulering. 

Igen peges på plakaten – 

hvor er vi? 

Mens I søger 

 

Går rundt til hver enkelt elev 

og hjælper spørgsmål på vej 

Før I søger 

Elev: Kan systemet hjælpe 

en med at stave rigtigt? 

Eleverne får 5 min. til at 

finde hv-ord – f.eks. hvor 

kan man købe bæredygtige 

varer? 

Eleverne taler sammen, 

stor koncentration, ele-

verne begynder at summe 

lidt 

Ud fra spørgsmålene laves 

søgeord, der gøres klar til 

søgning - Eleverne laver 

hv-ord.  

Eleverne snakker sammen 

om hvilke hv-ord, som er 

de bedste. De skal vælge 

min. 3 søgespørgsmål.  

 

 

 

 

 

Mens I søger 

Der gøres klar til søgning 

fra søgespørgsmål til søg-

ning. 
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Google, om at søge på 

nettet, får søgetips og fil-

men ses 

Eleverne arbejder kon-

centreret, men nogle 

drenge er lange i blikket. 

 

De uengagerede drenge 

er stadig sløve og søv-

nige 

En siger: det her er vir-

kelig kedeligt! 

Koncentrationen er ved 

at smuldre lidt 

 

Ellers spørgelystne og 

søde elever 

 

sammen med klassens læ-

rere 

Præciserer, at det er vigtigt 

at have fokus på, hvad der 

søges efter.  

 

Terkel spørger efter eksem-

pler fra klassen, nævner Pro-

jektopgaven, som det er 

dette arbejde med informati-

onssøgning om nogle år skal 

munde ud i. 

Siger, at det er vigtigt at 

starte i 6. kl. 

 

Plakaten inddrages kontinu-

erligt og er en god støtte i 

processen 

 

Fortæller om biblioteket og 

hvad man køber ind til skole-

biblioteket 

 

Nu ser vi på Google og hvor-

dan man bruger hjemmesi-

der. Ser film om Google, for-

tæller om manchetten og 

hvordan man søger på dan-

ske sider, annoncesider be-

røres også. Der diskuteres, 

om Wikipedia er en valid 

kilde – god snak om kilder 

og annoncer. 

 

Spørger: Er der nogen, der 

bruger Bing? (Stor latter!) 

 

Kigger på Googles søgeresul-

tat og gennemgår sine hits. 

Han fortæller om annoncer. 

 

Beder dem om at søge. 

Mange har svært ved at lave 

en søgning, går rundt og 

hjælper, lærer dem at læse 

 

Der startes med at søge i 

Bibliotek og de ser filmen 

Eleverne snakker sammen 

om filmen 

Elev: Hvordan er faktabø-

ger (faglitt.) stillet op på 

hylden? 

 

Begynder at arbejde i Bibli-

otek og Søgemaskiner 

 

Eleverne svarer på spørgs-

mål om internettet – gode 

svar 

Eleverne lærer om Googles 

søgeresultater, de lærer at 

læse manchetten hvor der 

er ord fra søgeresultatet. 

Der skal udvælges 3 gode 

sites og indsættes i 

SøgSmart. Derefter vurde-

res de enkelte links. 
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manchetten og kopiere links 

ind i SøgSmart.  

Måske er alle links ikke rele-

vante? 

Efter I har søgt 

Ser filmen om kildekritik, 

gennemgår nogle søgeresul-

tater og lærer eleverne om 

at tjekke kildens validitet – 

”Om os”, ”Kontakt” – virker 

som helt ny viden for ele-

verne. 

Spørger hvorfor det er vigtigt 

at undersøge hvor gammel 

en side er – opdateret… 

Kan man stole på en rege-

ring? Regeringen har også en 

interesse. 

Pointerer, at man ikke kan 

hoppe over nogle spørgsmål 

– man skal det hele igen-

nem. Gennemgår vigtighe-

den af hvor gammel kilden 

er. Hvis det ikke står der, er 

det nok en dårlig kilde. Præ-

ciserer, at det er vigtigt, at 

kildekritikken er i orden, når 

der skal laves Projektopgave 

– det bliver man bedømt på 

Opsummerer ud fra plakaten 

Efter I har søgt 

 Eleverne tjekker deres kil-

der, de arbejder koncentre-

ret med at kigge på kil-

derne 

Eleverne skal tjekke hvor 

gamle kilderne er – senest 

opdateret 

Eleverne erfarer, at det ikke 

altid står der 
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  Bilag 6: Observationsskema 7. klasse  
 

Situation: Observation af 3 elevers undervisning i og arbejde med SøgSmart i 7.A  

Observatør: Maria Preisler Nørgaard 

Dato:    24. 09. 2018                                                   Tidspunkt: kl. 13:25 – 

14:15  

Observationens formål: At observere udvalgte elevers arbejde med SøgSmart ud 

fra teori om ’Eleven som kritisk undersøger’ 

Observationens fokus: At observere skolebibliotekarens instruktioner og 3 elevers 

arbejde med SøgSmart i de enkelte faser: Før I søger – Mens I søger – Efter I har 

søgt 

Observationsiagttagelser 

Mine iagttagel-

ser 

Skolebibliote-

kar 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 

Jeg sidder så lidt 

synligt som muligt 

for ikke at distra-

here 

Efter skolebibliote-

karens intro, som 

ikke er så lang 

som da eleverne 

startede med Be-

gynder, får ele-

verne besked på at 

logge på SøgSmart 

med uni-login 

 

Læreren går rundt 

og hjælper ele-

verne 

 

Skolebibliotekaren 

går rundt og hjæl-

per eleverne i 

gang 

 

Nogle får ekstra 

hjælp 

 

Hjælpevideoerne 

støtter 

 

Før I søger 

 

Vi træner i dag 

til projektopga-

ven I skal lave i 

april 

 

I skal lære at 

arbejde med 

problemstillin-

ger i dansk, 

samfundsfag og 

historie 

 

I år skal I ar-

bejde i fasen 

Øvet.  

 

I skal i historie 

arbejde med 

forløb om sla-

veri og med 

problemstillin-

gen 

Hvorfor tog 

Danmark del i 

slavehandelen 

over Atlanten, 

og hvordan blev 

slaverne be-

handlet på suk-

kerplantagerne 

Før I søger 

Snakker med 

sidekamme-

rat om op-

start 

 

Skriver pro-

blemstillin-

gen 

Er selv i 

stand til at 

løse opga-

verne 

 

Når at ar-

bejde med 

fasen Mens 

I søger 

Før I søger 

Snakker med 

sidekammerat 

om opstart 

 

Skriver pro-

blemstillingen 

Meget enga-

geret i at 

samtale om 

hv-ord 

 

Er selv i stand 

til at løse op-

gaverne 

 

Når at ar-

bejde med fa-

sen Mens I 

søger 

Før I søger 

Snakker med 

sidekammerat 

om opstart 

 

Skriver pro-

blemstillingen 

Er selv i stand 

til at løse op-

gaverne 

 

Når at arbejde 

med fasen 

Mens I søger 



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

41 

2 lærere i klassen, 

som også hjælper 

 

Der er meget brug 

for hjælp i starten 

 

Svært for mig at 

følge de 3 ud-

valgte elevers ar-

bejdsproces, da 

jeg holder mig i 

baggrunden 

 

En dreng er slet 

ikke kommet i 

gang efter et kvar-

ter 

 

Meget forskelligt 

hvor langt ele-

verne er i arbejds-

processen 

 

Der er konstant 

fingre i vejret for 

at få hjælp 

 

De dygtige elever 

er selvkørende og 

fordybede i ar-

bejdsprocessen 

 

Efter en halv time, 

er de fleste elever 

i Før I søger 

 

En elev spørger: 

Hvorfor skal vi så 

mange ting igen-

nem? 

2/3 del af klassen 

nåede at starte på 

Mens I søger 

i Dansk Vestin-

dien?’ 

 

I skal besvare 

spørgsmålet 

ved at søge kil-

der og arbejde 

videre med pro-

blemstillingen i 

historie 

 

Gå i gang og se 

de små film 

Opret projekt 

Vælg Øvet 

 

Lav ca.8 hv-ord 

 

Går rundt og 

hjælper med 

gode søge-

spørgsmål 

 

Mens I søger 

Bruger plakaten 

til at vise hvor 

eleverne er i 

processen 
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Bilag 7: Transskription af fokusgruppeinterview med 3 elever fra 7.A  
 

INT: Jeg hedder Maria Nørgaard og er ansat som bibliotekar på Center for Undervis-

ningsmidler, og jeg er i gang med at skrive mit afgangsprojekt om SøgSmart. Jeg er glad 

for, at I har villet stille op til interview, så jeg kan blive klogere på, hvordan I synes om 

at arbejde med SøgSmart. 

Nu har I været igennem SøgSmart to gange. Hvad synes I om det? Hvad er jeres umid-

delbare indtryk af det? Er det kedeligt, eller er det noget man har brug for? 

Elev 1: Jeg synes at det er sjovt, så man ikke bare kører træt i at sidde og læse. Det er 

mere overskueligt. 

Elev 2: Det tager også noget længere tid 

INT: Ja, det er meget grundigt. Måske har man været vant til lige hurtigt at søge og så 

hurtigt videre, men her skal man igennem så mange trin. 

Har I tidligere lært at søge efter informationer, når I har arbejdet i klassen? 

Elev 2: Ikke rigtigt 

Elev 1: Hvis vi skulle finde svaret på et ord. 

INT: Hvordan har I gjort det, hvis I har skulle finde svaret på et ord, har I så bare goog-

let? 

Elev 1: Den Røde Ordbog. 

INT: Men nu skal I til at i gang med at arbejde med projekt her i foråret, projektopga-

ven, så I er ved at blive lært op i at søge informationer på den her måde Det er en helt 

ny måde at arbejde på. Grunden til at man gør det så tidligt er fordi når I kommer på 

gymnasiet eller universitetet eller hvad I ellers finder på, så skal I jo være rigtig dygtige 

til det her. Så det er meget godt at få det ind tidligt, det er tanken med SøgSmart. 

Kender I begrebet ’informationssøgning, har I hørt det før? 

Elev 3: Det tror jeg ikke… 

INT: Og kildekritik, det er et fint ord, der bliver brugt ifb. med det her – kender I det be-

greb? 

Elev 2: Det kender jeg godt. Man skal være kritisk overfor de kilder man bruger. 

INT: Hvorfor er det vigtigt? 

Elev 2: Så man ikke får gammel falsk information, tjekke datoen. 

INT: Så det der med at tjekke en hjemmesides alder, er det noget I godt ved hvordan 

man gør? Hvordan gør man det? 

Elev 3: Tjekke at man også kan kontakte dem, det står tit oppe i titlen, og sidst opdate-

ret. 

INT: Hvis man f.eks. kan se, at det er noget fra 2015, er det så noget jeg kan regne 

med det her… Er det noget I har lært ved at bruge SøgSmart, eller var det noget I vidste 

inden? 

Elev 3: Det var med SøgSmart. 
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INT: Da jeg var her i foråret gik Terkel meget ind i det. Synes I, at det er godt at vide? 

Er det noget I har med jer, når I går på nettet? Også hvis I bare sidder og surfer? 

Elev 2: Ja, det er… man tænker, om det er noget man kan stole på. Det nytter jo ikke 

noget, hvis det er 20 år gammelt. 

Elev 1: Eller sådan noget som Wikipedia, hvor alle kan gå ind og skrive, det tror man 

ikke så meget på.  

INT: Er det noget I har fået at vide af lærerne, at Wikipedia ikke er den bedste kilde? 

Elev 2: Ja, og at man ikke kan regne med, hvad der står der. 

INT: Hvem står bag Wikipedia, ved I det? 

Elev 1,2 og 3: Nej 

INT: Det er brugerne, der bestemmer, hvad der kommer på. Selvfølgelig sidder der én 

og bestemmer, men det er brugerne, der skriver artiklerne. Derfor kan det jo også blive 

meget rodet, hvad der står der, man kender ikke altid afsenderen, selvom man skriver 

hvem, der har lavet det, så er det jo ikke sikkert, at det er en, der er så dygtig, det ved 

man ikke. Så det er også en del af det at være kildekritisk, at man ved hvem, der står 

bag. 

Er det noget I har brug for at vide, det her, er det vigtigt at vide, hvem der står bag en 

side? 

 

Elev 2: Ja, det er vigtigt, for hvis det er en eller anden psykopat, der har skrevet noget, 

tænker man, er det nu rigtigt eller er det en, som prøver at bilde dig noget ind. 

INT: Inden I startede på SøgSmart, vidste I så hvad en database, bibliotek og søgema-

skine var for noget? Kendte I de 3 forskellige måder at finde information på? Eller tænkte 

I bare, at når jeg skal finde noget, så googler jeg. 

Elev 3: Jeg googlede bare. 

INT: Men I kender godt biblioteket. Har Terkel lært jer hvordan tingene står på et biblio-

tek? 

Elev 1,2, og 3: Ja 

INT:  Også før I startede med SøgSmart? 

Elev 1,2, og 3: Ja. 

Elev 2: Vi brugte mest biblioteket i 2.-3. kl., da vi havde nogle små projekter. Dengang 

havde vi ikke andre redskaber at bruge. 

INT: Vidste I så hvad en database var for noget? 

Elev 1,2, og 3: Nej 

INT: Synes I, at man lærer det med SøgSmart, at skelne mellem de ting? 

Elev 1,2, og 3: Ja. 

INT: Så det kan I godt nu. Kan I nævne en database, som I har arbejdet med? 

Elev 2: Der er en, der hedder Fakta… et eller andet 

INT: Faktalink 

Elev 1,2, og 3: Ja. 
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INT: Så der får man noget viden ind ved at arbejde med det på den her måde 

Elev 1,2, og 3: Ja. 

INT: Nu vil jeg spørge jer om hvordan I synes det er at arbejde med, om I synes, at det 

er let eller svært. Hvad er det første I tænker ved SøgSmart, hvad vil I så svare? 

Elev 3: Det er sikkert 

INT: Hvordan sikkert? 

Elev 3: At den får dig til at tjekke om datoen, den er god 

INT: Så det er et godt og gennemtjekket system at arbejde med. 

Hvad er dårligt ved det? 

Elev 3: At det tager lang tid, men det er også det eneste 

INT: Det siger alle, at det tager simpelthen så lang tid. Man kan ikke springe over, man 

skal hele vejen igennem for at kunne gå videre. Tror I at I vil få lige så meget ud af det 

hvis det var hurtigere, så I lige kunne springe hurtigt videre? 

Elev 1, 2 og 3: Nej 

INT: Så det er både en god ting, at det er langsomt, og en dårlig ting, at det er lang-

somt. Det kan jeg godt forstå at I synes, for det er der flere andre end jer, der siger. 

Hvordan synes I, at siden er at arbejde med, hvis I ser den… I er sikkert på nettet hele 

tiden og kender et hav af hjemmesider og spil. Hvordan er det grafisk, tænker I, er det 

godt sat op, er det nemt at arbejde med, er det noget I har lyst til at arbejde med, eller 

synes I bare argh… SøgSmart, hvor er det bare… 

Elev 2: Altså nu er jeg bare dårlig til at bruge internettet, så jeg synes, at det er meget 

enkelt, for så kan jeg selv finde ud af det 

Elev 1: Ja, der står helt konkret hvad man skal gøre 

Elev 2: Ja, og du kan stort set altid få hjælp i det 

INT: Du siger, at hjemmesider eller kan være svære, hvad er det der kan være svært 

ved en hjemmeside? 

Elev 2: Jamen altså, jeg er rigtig dårlig til at finde rundt i det, og hvis jeg går ud af det, 

skal jeg til at starte forfra, og det gider jeg simpelthen ikke sådan noget. Så SøgSmart er 

rimelig overskuelig at finde rundt i. 

INT: Man bliver holdt i hånden her, kan man ikke godt sige det? 

Elev 2: Jo 

INT: Jeg synes nemlig at hvis man kører lidt død i det, så er der de der små infosedler, 

har I prøvet at åbne nogle af dem? 

Elev 1,2 og 3: Ja 

INT: Eller få noget læst op, hvis nu man var dårlig til at læse  

Elev 2: Der er den også god for dem 

INT: Så det bliver også brugt, tror I, for dem, der har svært ved at læse? 

Elev 1,2 og 3: Ja 
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INT: Tror I alle i klassen synes, at det er godt at bruge som jer, eller hvad tror I, nu er I 

jo blevet pillet ud, fordi Terkel kender jer 

Elev 1: Det tror jeg de fleste synes 

INT:  Det tror I, at det er noget godt noget at lære? 

Elev 1: Det er få der synes, at det er træls, at det går langsomt 

Elev 2: Ja, de vil bare jappe det hele igennem  

INT: De der video’er, hvad synes I om dem, er de for lange eller for korte? Hvordan er 

de, gider man at se dem?  

Elev 1,2 og 3: Ja, nogen af dem 

INT: Da jeg startede med SøgSmart, der syntes jeg, at det var godt at se videoen med 

databaser og bibliotek, der fik jeg det sådan, at der kunne jeg godt se, hvad forskellen 

var. Det er nok det, man skal bruge dem til, og nok ikke sidde og spille dem fra den ene 

ende til den anden, men sådan lige åbne en engang imellem, hvis man bliver lidt i tvivl. 

Er det vigtigt at have en lærer til at gå og hjælpe mens man sidder og arbejder med det. 

Elev 3: Ja 

INT: Man kan ikke køre selv? 

Elev 3: Der kan godt være nogle få ting 

Elev 2: Det er rart nok at have en lærer, hvis du er lidt i tvivl om det, så man lige kan 

spørge om det rigtige svar 

INT: Tror I, at det var noget man ville gå i gang med helt uden at en lærer havde sat en 

i gang, altså, nu var jeg her jo i foråret, da Terkel gennemgik det for jer. Tror I, at han 

kunne komme ind i dag, og I aldrig havde hørt om SøgSmart og så sige, at i dag arbej-

der vi med det, I skal bare lige logge ind og så kører I selv, tror I at man kan det? 

Elev 2: Hvis vi aldrig havde hørt om det, så tror jeg, at det ville tage et stykke tid at 

finde ud af det. Altså første gang, der gik vi jo igennem alt for at lære hvordan det var 

det skulle bruges. 

Elev 1: Jeg tror også, at dem der er vant til at være meget på internettet, de vil nok 

også synes, at det er ret nemt hvad man skal 

INT: Så på den måde får man hjælp af systemet? 

Elev 1,2, og 3: Ja 

INT: Den her opdeling, der er i det med Før, Mens og Efter, er der nogen mening i 

den, synes I, eller kunne man bare køre uden sådan at have det opdelt. Kender I de der 

faser fra andre, altså fra danskfaget, der bruger man også meget det, når man læser lit-

teratur, der ved jeg ikke om I har gjort det på den måde med Før, Mens og Efter I har 

læst. 

Elev 2: Jo, det har vi 

INT: Så det kender I godt, den måde at dele et stof op. Er det en fordel også her at dele 

det sådan op. 

Elev 1,2, og 3: Ja 
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Elev 2: Altså du kan ikke begynde noget, før du har lagt lidt arbejde i det, altså da vi 

skulle have projektuge sidste gang, der kunne du ikke bare lige gå i gang med SøgSmart 

før du ved hvilken problemstilling du skal arbejde ud fra, så kan du ikke gå ned i Mens 

du søger. Der er du nødt til Før du søger, før du går igang med noget som helst. 

INT: Sidder I meget og snakker sammen, når I løser de forskellige opgaver i det, eller er 

det noget I selv synes, at I kan køre? 

Elev 1: Det er meget forskelligt, tror jeg, alt efter om det er meningen, at man skal ar-

bejde i grupper eller alene 

INT: Så det lægger op til begge dele?  

Det der med, at det tager lang tid, det vil jeg prøve at vende tilbage til. Når man skal 

sidde og tænke over noget, så sker der også det, at man får nye ideer og måske finder 

ud af, at det måske ikke var så smart det man hare gjort. Tror I det er det, der er me-

ningen med, at det skal gå lidt langsomt, at man sådan skal tænke over, hvad man gør 

mens man gør det 

Elev 2: Ja 

INT: For internettet er jo fyldt med en masse gode kilder og steder man kan dykke ned 

i, så det er også en måde at styre jer lidt på, det her. 

Men I sagde også selv før, at I tror, at I er blevet bedre til at finde de gode kilder nu. 

Hvad med sådan noget som Fake News, snakker I om det, kender I det begreb? 

Elev 2: Ja, vi kender det godt 

INT: Der er jo næsten noget i TV-avisen hver eneste dag, om at Trump har sagt et eller 

andet, der ikke passer 

Elev 1: Eller hende dér, der havde sammenlignet Danmark med Venezuela 

INT: Ja, f.eks. Tænk om man ikke lige sådan tænker, hvad var det egentlig hun sagde 

og bare sådan, nå, det kan da godt være, at hun har ret i det hun siger. Tror I, at I bliver 

bedre til at spidse ører og lytte efter, om det virkelig er rigtigt, det der bliver sagt lige 

der før 

Elev 3: Ja 

INT: Og tit også politikere herhjemme, man tænker, mon det er rigtigt. Vi har sådan en 

tendens til, at når det er en statsminister, eller en eller anden skoleleder, eller en vi sy-

nes, vi ser op til, så er det nok rigtigt. Men det her skal jo også gøre en bedre til at 

tænke selv, om det virkelig er det, de står og siger, der er rigtigt. Så det er det, der er 

hele meningen med SøgSmart. 

Hvis ikke Terkel havde lært jer om det her, og I selv skulle finde nogle oplysninger, tror I 

så, at I af jer selv ville gå i gang med det her eller tænke, at det tager alligevel for lang 

tid, jeg tror bare, at jeg finder en hurtig vej til at finde mine informationer. Tror I så, hvis 

I fik et eller andet emne, I skulle finde litteratur til eller noget, tror I så, at I ville tænke, 

jeg kører lige en tur igennem SøgSmart? 

Elev 2: Hvis Terkel ikke havde introduceret os, så anede jeg ikke, at der var noget, der 

hed SøgSmart. Så ville jeg sidde og køre rundt i mit eget rod, hvis man kan sige det 

INT: Var det et rod før, på en eller anden måde når man skulle finde noget? 

Elev 2: Der havde man jo bunker af papir og jeg ved ikke hvad 

INT: Så det er noget I tager med jer, også på længere sigt at arbejde med 
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Elev 2: Ja 

INT: Så I kan ikke sige, at der er noget, der er smartere end SøgSmart at bruge 

Elev 3: Nej 

INT: I er godt nok glade for det 

Elev 2: Du har jo det hele et sted 

INT: Tror I, at det er noget, det er jo noget alle skoler kan bruge, det er jo gratis og ikke 

noget med, at nu skal I til at betale en hel masse. Nu kender I det og har en rigtig dygtig 

skolebibliotekar her, men der kan jo være andre skoler, der slet ikke ser det og tænker, 

at der er sådan noget her. Det er måske lidt synd i virkeligheden, synes I? 

Elev 1,2 og 3:Ja 

INT: Det er godt at få ind på skolerne? 

Elev 1,2 og 3:Ja 

INT: Er det det rigtige tidspunkt i 6. kl., hvor I startede, eller er det lidt tidligt eller, eller 

kunne man godt starte tidligere? 

Elev 1: Jeg tror godt, at man kan starte tidligere 

Elev 2: For jeg synes, at vi har haft noget de tidligere år, hvor det kunne have været 

rart at kunne have brugt sådan noget 

INT: Der er nemlig lige kommet noget til indskolingen, men det er så ikke på compute-

ren, men de lærer et spil, hvor de skal vende brikker med internettet og biblioteket, hvor 

man leger det ind i stedet for, hvor man lærer om noget er rigtigt eller forkert, noget af 

det man hører. Så det er noget der er kommet i kraft af, at vi får bare alle de informatio-

ner vi vil ha’ hele tiden. Er I meget på nettet i jeres fritid? 

Elev 2: Nej, jeg har travlt med sport og sådan noget 

INT: Men sidder I og surfer meget? 

Elev 1 og 3:Ja 

INT: Nu skal jeg jo ikke gå jer på klingen, hvad det er I kigger efter men, er det bare 

fordi, der sker så meget derude? 

Elev 1: Ja, det er YouTube 

INT: Ja, er der nogen I følger 

Elev 1: Ja, der er mange vi følger 

INT: Ja, der er mange I følger… ja…, men det er ikke sådan, at I går ind og søger på 

nogle nyheder eller, det kunne I ikke finde på? På DR’s hjemmeside eller… 

Elev 2: Jo, det kunne jeg godt finde på 

INT: På DR’s hjemmeside står der jo tit, hvis der er sket noget, så er det opdateret, bru-

ger I sådan noget 

Elev 1: Nogen gange, hvis jeg keder mig, så kigger jeg i Ekstra Bladet eller sådan noget 

Elev 2: Hvis overskriften lyder spændende, så går jeg ind på den og kigger videre for at 

se hvad der egentlig sker ude i verden. 
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INT: Kunne I finde på at købe en papiravis nogensinde? 

Elev 1,2 og 3: Nej 

Elev 1: Man kan jo få det hele på iPad’en 

INT: Ja, det kan man, så I har ikke noget imod, hvis I nu synes, at der var en avis I 

kunne bruge, så vil I godt læse den på iPad’en, scrolle, zoome 

Elev 1,2, og 3: Ja 

INT: Ja, så det der med papir, det er ikke noget, der er inde i jeres liv 

Elev 2: Jeg synes, at det er lettere på papir mange gange, alt skal jo være over det 

elektroniske i dag 

INT: Det kommer lidt an på, hvad det er man skal læse? 

Elev 2: Hvis det er en opgave indenfor dansk, f.eks., hvis du skal overstrege noget i en 

tekst, så er det helt klart lettere, at du får det på et stykke papir, så du kan strege over 

på papiret i stedet for at skrive på et nyt papir for at du kan finde ud af, hvor du skal 

bruge det henne. Der synes jeg, at det er lettere på papir. Men det fylder jo også helt 

klart mindre på internettet eller computeren 

INT: Læser I bøger? 

Elev 1 og 2: Ja 

INT: Af lyst eller fordi I får det at vide, at I skal? 

Elev 3: Får det at vide 

Elev 1: Meget sjældent af lyst 

INT: Hvordan kan det være? 

Elev 1: Hvis den lyder spændende 

INT: Men I har også jeres skolebibliotek og I læser på skolen. Hvordan er det at læse en 

roman i klassen? 

Elev 2: Det kommer an på hvor spændende den er 

Elev 1: Det er sjældent, at de er meget spændende 

Elev 2: Hvis det er en spændende en, så kan jeg godt blive helt fanget af den og ikke gå 

væk, men hvis det er sådan en kedelig en, så vil jeg godt nok allerhelst springe over det, 

så sidder jeg sådan… skal jeg virkelig i gang med at læse, så prøver jeg at sige til mig 

selv, at nu går du altså i gang med at læse, men det bliver altid udskudt 

INT: Kan det have noget at gøre med, at I jeres generation, at I er vokset op med inter-

net, og vokset op med, at hvis der er noget, der er kedeligt, så scroller man videre eller 

starter op på noget nyt. Tror I, at I er dårligere til at fordybe jer, end jeg f.eks. er? 

Elev 2 og 3: Ja 

Elev 1: Nej, det tror jeg ikke 

INT: Det tror du ikke? Men hvis det er spændende nok, så kan man godt fordybe sig? 

Elev 1: Ja 
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INT: Ja, men der er også noget med, at hvis man ikke får præsenteret noget, man ikke 

kender, hvis man kun tager det man kun selv synes er spændende og aldrig bliver præ-

senteret for noget, man ikke lige havde blik for, så får man måske heller ikke øje på det. 

 

Jeg kan godt høre på jer, at det er vigtigt for jer at kunne det her. I er simpelthen så po-

sitive overfor det her, synes jeg. Hvis jeg nu havde taget 3 andre ud fra klassen, jeg ken-

der jo ikke jeres klasse. Men der sad nogen, der ikke var så langt, kunne jeg se, og der 

sad nogen, der måske også kedede sig lidt, tror I, at de ville synes, at det var vigtigt at 

kunne det her? 

Elev 2: Nej 

Elev 1: Nej, ikke alle sammen 

INT: Så det er noget med, at hvis man godt kan lide at gå i skole, godt kan lide at lære, 

så kan man også godt lide SøgSmart? 

Elev 2: Det vil jeg tro 

INT: Så kan man se meningen med det? Men det bliver jo sværere og sværere, og den I 

var i gang med i dag, det var den der hedder Øvet. Synes I, at det var sværere ift. sidste 

gang? 

Elev 1 og 2: Nej 

Elev 1: Man kendte det godt lidt i forvejen 

INT: Så det er en metode, man hurtigt tilegner sig? 

Elev 1: Ja 

INT: Fordi når I kommer op i 9. kl., så skal I jo have den der hedder Ekspert, der bliver 

jo hele tiden bygget noget ovenpå. Og der er også noget, når I skal til at gå til prøve i 9. 

kl., hvor der er nogle prøverettede forløb, hvor man også lærer rigtig meget om, hvad 

kilder man bruger 

Elev 2: Men vi skal jo også lige lære at kravle, før vi kan gå 

INT: Så det er en god måde, at I har fået det langsomt ind 

Ja… jeg ved ikke, om der er mere jeg skal vide… jeg synes, at I har været lynhurtige til 

at svare. Men, jeres lærere, er de gode til at hjælpe jer, når I sidder og arbejder med 

det, nu kan jeg ikke huske, hvad jeres lærer hed… 

Elev 1,2 og 3: Ole 

INT: Har han sådan været inde i det ellers? 

Elev 2: Altså, vi har ikke rigtig lavet sådan noget projekt noget her i år, det har mest 

været noget romanlæsning, så indtil videre har vi ikke rigtig haft brug for det. Men det 

kommer så her i historie, hvor vi skal arbejde med projekt til april 

INT: Hvordan kommer det projekt til at køre, ved I det? Skal I skrive selvstændigt eller 

skal I skrive sammen med nogen? 

Elev 2: Så meget er vi ikke blevet sat ind i det endnu 

Elev 1: Jeg regner med, at det er grupper 

INT: Ja, I har meget at lære 

Jeg tror ikke, at jeg har så meget mere at spørge om. Jeg har været mine spørgsmål 
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igennem, og I har svaret rigtig godt. 

Jeg tror, at jeg vil sige tak, fordi at I var så søde at deltage 

Elev 2: Det var så lidt 

INT: Var det slemt? 

Elev 1,2 og 3: Nej 

INT: Hvad havde I forestillet jer? 

Elev 1: Det ved jeg ikke 

INT: Nej, det har I heller ikke prøvet før, men det er jo ikke så farligt. Men jeg er jo ved 

at skrive en opgave om hvordan jeres generation bruger alle de nye medier, om I netop 

kan være skarpe på om, hvad der er godt og skidt, det er det det hele handler om. Og så 

om hvordan man får det her ud i folkeskolen. Alle folkeskoler har fået tilbud om at bruge 

det her, og der er sendt plakater ud som den plakat I så inde i klassen. Men det kan 

være, at de bare hænger til pynt mange steder, hvis ikke lige der er sådan nogle ildsjæle 

og skolebibliotekarer som I har her. Men jeg tror, at jeg vil sige tak, fordi I var så søde at 

deltage. 

 

Elev 1,2 og 3: Det var så lidt 
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Bilag 8: Transskription af interview med skolebibliotekar  

 

INT: Goddag Terkel og velkommen til interview. Jeg er glad for, at du stiller op til brug 

for min opgave. 

Jeg hedder Maria Nørgaard og er ansat som bibliotekar på Center for Undervisningsmid-

ler, og jeg er i gang med at skrive mit afgangsprojekt, og til det har jeg tænkt mig at 

spørge ind til dig omkring dit brug af SøgSmart, fordi mit fokus det er at undersøge infor-

mationskompetence og kildekritik via værktøjet SøgSmart.  

Det er specielt dig jeg har kastet mine øjne på, fordi du jo er PLC’er på Tofthøjskolen, og 

fordi du p.t. arbejder med SøgSmart i undervisningen, og det skal vi høre lidt mere om, 

hvordan I har grebet det an på din skole. 

 

SK: Jeg hedder Terkel Jessen Jensen og jeg er lærer og skolebibliotekar på Tofthøjskolen 

i Storvorde. 

Vi har et særligt indsatsområde omkring projektarbejde og en del af det er, at skolebibli-

oteket udvikler elevernes informationskompetence. Vi har valgt at bringe SøgSmart i spil 

til netop informationskompetence. 

 

INT: 

Hvorfor valgte I lige det? 

 

SK: Nu har jeg en dobbeltkasket på, kan man sige, hvor jeg gennem CFU jo selvfølgelig 

har fået kendskab til SøgSmart, CFU er medudvikler, sammen med Centralbiblioteket, af 

det her produkt, der jo skal fremme elevernes informationskompetence. Da vi så samti-

dig på skolen valgte at sætte fokus på projektarbejdsformen, fra 6. kl. frem mod 9. kl., 

hvor de skal aflevere den obligatoriske projektopgave, der er en del af deres afgangs-

prøve, så stod vi og havde et område i projektarbejdsformen som PLC/skolebiblioteket 

skulle tage sig af med at blive dygtig til at søge informationer og viden. Der kom 

SøgSmart som en Guds gave, og den greb jeg så med det samme, og den har vi så skre-

vet ind i vores plan. De starter i 6. kl. på et niveau og arbejder os frem mod afgangsprø-

ven i 9. kl. 

  

INT: Har I tidligere arbejdet med viden omkring informationskompetence? 

 

SK: Det har vi ud fra noget hjemmestrik hvor vi har arbejdet med søgemaskiner, i data-

baser og adgang i skoleregi til Polfoto og dem der ligger i Skoda, så det har vi arbejdet 

med, men får vi et sted hvor børnene ikke kan springe over. Rammen er bygget op så-

dan at man skal igennem nogle faser, og det er især det der tiltalte mig, at man ikke kan 

springe over, hvor gærdet er lavest. Du bliver tvunget til at komme igennem søgearbej-

dets forskellige elementer, det tiltalte mig meget. Det vil vi gerne have som det værktøj 

vi bruger på vores skole ifm. projektarbejde, så det sidder på rygraden, når de når til 9. 

kl. Ikke kun til projektarbejde, men det er der vi har fokus. Det skulle også gerne blive et 

værktøj de kan bruge i andre fag, når de arbejder med opgaver. 

Både enkeltfagligt og tværfagligt. I det øjeblik, at man skal ud at søge information til en 

opgave, hvor det ikke bliver serveret af læreren, at det er her vi arbejder i det her felt 

med de her materialer, at man selv skal ud at søge det, så skal man have et værktøj, der 

sikrer en kvalitet, og det er det SøgSmart gør, jo. 
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INT: Så det er en eller anden form for opdragelse af eleverne ift. at angribe emnet med 

et nyt redskab? 

 

SK: Ja, til at kunne gøre dem informationskompetente, som en del af det pæne ord dan-

nelse, og have et værktøj, et ordentligt redskab, og ikke bare jeg tror nok og jeg synes. 

Her bliver du ledt af en vej, hvor der har været fagfolk bag, der har banet vejen. 

De får jo øjnene op for at der er nogle led, der gør at man er en detektiv, der opdager, 

man har været i alle hjørner og kroge. Det SøgSmart gør er at det tvinger dig til at 

komme igennem nogle elementer. Det er det der gør det til et rigtig godt redskab. Du bli-

ver en dygtigere søger, ikke bare fra hvad du lige selv kommer på 

 

INT: Og det er systemet, der tvinger én igennem? 

 

SK: Det er selve programmet SøgSmart, der ikke lader dig hoppe over, hvor gærdet er 

lavest. Du får ikke lov til at gå videre indtil du har opfyldt de kriterier, der skal til, før det 

har en vis faglighed. 

 

INT: Hvordan tager nutidens elever den arbejdsopgave på sig? Det er meget modsat ift. 

hvordan de ellers agerer på nettet, hvor man hurtigt springer videre, hvis noget bliver 

lidt langhåret. 

 

SK: Indtil nu har de jo bare lavet fritekstsøgning, Google er den de langt fleste kender og 

bruger, og de forholder sig på ingen måde kritisk til resultaterne, til antallet af hits eller 

til søgeord, bare der kommer noget, så må noget af det jo kunne bruges. Her bliver de jo 

tvunget til at bruge søgeord ud fra de kildekritiske redskaber, afsenderforhold, aktualitet 

og de ting, der nu ligger bag. 

 

INT: Er det nyt for eleven at møde krav til at se sin søgning efter i sømmene? 

 

SK: Ja, for langt de fleste. At der sættes krav til deres søgning. Fordi lærerne er heller 

ikke søgekompetente. Det kan godt være, at de ved det og har læst om det, men har 

ikke brugt det. De gør som eleverne, en fritekstsøgning, og på en god dag, kommer man 

måske over på side 2. 

 

INT: Så det er ikke bare eleven som kritisk undersøger, det er også læreren som kritisk 

undersøger? 

 

SK: De fleste lærere vil blive løftet her, i den grad. Også selv for de der kommer fra fag, 

hvor kildekritik, historie og samfundsfag, de kan virkelig godt se det og vil komme til at 

elske det her, deres fag kommer for alvor i spil 

 

INT: Er der nogle fag, hvor det er mere oplagt end andre? 
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SK: Det er fagets metode, der jo ligger i kildekritikken, så derfor vil man elske det her 

ekstra meget i de fag. Det er i et sprog og i en udformning som er nem at gå til. Det er 

jo også sat op til at være selvinstruerende, så det er nemt at bruge. Hvis man ikke kan 

læse det, kan man få det læst op. Det er godt tænkt, både i sin form og i sit indhold som 

er tilpasset grundskolen. På et universitetsniveau, ville det selvfølgelig være endnu mere 

komplekst. Men her synes jeg rent faktisk, at langt de fleste elever, som jeg har arbejdet 

med på 6. kl. niveau, de kan sagtens være med. I sig selv er programmet ikke nogen 

hindring. Det er mere det at ville og grundigheden i det, ja, man kan selvfølgelig stadig 

snyde læreren. Det giver også læreren en anden mulighed. Når man har lavet sin søg-

ning kan man få en rapport over sin søgning, og netop i projektarbejdsformen, der er no-

get af det vi bedømmer dem på, deres arbejde, deres proces, og der har vi noget konkret 

at forholde os til. Har de lavet et ordentligt stykke søgearbejde, det kan vi jo rent faktisk 

få sort på print. Det er stærkt med den klare bedømmelse, også for eleven selv, vi har 

noget at forholde os til, du har jo ikke lavet et søgearbejde, ergo kan du heller ikke få en 

større præmie i sidste ende. På den måde er det en lettelse for læreren at bruge det her 

og kan se fordelen ved at forholde sig til noget konkret i bedømmelsen. 

 

INT: Er det feedbackfunktionen du taler om nu, eller er det den helt konkrete… 

 

SK: Det er den helt konkrete søgerapport man kan tage til sidst 

 

INT: Feedbackdelen er jo også en del for sig, der ligesom også går ind på den enkelte 

elev og svarer igen på søgeprocessen. 

 

SK: Den har vi valgt at slå fra, fordi tiden er ikke til det. 

 

INT: På den måde er det også meget grundigt og kan udfoldes og skrues op og ned. 

 

SK: Det kræver noget at kunne give feedback, det skal være en kultur man er vant til og 

gøre det, så det ikke bare bliver til sjov og ballade. Det kræver nogle elever der er vandt 

til den arbejdsform, og det er de ikke hos os. Der er det primært bare det at få dem til at 

bruge det, til at kvalificere deres søgearbejde, det er det vi har fokus på, og så kan vi på 

længere sigt med den her feedbackfunktion, det vil jo kunne løfte det endnu mere 

 

INT: Så vil du sådan overordnet sige at SøgSmart er brugervenligt og intuitivt tænkt, el-

ler skal der noget formidling med. Nu har jeg jo været observatør i jeres to 6.klasser, og 

der har du jo holdt dem i hånden i de to timers forløb I har haft, men det er måske som 

intro I tænker på den måde? 

 

SK: For at få slået det i gang, så valgte vi at tage en dobbeltlektion og sige, her er et nyt 

værktøj, nu bliver I taget i hånden, og så går vi det igennem. Men næste gang I møder 

det, så er I sådan set i stand til selv at bruge det, idet det er så selvinstruerende, som 

det er. Jeg vil gå ind og lave en kort intro, vi bygger op fra begynder til øvet, vi åbner lidt 

mere af det, men jeg vil ikke bruge det i en dobbeltlektion. Jeg vil sige, at nu skal vi i 

gang igen, I skal i gang med at arbejde, og I skal bruge det her, aftale med de lærere 

der er der, gøre dem endnu klarere på, at det er det værktøj, som de skal bruge frem til 

9. kl. Fordi aftalen mellem os lærere er, at det er det her værktøj vi bruger, det er det de 

vil blive bedømt på, det er det vi har fokus på. 

 

INT: Det er to klasser vi taler om nu. Er det noget, der skal brede sig? 
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SK: Nu satte vi det i gang i 6. kl., det gør vi igen i år så det vokser op. Dem der så er 7. 

kl., der startede sidste år, følger vi. Når de kommer til 9.kl. så skulle det jo gerne være 

det værktøj de selv vælger. Også set fra lærersynsvinkel er der ingen tvivl om, at det er 

her man starter, når man søger. Så bruger man det her som værktøj. Der sker jo det at 

eleven bliver meget mere selvhjulpen. Eleven kan i kraft af det her vise selvstændighed. 

De stærke elever vil kunne få meget ud af det, men de svage elever vil blive hjulpet at 

de vil fået resultat i en eller anden grad. Så muligheden for at arbejde i dybden, for dem 

der kan det, åbner det for en mulighed for alle. Jeg vil sige, alle kan finde på noget, man 

skal have 3 op til 5 søgeord, før man får lov til at blive sluppet videre. Det både under-

støtter og hjælper dem, men omvendt åbner det også muligheder. Det har den åbenhed 

det skal ha’, så det er et ganske glimrende program. 

 

INT: Ser du nogle svage sider ved det? 

 

SK: Egentlig ikke. Jeg ser jo at det fjerner svagheden ved tidligere, at man bare laver en 

fritekstsøgning. Nu får vi et værktøj, som vi selv har måtte stykke sammen i årenes løb. 

Her får vi et værktøj, hvor vi ikke kan springe over, hvor gærdet er lavest. 

 

INT: Det er en dyd i sig selv, at det er langsomt? 

 

SK: Ja, man bliver hurtig til det, når først man har arbejdet med det. Så er det jo ikke så 

langsomt, som de første gange man har arbejdet med det. Som du selv er inde på, så 

skriver de i lærervejledningen, at det er langsomt, og det er en dyd, men det er det jo 

egentlig ikke, når først man har det inde på rygraden. Så bruger man det jo som når 

man skal lære at save, det går også langsomt i starten. Så bliver vi dygtigere og dygti-

gere, man kan jo også se hvad man får frem. 

 

INT: Tror du så simpelthen at SøgSmart er det værktøj som kan løfte opgaven med at 

optimere folkeskoleelevers informationskompetence og evne til at være kildekritiske? 

 

SK: Det er det, der er på markedet, der er noget der hedder Bibgame, som egentlig også 

vil gøre dem informationskompetente, men det er i en spilkontekst, og den er meget 

sværere at evaluere på og vil tage meget længere tid. Så jeg synes, at det her værktøj 

er et der også vil være et af de værktøjer de vil møde sidenhen. Så det her passer rigtig 

godt til folkeskolen i sit sprog og udformning og i sit niveau. Vi når hertil og man skal 

kunne det her. Er man det er man også søgekompetent eller informationskompetent. Jeg 

kan ikke forstå, at der ikke er flere, som tager det ind i deres undervisning. Men det kan 

hænge sammen med at ressourcernes til skolebibliotekerne bliver skåret i de her år, 

PLC’erne skal ind over andre faglige vejledere. 

  

INT: Og lærerne kan ikke gøre det selv i det regi. Du mener, at det skal stråle ud fra et 

PLC? 

 

SK: Ja, fordi lærerne de har deres fagfaglige virkelighed. Er man fysiklærer, så er det 

ikke der man er, og det hører meget sammen med den gamle skolebiblioteksopfattelse, 

at de skulle sætte eleverne i stand til at være informationskompetente, om man skal ud 

på hylderne eller ud på nettet, så skal vi lære dem at kunne finde frem efter de syste-

mer, viden er organiseret under, hvordan er det man organiserer information – det er det 

de lærer her. 
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INT: Kunne man have lavet en lightudgave af SøgSmart, strammet den lidt, så den ikke 

er så langsommelig fordi det er det som vi synes kendetegner det som et godt værktøj. 

Kunne man have gjort det lidt lettere at komme igennem? 

 

SK: Ikke uden at give køb på den refleksion der kommer. De trin de skal igennem kræ-

ver hver gang, at du laver en lille pause hvor du stopper op, hvorfor skal jeg det her, jeg 

skal det her, enten tager man det som givet eller nå jo det skal jeg igennem, så den 

langsomhed er ikke alene en dyd, det er også en nødvendighed for at få eleven til at for-

stå at information ikke er værdiløs eller værdineutral, men du er selv med til at styre det 

ved dine spørgsmål, og det der kommer op, det er ikke tilfældigt det der kommer op, 

altså de hits, der kommer. Så langsomheden er ikke en hindring men med til at styrke 

det. 

 

INT: Hvordan har I tacklet det på din skole? Det står jo ikke på skoleskemaet, at man 

skal undervise i informationskompetence og kildekritik? 

 

SK: Det står i ’dansk’, at man skal være informationskompetent, og det ligger ovre i kul-

turfagene, at man skal i historie og samfundsfag, at eleverne skal arbejde med kildear-

bejde og herunder kildekritik. Derfor fik vi øje på det og til projektarbejdsformen. Vi sy-

nes jo at vi manglede noget for at gøre vores elever til… som en del af at være borger, at 

være dannet så skal man vide hvordan man egentlig laver en ordentlig søgning. Som i 

gamle dage blev vi undervist i hvordan du bruger biblioteket. Det gør vi også i SøgSmart 

, men der vi også databaser med, vi har nettet, og det synes vi nok er skolens opgave. 

Den vil altid være grebet af skolebiblioteket. 

 

INT: Kan du forestille dig nogen steder hvor sådan et emne slet ikke bliver taget op, 

men bare fiser ud og overser det som en vigtig del? 

 

SK: Det har jo altid været en vigtig del af en skolebibliotekars hverdag med informati-

onskompetence. Men da skolebibliotekarerne uddør som race, fordi uddannelsen ikke fin-

des længere, så har det her det svært i folkeskolen. Der skal være nogen, der brænder 

for det her og der kan se det, at det er en måde, eller en del af det at kunne gå igennem 

en uddannelse på. Det vil også være at være en dygtig informationskompetent elev/stu-

dent. Hvis man ikke kan se den, så det bliver det noget tilfældigt noget, hvis man ikke 

kan se det værktøj her og man ikke kender det. 

 

INT: Jeg ved at du er en del af et PLC netværk og mødes med kolleger ofte, har du 

kendskab til, om de arbejder på samme måde, de steder som de hører til, som I gør på 

Tofthøjskolen? 

 

SK: Nej, vi har fået det præsenteret i det netværk, som vi har i Aalborg Kommune, og 

folk synes jo, at det er rigtig godt, men når man måske har fem timer til skolebibliote-

ketsarbejde på en skole, så når man ikke at prioritere det her. Det er ressourceaf-

hængigt. Så informationskompetencen viger for, at måske har blik for børnelitteraturen i 

stedet for, eller på kodning. 

 

INT: Det kunne være en anden ildsjæl, der brænder for det, så det bliver skolens fokus 

mere end det du har kastet dig over. 
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SK: Det vi bringer ind fra skolebiblioteket, det er jo vores fokus på projektarbejdsfor-

men, hvor vi har sagt, at det vi kan byde ind med er informationskompetence. Det er der 

vi kan gå ind og støtte op om eleverne. 

 

INT: Hvad tror du er ledelsens rolle i sådan en strategi, hvor man siger, at det er det her 

vi vil arbejde frem imod? Hvad kan ledelsen gøre i den forbindelse, er det ledelsesuaf-

hængigt, eller er det vigtigt at have dem med ift. sådan en strategi? 

 

SK: Nu er det noget vi har vedtaget i vores samlede PLC, at der skal være fokus på det 

her, og der sidder ledelsen med, og bakker stærkt op omkring det her, så vi har lavet en 

plan over hvordan vi vil implementere det, og arbejde med hvordan de laver problemfor-

mulering. De arbejder med produkter, og det udvikler sig frem mod 9. kl. med informati-

onskompetence, og der er ledelsen helt med og følger op på det her. Vi tager det op to 

gange om året, hvor langt er vi kommet, hvordan går det, hvad skal vi rette til? 

 

INT: Er det en forudsætning for at man overhovedet kan sætte det i søen? 

 

SK: Det er det jo for alle, at lederen går forrest, så ved alle, at det er vigtigt. Jeg kan 

sagtens brænde for min del, hvor de andre siger, ja, ja, bare det, at ledelsen lige har øje 

på det, det betyder jo, at man er anerkendt og at de finder det spændende. Sådan er det 

med alting. Hvis ledelsen bakker op, så bliver det sjovere. 

 

INT: Hvad er lærernes rolle så? Hvordan mobiliserer man noget entusiasme? 

 

SK: Ja, nu har vi PLC, som har taget førertrøjen på overfor det samme lærerkollegie og 

sagt, at det her, det skal vi have sat fokus på, for når de kommer i 9. kl., så kan de ikke 

arbejde med projektarbejdsformen. Og det kan man jo godt se. Men i det øjeblik man 

selv står der i 6. kl., så er det jo, at vi skal have tidligt fat i dem, og det er som regel 

skolebiblioteket, som tager fat og siger, at vi skal have lagt det her fast, så kan vi gøre 

det. Det er jo klart, der vil nogle være mere motiveret end andre. Men det at vi har be-

stemt det, det gør jo at man ved det. Så kan der være forskellige meninger, sådan er det 

jo. De fleste kan i deres bevidsthed se, at det er en rigtig god idé. 

 

INT: Så der er ikke nogen modstandere, barrierer fra lærerside? 

 

SK: Det er der ikke, der er ingen barrierer, men der er forskellige former for engage-

ment, skal vi ikke sige det sådan. Fordi det er noget af det de skal kunne i projektar-

bejdsformen, bl.a. selvstændighed er noget af det de bliver bedømt på. Kan man søge 

sine egne læremidler frem, det får man selvfølgelig point for, det er den ene ting med at 

de bliver bedømt på deres proces. Men også at man som borger i 2018 forventes det jo, 

at man kommer med en kompetence til at man kan begå sig, både kan søge frem, men 

også kan vurdere, det kildekritiske, som du var inde på, det skal man kunne som borger. 

Ellers æder man jo alle historier rådt, som man hører. Man kan selvfølgelig bruge det i 

alle skolens fag, lidt eller meget, men det kræver jo, at man vil det. Det man kunne 

gøre, hvis man har fagudvalg på skolen er at man kan sige, at i vores fag bruger vi det 

her. Det kan man gøre men det skal være ildsjæle. Når man nu engang er historielærer, 

så er det ikke sikkert, at man kender det værktøj her, slet ikke hvis man ikke har mødt 

det på læreruddannelsen. Og så skal vi jo selv til at sætte os ind i det så man får kend-

skab til det. Det er jo en stor hemmelighed mere eller mindre, selvom du jo kan få alt 

mulig information om det her værktøj. Hvis jeg går ud på min skole, så er der mange af 

mine kolleger, som aldrig har hørt om det, selvom jeg har fortalt om det. De bruger det 

ikke. Der skal man igennem fagudvalg og så skal det være fagudvalgets formand, der 

driver det, nogle ildsjæle. 
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INT: Så det er ikke massen af lærere, det er ildsjæle fra fagudvalg? 

 

SK: Det er der jeg vil tro man vil kunne komme igennem. Men man skal jo have prøvet 

det og se fordelen, fordi det er noget, der kommer oveni igen, de skal jo se outputtet, de 

skal have prøvet det. Det kræver, at man vælger at gøre det. Den er svær, tror jeg, de 

lærere jeg kender… hvad skal vi med det? Det er derfor vi netop har valgt at drive det på 

projektarbejdsformen, for derovre giver det virkelig mening, for der skal de bruge det. 

 

INT: Så hvis det er noget man ikke lige her og nu skal bruge, så er den svær at sælge? 

 

SK: Ja, tiden, vi skal også nå ordklasserne, algebra i de andre fag, hvordan får vi så tid 

til det her. Det der med at kunne se, at det rent faktisk giver nytte, før lærerne vil ind-

drage det, den kan jeg godt se er svær. Men vi håber jo lidt på at netop det at både læ-

rere og elever stifter bekendtskab med det og bruger det som værktøj med eleverne, det 

vil føre frem til at de til afgangsprøverne i nogle af fagene, vil bruge de ting, der er ud-

viklet til de eksamensrelaterede moduler, de prøverettede forløb, til dansk, naturfag og 

kulturfag, og der ligger rent faktisk nogle uddybede versioner, hvor man kommer endnu 

mere ned i detaljen, og som passer rigtig godt til det arbejde de skal lave.  

 

INT: Så der kan det være en hjælp, og ikke noget ekstra de skal sætte sig ind i? 

 

SK: F.eks. skal de i kulturfagene ud at finde kilder, og der tvinger man dem til at tænke, 

har I tænkt tv- udsendelser, har I tænkt kunstbilleder, har I tænkt reportage, det gør 

den rigtig, godt. 

 

INT: Det at det bliver en konkret opgave for lærerne, fremfor at de bare stifter bekendt-

skab til det på linje med alt mulig andet man også skal sætte sig ind i. 

 

SK: At kunne sætte det ind i fagene giver en merværdi. Nu kender jeg de prøverettede 

forløb til kulturfagene, og det er rigtig godt, især for de elever, som har svært ved at 

komme i gang, de vil blive stilladseret rigtig godt, for den siger, har du tænkt, og du 

kommer ikke videre før du har tænkt, og det tager ikke lang tid 

 

INT: Det er ikke sådan, at de falder fra? 

 

SK: De bliver holdt i hånden og bliver ført igennem processen, det gør den rigtig godt. 

 

INT: Nu er der jo netop udviklet en del til indskolingen, som hedder Professor Nysger-

rigs Vidensskab, som er et analogt spil inden de kommer på det digitale værktøj. Man 

har lavet et setup, som skal modne indskolingselever til at tænke i de her baner. Hvad 

synes du om det, kan det være for tidligt, eller er det aldrig for tidligt at få de her ting 

ind? 

 

SK: Det er ikke for tidligt på nogen måde, altså den der begyndende måde at tænke på, 

at informationer, de er der, vi kan finde dem ud fra et værktøj, og vi skal forholde os til 

dem. Nu har jeg jo lige kort set det her, og det er ganske fint og ud fra måden, vi leger 

lidt. 

 

INT: Men begreberne får man ind lige så stille og roligt, så det ikke virker fremmed, den 

dag man skal virkelig i gang. 
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SK: Processen når vi skal lære noget, så er der simpelthen nogle ting vi skal gøre for at 

det får en vis kvalitet, ellers bliver alting jo bare lige godt. Det er det, at netop det her 

værktøj gør, alt er ikke lige godt. Det er det de lærer herigennem. Vi er nødt til at have 

noget kvalitet, og så skal vi vurdere det bagefter ud fra nogle af de parametre, der er in-

denfor denne her videnskab, informationsvidenskaben. 

 

INT: Nu arbejder jeg jo selv indenfor ungdomsuddannelserne, og der ved jeg, at der 

mangler også et værktøj, som kan lære eleverne de her kompetencer, så hvem ved om 

man udbygger i den anden ende også med SøgSmart, det kan man måske ønske sig på 

sigt… 

 

SK: Selv på universiteterne hvor netop videnskabsteori fylder så meget, kunne man få et 

værktøj der, for det sidder ikke på rygraden på dem, det hører man jo tit. Vi har jo hørt 

om skandaler, hvor man ikke har forholdt sig eller har styr på sin kilde, det kan være fa-

talt. 

 

INT: Er der noget du har lyst til at tilføje, det her er jo mit projekt, så.. 

 

SK: Det store problem i det her er jo, at der ligger et værktøj som er praksisnært, som 

er tilgængeligt for alle, uanset om du er folke-privat- eller friskole, alle kan bruge det, 

men det når bare ikke ud til nogen. Det er der værktøjet har sit problem, og hvem skal 

sælge det. CFU’erne, men hvem skal ude på den enkelte skole føre det igennem, og det 

er der barrieren ligger. Når folk først har set hvad det kan, så bliver de noget begej-

strede. 

 

INT: Så den model I har lavet på din skole, synes du egentlig kunne være et skoleek-

sempel på implementering. 

 

SK: Det var jo den måde vi kunne se, at vi kunne få det ind på skolen. Vi vidste, at vi 

ville have noget i gang, og så kom det som en Guds gave. 

 

INT: Så mere oplysning og mere information om hvordan man får det ud? 

 

SK: Ja, mere fokus på den dannelse og den kultur og teknik, som man skal have med sig 

som borger fremover, for vi får viden mange steder fra, og vi skal forholde os til den. 

 

INT: Så er vi ved at være færdige med interviewet. Er der noget du har lyst til at tilføje? 

Ønsker du at læse opgaven, når den er færdig? Tusind tak for din deltagelse. 
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Bilag 9: Meningsfortolkende indholdsanalyse 

 – elevinterview 

Forsknings-spørgs-

mål 

Interviewspørgsmål Elevspørgsmål 

Kendskab til infor-

mationssøgning og 

kildekritik 

• Har I tidl. arbejdet med in-

formationssøgning og kilde-

kritik i skolen, eller er det 

helt nye begreber? 

 

• Har I brug for viden om, 

hvordan man søger infor-

mationer, eller synes I, at I 

er gode nok selv? 

 

• Synes I, at det er vigtigt at lære 
at søge informationer målret-
tet? 
 

• Kendte I til hvad en søge-

maskine/database og biblio-

teket er, inden I lærte at ar-

bejde med begreberne i 

SøgSmart? 

• Har I tidl. lært at søge 

efter informationer, 

når I har arbejdet med 

opgaver i skolen? 

 

• Kender I begreberne 

informationssøgning 

og kildekritik? 

 

• Synes I, at I har brug 

for viden om informa-

tionssøgning og kilde-

kritik? 

 

• Er det vigtigt at lære? 

 

• Ved I hvad en søge-

maskine/database er, 

og kommer I tit på 

biblioteket/skolebiblio-

teket?  

Spørgsmål til 

SøgSmart: 

 

Brugervenlighed 

 

• Hvad er jeres umiddelbare 

indtryk af SøgSmart? 

Hvad fungerer godt/dårligt? 

 

• Hvordan synes I om desig-

net og det grafiske udtryk i 

værktøjet? 

 

• Synes I, at SøgSmart er 

nemt eller svært at bruge? 

 

• Kan elever bruge SøgSmart 

uden lærerens undervisning 

og hjælp? 

• Hvad er godt ved 
SøgSmart? 
 

• Hvad er dårligt ved 

SøgSmart? 

 

• Hvad synes I om må-

den SøgSmart er sat 

op på? Farver, design, 

video’er? 

 

• Er det svært/nemt at 

bruge? 

 

• Behøver I en lærer til 

at hjælpe jer igennem 

arbejdsprocessen? 

Opbygningen i 

SøgSmart: 

 

Før I søger 

Mens I søger 

Efter I har søgt 

 

• Hvad synes I om opbygnin-

gen i SøgSmart? 

 

• Synes I, at det er en hjælp, 

at søgeprocessen er inddelt 

i Før, Mens og Efter I har 

søgt? 

 

• Hvordan er det at ar-

bejde med SøgSmart 

– er det let at finde ud 

af? 

  

• Hvad synes I om op-

delingen i Før, Mens 

og Efter- er det en 

hjælp for jer? 

Farvekodning: 

Informationssøgning og kildekritik 

Brugervenlighed 

’Eleven som kritisk undersøger’ 

Opbygningen 
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• Man kan ikke springe 

spørgsmål over – hvad sy-

nes I om det? 

Søge-og kildekriti-

ske kompetencer 

(Eleven som kritisk 

undersøger) 

• Synes I, at I er blevet bedre 

til at finde troværdige kil-

der, efter at I har lært 

SøgSmart at kende? 

 

• Vil I bruge SøgSmart i frem-

tiden, når I selv skal ind-

samle informationer og kil-

der til skolearbejde eller pri-

vat? 

 

• Kunne man lære om infor-

mationskompetence og kil-

dekritik på en anden måde 

end den måde SøgSmart 

har grebet det an?  

 

• Hvorfor er det vigtigt at 

være informationskompe-

tent og kildekritisk? 

• Er I blevet bedre til at 

finde troværdige sider 

på nettet? Kigger I på 

hvem der har lavet si-

den og hvor gammel 

den er? 

 

• Vil I, af jer selv, bruge 

SøgSmart? 

 

• Er der noget, der er 

smartere at bruge end 

SøgSmart?  

 

• Er det overhovedet 

vigtigt at kunne finde 

informationer og være 

kritisk ift. det man fin-

der på nettet?  
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Bilag 10: Meningsfortolkende indholdsanalyse – Skolebibliotekaren 
Farvekodning: 

Informationssøgning og kildekritik 

Brugervenlighed 

’Eleven som kritisk undersøger’ 

 

Forskningsspørgsmål 

 

 

Interviewspørgsmål 

Hvordan kan søgeværktøjet 

SøgSmart bevidstgøre og un-

derstøtte ’Eleven som kritisk 

undersøger’?  

 

• Du har inden for det sidste år arbejdet pro-

fessionelt med SøgSmart, både i en undervis-

ningssituation og som konsulent. 

 

• Hvor ser du værktøjets potentiale ift. at be-

vidstgøre og understøtte ’Eleven som kritisk 

undersøger’? 

Hvordan kan SøgSmart stillad-

sere og optimere elevers infor-

mationskompetence i grundsko-

len?  

 

 

• Er værktøjet brugbart i forhold til at facilitere 

og indlære de nødvendige søge- og kildekriti-

ske kompetencer? 

 

• Synes du, at SøgSmart er brugervenligt og 

intuitivt? 

Hvilke styrker og svagheder har 

SøgSmart i forhold til at under-

støtte og optimere folkeskole-

elevers informationskompe-

tence? 

 

• Kan du pege på nogle særligt stærke sider 

ved SøgSmarts funktion som stilladserende 

værktøj? 

• Og omvendt… hvilke svage sider ser du ved 

værktøjet? 

• Tror du, at SøgSmart er det værktøj, som 

kan løfte opgaven med at optimere folkesko-

leelevers informationskompetence og evne til 

at være kildekritiske? 

Hvilke aktører og handleplaner 

skal der til, for at en skole sæt-

ter undervisning i informations-

kompetence og kildekritik på 

skoleskemaet?  

 

• Hvordan har I tacklet arbejdet på din skole 

med at implementere informationssøgning og 

kildekritik i undervisningen? 

 

• Ledelsens rolle? 

• Lærernes rolle? 

Hvordan kan der laves en mål-

rettet indsats ift. at udbrede og 

implementere SøgSmart i fag-

personernes praksis? 

 

• På din skole har i arbejdet målrettet med at 

implementere undervisning i informationssøg-

ning og kildekritik fra 6. – 9. kl. 

• Hvorfor har I lavet denne prioritering, og 

hvorfor er det vigtigt at lære børn og unge 

om informationssøgning og kildekritik? 
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Bilag 11: Meningskondensering – elever - analyse af interviewmateriale 
Farvekodning: 

Informationssøgning og kildekritik 

Brugervenlighed 

Opbygningen i SøgSmart 

’Eleven som kritisk undersøger’ 

 

Interviewsekvens 

 

 

Meningskondensering 

 

Kategorisering/ 

nøgleord 

Ja, det er vigtigt, for hvis det er en 

eller anden psykopat, der har skre-

vet noget, tænker man, er det nu 

rigtigt eller er det en, som prøver 

at bilde dig noget ind. 

…man tænker, om det er noget 

man kan stole på. Det nytter jo 

ikke noget, hvis det er 20 år gam-

melt. 

Eller sådan noget som Wikipedia, 

hvor alle kan gå ind og skrive, det 

tror man ikke så meget på.  

Ja, og at man ikke kan regne med, 

hvad der står der. 

Eller hende dér, der havde sam-

menlignet Danmark med Venezuela 

Jeg tror godt, at man kan starte 

tidligere 

For jeg synes, at vi har haft noget 

de tidligere år, hvor det kunne 

have været rart at kunne have 

brugt sådan noget 

Det er sikkert 

 

At den får dig til at tjekke om da-

toen, den er god 

 

Ja, det er YouTube 

 

Ja, der er mange vi følger 

 

Jo, det kunne jeg godt finde på 

 

Eleven reflekterer over 

begrebet fake news  

 

 

 

Eleven reflekterer over 

aktualitet og troværdig-

hed 

 

 

 

 

 

Eleven reflekterer over 

begrebet fake news  

 

 

 

 

 

 

Eleven vil gerne kunne 

agere som kritisk un-

dersøger 

 

 

 

Elevernes færden på 

nettet og deres brug af 

nyhedsmedier 

Eleven som kritisk 

undersøger 
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Nogen gange, hvis jeg keder mig, 

så kigger jeg i Ekstra Bladet eller 

sådan noget 

Hvis overskriften lyder spændende, 

så går jeg ind på den og kigger vi-

dere for at se hvad der egentlig 

sker ude i verden. 

 

 

 

 

Jeg synes at det er sjovt, så man 

ikke bare kører træt i at sidde og 

læse. Det er mere overskueligt. 

Det tager også noget længere tid 

 

At det tager lang tid, men det er 

også det eneste 

 

Der kan godt være nogle få ting 

 

Det er rart nok at have en lærer, 

hvis du er lidt i tvivl om det, så 

man lige kan spørge om det rigtige 

svar 

 

Altså du kan ikke begynde noget, 

før du har lagt lidt arbejde i det, 

altså da vi skulle have projektuge 

sidste gang, der kunne du ikke 

bare lige gå i gang med SøgSmart 

før du ved hvilken problemstilling 

du skal arbejde ud fra, så kan du 

ikke gå ned i Mens du søger. Der 

er du nødt til Før du søger, før du 

går i gang med noget som helst. 

 

Det er meget forskelligt, tror jeg, 

alt efter om det er meningen, at 

man skal arbejde i grupper eller 

alene 

 

Elevens umiddelbare 

indtryk af SøgSmart og 

dets opbygning 

 

 

 

 

Eleven reflekterer over 

meningen med opbyg-

ningen og langsomme-

ligheden i arbejdspro-

cessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven mener, at man 

både kan arbejde alene 

og i grupper 

Opbygningen i 

SøgSmart 



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

64 

Men vi skal jo også lige lære at 

kravle, før vi kan gå 

Ikke rigtigt 

Hvis vi skulle finde svaret på et 

ord. 

Den Røde Ordbog. 

 

Det kender jeg godt. Man skal 

være kritisk overfor de kilder man 

bruger. 

Så man ikke får gammel falsk in-

formation, tjekke datoen. 

Tjekke at man også kan kontakte 

dem, det står tit oppe i titlen, og 

sidst opdateret. 

 

Det var med SøgSmart. 

 

Hvis Terkel ikke havde introduceret 

os, så anede jeg ikke, at der var 

noget, der hed SøgSmart. Så ville 

jeg sidde og køre rundt i mit eget 

rod, hvis man kan sige det 

Elevens forståelse af 

begreberne informati-

onskompetence og kil-

dekritik 

 

Eleverne har fået op-

mærksomhed på begre-

berne ved at bruge 

SøgSmart 

Informations-søg-

ning og kildekritik 

Altså nu er jeg bare dårlig til at 

bruge internettet, så jeg synes, at 

det er meget enkelt, for så kan jeg 

selv finde ud af det 

Ja, og du kan stort set altid få 

hjælp i det 

 

Jamen altså, jeg er rigtig dårlig til 

at finde rundt i det, og hvis jeg går 

ud af det, skal jeg til at starte for-

fra, og det gider jeg simpelthen 

ikke sådan noget. Så SøgSmart er 

rimelig overskuelig at finde rundt i. 

 

Der er den også god for dem 

Elevens syn på bruger-

venlighed – hvad der er 

godt og dårligt ved 

SøgSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugervenlighed 
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Det er få der synes, at det er træls, 

at det går langsomt,  

ja, de vil bare jappe det hele igen-

nem  

 

Hvis vi aldrig havde hørt om det, 

så tror jeg, at det ville tage et 

stykke tid at finde ud af det. Altså 

første gang, der gik vi jo igennem 

alt for at lære hvordan det var det 

skulle bruges. 

Jeg tror også, at dem der er vant 

til at være meget på internettet, de 

vil nok også synes, at det er ret 

nemt hvad man skal 

 

Du har jo det hele et sted 

Eleven mener, at læse-

svage og fagligt svage 

elever får god hjælp i 

SøgSmart 
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Bilag 12: Meningskondensering - skolebibliotekar – analyse af interviewmateriale 
Farvekodning: 

Informationssøgning og kildekritik 

Brugervenlighed 

Opbygningen i SøgSmart 

’Eleven som kritisk undersøger’ 

  

 

Interviewsekvens 

 

 

Menings-kon-

densering 

 

Kategorise-

ring/nøgleord 

 

Nu har jeg en dobbeltkasket på, kan man 

sige, hvor jeg gennem CFU jo selvfølgelig har 

fået kendskab til SøgSmart, CFU er medud-

vikler, sammen med Centralbiblioteket, af 

det her produkt, der jo skal fremme elever-

nes informationskompetence. Da vi så samti-

dig på skolen valgte at sætte fokus på pro-

jektarbejdsformen, fra 6. kl. frem mod 9. kl., 

hvor de skal aflevere den obligatoriske pro-

jektopgave, der er en del af deres afgangs-

prøve, så stod vi og havde et område i pro-

jektarbejdsformen som PLC/skolebiblioteket 

skulle tage sig af med at blive dygtig til at 

søge informationer og viden. Der kom 

SøgSmart som en Guds gave, og den greb 

jeg så med det samme, og den har vi så 

skrevet ind i vores plan. De starter i 6. kl. på 

et niveau og arbejder os frem mod afgangs-

prøven i 9. kl.  

Ja, til at kunne gøre dem informationskom-

petente, som en del af det pæne ord dan-

nelse, og have et værktøj, et ordentligt red-

skab, og ikke bare jeg tror nok og jeg synes. 

Her bliver du ledt af en vej, hvor der har væ-

ret fagfolk bag, der har banet vejen. 

De får jo øjnene op for at der er nogle led, 

der gør at man er en detektiv, der opdager, 

Skolens fokus på 

projektarbejds-

formen med ’Ele-

ven som kritisk 

undersøger’ for 

øje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannelse ift. infor-

mations-kompe-

tence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven som kri-

tisk undersøger 
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man har været i alle hjørner og kroge. Det 

SøgSmart gør er at det tvinger dig til at 

komme igennem nogle elementer. Det er det 

der gør det til et rigtig godt redskab. Du bli-

ver en dygtigere søger, ikke bare fra hvad du 

lige selv kommer på 

Så jeg synes, at det her værktøj er et der 

også vil være et af de værktøjer de vil møde 

sidenhen. Så det her passer rigtig godt til 

folkeskolen i sit sprog og udformning og i sit 

niveau. Vi når hertil og man skal kunne det 

her. Er man det er man også søgekompetent 

eller informationskompetent. Jeg kan ikke 

forstå, at der ikke er flere, som tager det ind 

i deres undervisning. Men det kan hænge 

sammen med at ressourcernes til skolebiblio-

tekerne bliver skåret i de her år, PLC’erne 

skal ind over andre faglige vejledere. 

Ja, fordi lærerne de har deres fagfaglige vir-

kelighed. Er man fysiklærer, så er det ikke 

der man er, og det hører meget sammen 

med den gamle skolebiblioteksopfattelse, at 

de skulle sætte eleverne i stand til at være 

informationskompetente, om man skal ud på 

hylderne eller ud på nettet, så skal vi lære 

dem at kunne finde frem efter de systemer, 

viden er organiseret under, hvordan er det 

man organiserer information – det er det de 

lærer her. 

Det står i ’dansk’, at man skal være informa-

tionskompetent, og det ligger ovre i kulturfa-

gene, at man skal i historie og samfundsfag, 

at eleverne skal arbejde med kildearbejde og 

herunder kildekritik. Derfor fik vi øje på det 

og til projektarbejdsformen. Vi synes jo at vi 

manglede noget for at gøre vores elever til… 

som en del af at være borger, at være dan-

net så skal man vide hvordan man egentlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannelse ift. infor-

mationskompe-

tence 
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laver en ordentlig søgning. Som i gamle dage 

blev vi undervist i hvordan du bruger biblio-

teket. Det gør vi også i SøgSmart , men der 

vi også databaser med, vi har nettet, og det 

synes vi nok er skolens opgave. Den vil altid 

være grebet af skolebiblioteket. 

Det har jo altid været en vigtig del af en sko-

lebibliotekars hverdag med informationskom-

petence. Men da skolebibliotekarerne uddør 

som race, fordi uddannelsen ikke findes læn-

gere, så har det her det svært i folkeskolen. 

Der skal være nogen, der brænder for det 

her og der kan se det, at det er en måde, el-

ler en del af det at kunne gå igennem en ud-

dannelse på. Det vil også være at være en 

dygtig informationskompetent elev/student. 

Hvis man ikke kan se den, så det bliver det 

noget tilfældigt noget, hvis man ikke kan se 

det værktøj her og man ikke kender det. 

Ja, nu har vi PLC, som har taget førertrøjen 

på overfor det samme lærerkollegie og sagt, 

at det her, det skal vi have sat fokus på, for 

når de kommer i 9. kl., så kan de ikke ar-

bejde med projektarbejdsformen. Og det kan 

man jo godt se. Men i det øjeblik man selv 

står der i 6. kl., så er det jo, at vi skal have 

tidligt fat i dem, og det er som regel skole-

biblioteket, som tager fat og siger, at vi skal 

have lagt det her fast, så kan vi gøre det. 

Det er jo klart, der vil nogle være mere moti-

veret end andre. Men det at vi har bestemt 

det, det gør jo at man ved det. Så kan der 

være forskellige meninger, sådan er det jo. 

De fleste kan i deres bevidsthed se, at det er 

en rigtig god idé. 

Det er der ikke, der er ingen barrierer, men 

der er forskellige former for engagement, 

skal vi ikke sige det sådan. Fordi det er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannelse ift. infor-

mationskompe-

tence 
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noget af det de skal kunne i projektarbejds-

formen, bl.a. selvstændighed er noget af det 

de bliver bedømt på. Kan man søge sine 

egne læremidler frem, det får man selvfølge-

lig point for, det er den ene ting med at de 

bliver bedømt på deres proces. Men også at 

man som borger i 2018 forventes det jo, at 

man kommer med en kompetence til at man 

kan begå sig, både kan søge frem, men også 

kan vurdere, det kildekritiske, som du var 

inde på, det skal man kunne som borger. El-

lers æder man jo alle historier rådt, som 

man hører. Man kan selvfølgelig bruge det i 

alle skolens fag, lidt eller meget, men det 

kræver jo, at man vil det. Det man kunne 

gøre, hvis man har fagudvalg på skolen er at 

man kan sige, at i vores fag bruger vi det 

her. Det kan man gøre men det skal være 

ildsjæle. Når man nu engang er historielæ-

rer, så er det ikke sikkert, at man kender det 

værktøj her, slet ikke hvis man ikke har 

mødt det på læreruddannelsen. Og så skal vi 

jo selv til at sætte os ind i det så man får 

kendskab til det. Det er jo en stor hemmelig-

hed mere eller mindre, selvom du jo kan få 

alt mulig information om det her værktøj. 

Hvis jeg går ud på min skole, så er der 

mange af mine kolleger, som aldrig har hørt 

om det, selvom jeg har fortalt om det. De 

bruger det ikke. Der skal man igennem fag-

udvalg og så skal det være fagudvalgets for-

mand, der driver det, nogle ildsjæle. 

Det er der jeg vil tro man vil kunne komme 

igennem. Men man skal jo have prøvet det 

og se fordelen, fordi det er noget, der kom-

mer oveni igen, de skal jo se outputtet, de 

skal have prøvet det. Det kræver, at man 

vælger at gøre det. Den er svær, tror jeg, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannelse ift. infor-

mationskompe-
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lærere jeg kender… hvad skal vi med det? 

Det er derfor vi netop har valgt at drive det 

på projektarbejdsformen, for derovre giver 

det virkelig mening, for der skal de bruge 

det. 

Ja, tiden, vi skal også nå ordklasserne, alge-

bra i de andre fag, hvordan får vi så tid til 

det her. Det der med at kunne se, at det rent 

faktisk giver nytte, før lærerne vil inddrage 

det, den kan jeg godt se er svær. Men vi hå-

ber jo lidt på at netop det at både lærere og 

elever stifter bekendtskab med det og bruger 

det som værktøj med eleverne, det vil føre 

frem til at de til afgangsprøverne i nogle af 

fagene, vil bruge de ting, der er udviklet til 

de eksamensrelaterede moduler, de prøve-

rettede forløb, til dansk, naturfag og kultur-

fag, og der ligger rent faktisk nogle uddy-

bede versioner, hvor man kommer endnu 

mere ned i detaljen, og som passer rigtig 

godt til det arbejde de skal lave.  

 

F.eks. skal de i kulturfagene ud at finde kil-

der, og der tvinger man dem til at tænke, 

har I tænkt tv- udsendelser, har I tænkt 

kunstbilleder, har I tænkt reportage, det gør 

den rigtig, godt. 

Det er ikke for tidligt på nogen måde, altså 

den der begyndende måde at tænke på, at 

informationer, de er der, vi kan finde dem ud 

fra et værktøj, og vi skal forholde os til dem. 

Nu har jeg jo lige kort set det her, og det er 

ganske fint og ud fra måden, vi leger lidt. 

 

Selv på universiteterne hvor netop viden-

skabsteori fylder så meget, kunne man få et 

værktøj der, for det sidder ikke på rygraden 

på dem, det hører man jo tit. Vi har jo hørt 
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om skandaler, hvor man ikke har forholdt sig 

eller har styr på sin kilde, det kan være fa-

talt. 

Ja, mere fokus på den dannelse og den kul-

tur og teknik, som man skal have med sig 

som borger fremover, for vi får viden mange 

steder fra, og vi skal forholde os til den. 
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Det har vi ud fra noget hjemmestrik hvor vi 

har arbejdet med søgemaskiner, i databaser 

og adgang i skoleregi til Polfoto og dem der 

ligger i Skoda, så det har vi arbejdet med, 

men får vi et sted hvor børnene ikke kan 

springe over. Rammen er bygget op sådan 

at man skal igennem nogle faser, og det er 

især det der tiltalte mig, at man ikke kan 

springe over, hvor gærdet er lavest. Du bli-

ver tvunget til at komme igennem søgear-

bejdets forskellige elementer, det tiltalte 

mig meget. Det vil vi gerne have som det 

værktøj vi bruger på vores skole ifm. pro-

jektarbejde, så det sidder på rygraden, når 

de når til 9. kl. Ikke kun til projektarbejde, 

men det er der vi har fokus. Det skulle også 

gerne blive et værktøj de kan bruge i andre 

fag, når de arbejder med opgaver. 

Både enkeltfagligt og tværfagligt. I det øje-

blik, at man skal ud at søge information til 

en opgave, hvor det ikke bliver serveret af 

læreren, at det er her vi arbejder i det her 

felt med de her materialer, at man selv skal 

ud at søge det, så skal man have et værk-

tøj, der sikrer en kvalitet, og det er det 

SøgSmart gør, jo. 

 

Det er selve programmet SøgSmart, der 

ikke lader dig hoppe over, hvor gærdet er 

lavest. Du får ikke lov til at gå videre indtil 

du har opfyldt de kriterier, der skal til, før 

det har en vis faglighed. 

 

Ikke uden at give køb på den refleksion der 

kommer. De trin de skal igennem kræver 

hver gang, at du laver en lille pause hvor du 

stopper op, hvorfor skal jeg det her, jeg 

skal det her, enten tager man det som givet 

SøgSmart som 

værktøjet, der ud 

fra sin opbygning, 

formidler og di-

daktiserer søgear-

bejdets forskellige 

faser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksion under 

søgearbejdet 

 

Opbygningen i 

SøgSmart 
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eller nå jo det skal jeg igennem, så den 

langsomhed er ikke alene en dyd, det er 

også en nødvendighed for at få eleven til at 

forstå at information ikke er værdiløs eller 

værdineutral, men du er selv med til at 

styre det ved dine spørgsmål, og det der 

kommer op, det er ikke tilfældigt det der 

kommer op, altså de hits, der kommer. Så 

langsomheden er ikke en hindring men med 

til at styrke det. 

 

Processen når vi skal lære noget, så er der 

simpelthen nogle ting vi skal gøre for at det 

får en vis kvalitet, ellers bliver alting jo bare 

lige godt. Det er det, at netop det her værk-

tøj gør, alt er ikke lige godt. Det er det de 

lærer herigennem. Vi er nødt til at have no-

get kvalitet, og så skal vi vurdere det bag-

efter ud fra nogle af de parametre, der er 

indenfor denne her videnskab, informati-

onsvidenskaben. 

 

Det store problem i det her er jo, at der lig-

ger et værktøj som er praksisnært, som er 

tilgængeligt for alle, uanset om du er folke-

privat- eller friskole, alle kan bruge det, 

men det når bare ikke ud til nogen. Det er 

der værktøjet har sit problem, og hvem skal 

sælge det. CFU’erne, men hvem skal ude på 

den enkelte skole føre det igennem, og det 

er der barrieren ligger. Når folk først har set 

hvad det kan, så bliver de noget begej-

strede. 

Vi har et særligt indsatsområde omkring 

projektarbejde og en del af det er, at skole-

biblioteket udvikler elevernes informations-

kompetence. Vi har valgt at bringe 

Skolebiblioteka-

rens begrundelse 

for at skolen ar-

bejder med infor-

mationskompe-

tence 

Informations- 

søgning og kil-

dekritik 
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SøgSmart i spil til netop informationskom-

petence. 

 

Indtil nu har de jo bare lavet fritekstsøg-

ning, Google er den de langt fleste kender 

og bruger, og de forholder sig på ingen 

måde kritisk til resultaterne, til antallet af 

hits eller til søgeord, bare der kommer no-

get, så må noget af det jo kunne bruges. 

Her bliver de jo tvunget til at bruge søgeord 

ud fra de kildekritiske redskaber, afsender-

forhold, aktualitet og de ting, der nu ligger 

bag. 

 

Ja, for langt de fleste. At der sættes krav til 

deres søgning. Fordi lærerne er heller ikke 

søgekompetente. Det kan godt være, at de 

ved det og har læst om det, men har ikke 

brugt det. De gør som eleverne, en fritekst-

søgning, og på en god dag, kommer man 

måske over på side 2. 

 

De fleste lærere vil blive løftet her, i den 

grad. Også selv for de der kommer fra fag, 

hvor kildekritik, historie og samfundsfag, de 

kan virkelig godt se det og vil komme til at 

elske det her, deres fag kommer for alvor i 

spil 

 

Nej, vi har fået det præsenteret i det net-

værk, som vi har i Aalborg Kommune, og 

folk synes jo, at det er rigtig godt, men når 

man måske har fem timer til skolebibliote-

ketsarbejde på en skole, så når man ikke at 

prioritere det her. Det er ressourceaf-

hængigt. Så informationskompetencen viger 

for, at måske har blik for børnelitteraturen i 

stedet for, eller på kodning. 



INFORMATIONSKOMPETENCE I SPIL MED SØGSMART 
Pædagogisk Diplomuddannelse - Medier og kommunikation - Maria Preisler Nørgaard  

 

75 

Det vi bringer ind fra skolebiblioteket, det er 

jo vores fokus på projektarbejdsformen, 

hvor vi har sagt, at det vi kan byde ind med 

er informationskompetence. Det er der vi 

kan gå ind og støtte op om eleverne. 

 

Det har jo altid været en vigtig del af en 

skolebibliotekars hverdag med informati-

onskompetence. Men da skolebiblioteka-

rerne uddør som race, fordi uddannelsen 

ikke findes længere, så har det her det 

svært i folkeskolen. Der skal være nogen, 

der brænder for det her og der kan se det, 

at det er en måde, eller en del af det at 

kunne gå igennem en uddannelse på. Det 

vil også være at være en dygtig informati-

onskompetent elev/student. Hvis man ikke 

kan se den, så det bliver det noget tilfældigt 

noget, hvis man ikke kan se det værktøj her 

og man ikke kender det. 

 

Det vi bringer ind fra skolebiblioteket, det er 

jo vores fokus på projektarbejdsformen, 

hvor vi har sagt, at det vi kan byde ind med 

er informationskompetence. Det er der vi 

kan gå ind og støtte op om eleverne 

 

 

Nu er det noget vi har vedtaget i vores 

samlede PLC, at der skal være fokus på det 

her, og der sidder ledelsen med, og bakker 

stærkt op omkring det her, så vi har lavet 

en plan over hvordan vi vil implementere 

det, og arbejde med hvordan de laver pro-

blemformulering. De arbejder med produk-

ter, og det udvikler sig frem mod 9. kl. med 

informationskompetence, og der er ledelsen 

helt med og følger op på det her. Vi tager 
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det op to gange om året, hvor langt er vi 

kommet, hvordan går det, hvad skal vi rette 

til? 

 

Det er det jo for alle, at lederen går forrest, 

så ved alle, at det er vigtigt. Jeg kan sag-

tens brænde for min del, hvor de andre si-

ger, ja, ja, bare det, at ledelsen lige har øje 

på det, det betyder jo, at man er anerkendt 

og at de finder det spændende. Sådan er 

det med alting. Hvis ledelsen bakker op, så 

bliver det sjovere. 

 

Det er fagets metode, der jo ligger i kilde-

kritikken, så derfor vil man elske det her 

ekstra meget i de fag. Det er i et sprog og i 

en udformning som er nem at gå til. Det er 

jo også sat op til at være selvinstruerende, 

så det er nemt at bruge. Hvis man ikke kan 

læse det, kan man få det læst op. Det er 

godt tænkt, både i sin form og i sit indhold 

som er tilpasset grundskolen. På et univer-

sitetsniveau, ville det selvfølgelig være 

endnu mere komplekst. Men her synes jeg 

rent faktisk, at langt de fleste elever, som 

jeg har arbejdet med på 6. kl. niveau, de 

kan sagtens være med. I sig selv er pro-

grammet ikke nogen hindring. Det er mere 

det at ville og grundigheden i det, ja, man 

kan selvfølgelig stadig snyde læreren. Det 

giver også læreren en anden mulighed. Når 

man har lavet sin søgning kan man få en 

rapport over sin søgning, og netop i pro-

jektarbejdsformen, der er noget af det vi 

bedømmer dem på, deres arbejde, deres 

proces, og der har vi noget konkret at for-

holde os til. Har de lavet et ordentligt 

stykke søgearbejde, det kan vi jo rent 

Facilitering og stil-

ladsering 
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faktisk få sort på print. Det er stærkt med 

den klare bedømmelse, også for eleven 

selv, vi har noget at forholde os til, du har 

jo ikke lavet et søgearbejde, ergo kan du 

heller ikke få en større præmie i sidste 

ende. På den måde er det en lettelse for læ-

reren at bruge det her og kan se fordelen 

ved at forholde sig til noget konkret i be-

dømmelsen. 

 

For at få slået det i gang, så valgte vi at 

tage en dobbeltlektion og sige, her er et nyt 

værktøj, nu bliver I taget i hånden, og så 

går vi det igennem. Men næste gang I mø-

der det, så er I sådan set i stand til selv at 

bruge det, idet det er så selvinstruerende, 

som det er. Jeg vil gå ind og lave en kort in-

tro, vi bygger op fra begynder til øvet, vi 

åbner lidt mere af det, men jeg vil ikke 

bruge det i en dobbeltlektion. Jeg vil sige, 

at nu skal vi i gang igen, I skal i gang med 

at arbejde, og I skal bruge det her, aftale 

med de lærere der er der, gøre dem endnu 

klarere på, at det er det værktøj, som de 

skal bruge frem til 9. kl. Fordi aftalen mel-

lem os lærere er, at det er det her værktøj 

vi bruger, det er det de vil blive bedømt på, 

det er det vi har fokus på. 

Nu satte vi det i gang i 6. kl., det gør vi 

igen i år så det vokser op. Dem der så er 7. 

kl., der startede sidste år, følger vi. Når de 

kommer til 9.kl. så skulle det jo gerne være 

det værktøj de selv vælger. Også set fra 

lærersynsvinkel er der ingen tvivl om, at 

det er her man starter, når man søger. Så 

bruger man det her som værktøj. Der sker 

jo det at eleven bliver meget mere selvhjul-

pen. Eleven kan i kraft af det her vise 
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selvstændighed. De stærke elever vil kunne 

få meget ud af det, men de svage elever vil 

blive hjulpet at de vil fået resultat i en eller 

anden grad. Så muligheden for at arbejde i 

dybden, for dem der kan det, åbner det for 

en mulighed for alle. Jeg vil sige, alle kan 

finde på noget, man skal have 3 op til 5 sø-

geord, før man får lov til at blive sluppet vi-

dere. Det både understøtter og hjælper 

dem, men omvendt åbner det også mulig-

heder. Det har den åbenhed det skal ha’, så 

det er et ganske glimrende program. 

 

Ja, man bliver hurtig til det, når først man 

har arbejdet med det. Så er det jo ikke så 

langsomt, som de første gange man har ar-

bejdet med det. Som du selv er inde på, så 

skriver de i lærervejledningen, at det er 

langsomt, og det er en dyd, men det er det 

jo egentlig ikke, når først man har det inde 

på rygraden. Så bruger man det jo som når 

man skal lære at save, det går også lang-

somt i starten. Så bliver vi dygtigere og 

dygtigere, man kan jo også se hvad man får 

frem. 

 

At kunne sætte det ind i fagene giver en 

merværdi. Nu kender jeg de prøverettede 

forløb til kulturfagene, og det er rigtig godt, 

især for de elever, som har svært ved at 

komme i gang, de vil blive stilladseret rigtig 

godt, for den siger, har du tænkt, og du 

kommer ikke videre før du har tænkt, og 

det tager ikke lang tid 

 

De bliver holdt i hånden og bliver ført igen-

nem processen, det gør den rigtig godt. 

 

 

Differentiering og 

progression 
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Bilag 13: Seven Faces of Information Literacy    
 

 

 
 
 
Category one: The information technology conception 
 

 

 
 
 
Category two: The information sources conception 
 

 

 
 
 
Category three: The information process conception 
 

 

 
 
 
Category four: The information control conception 
 

 

 
 
 
Category five: The knowledge construction conception 
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Category six: The knowledge extension conception 
 

 

 
 
Category seven: The wisdom conception 
 

Kilde: Bruce, C.  [2018] 
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     Bilag 14: Bruce contra SøgSmarts forståelse af informationskompetence 
 

Seven Faces Of Information 

Literacy 

SøgSmart 

Category one: The infor-

mation technology concep-

tion 

Informationskompetence ift. at 

kunne bruge IT, finde informati-

oner samt kommunikere 

Før I søger 

• blive afklarede og præcise omkring, 

hvad de vil undersøge. 

• lave søgespørgsmål og søgeord. 

• blive afklarede omkring hvilke informa-

tionstyper de har behov for. 

• vælge, hvor det er relevant at søge in-

formationer ift. deres informationsbe-

hov. 

Category two: The infor-

mation sources conception 

Informationskompetence ift. at 

finde og bruge information ved 

at kende informationskilder og 

deres struktur 

Mens I søger 

• søge på internettet, i databaser og på 

biblioteket ud fra deres søgespørgs-

mål/søgeord (og problemstilling). 

• afkode og overblikslæse de fremfundne 

kilder – det kan være en stor fordel, 

hvis eleverne på forhånd har lært, 

hvad det vil sige at overblikslæse, og 

er fortrolige med dette. 

• vurdere og sortere i de fundne kilder. 

Category three: The infor-

mation process conception 

Informationskompetence ift. at 

kunne implementere en strategi 

for at finde og bruge information 

Efter I har søgt 

• undersøge de fremfundne kilder ud fra 

en række kildekritiske begreber. 

• evaluere egne søgeprocesser og vide-

regive gode erfaringer. 

Category four: The infor-

mation control conception 

Informationskompetence ift. at 

kontrollere og organisere infor-

mation med henblik på genfin-

ding 

 

Efter I har søgt 

• undersøge de fremfundne kilder ud fra 

en række kildekritiske begreber. 

• evaluere egne søgeprocesser og vide-

regive gode erfaringer. 

• SøgSmart organiserer de anvendte kil-

der på en liste til dokumentation. 

 

 

 


