
 

  100 meter kildekritik 

Udviklingspuljeprojekt med deltagelse af Hørsholm Bibliotek, 
Roskilde Bibliotekerne og Helsingør Kommunes Biblioteker 

Form og rum 

Didaktik 

 
Spil 

Fortælling 

Informationssøgning 

Leg/Bevægelse 

Licens til leg - Databasen i virkeligheden 

   Testet  



Tænk PÅ… 



Neb-Senus ForBandelse  !  
Læringskoncept I Information for 5. KlasseR  

https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false
https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false


Formål 

 øge børns brug af databaser gennem udvikling af et spil 
baseret på læring, som forener det legende og bevægelse med 
informationssøgning – og som gør den digitale verden taktilt 
begribelig 



Succeskriterier – tjek  

  
præsentation af funktionel prototype til test 
 
tegn på læring samt nysgerrighed i forhold til øget brug af 
specifikke databaser 
 
 



Hvorfor?!  fordi.. 
– Børn har et ikke-erkendt forhold til egne informationssøgningsevner 
– Ikke ved, at infosøgning er en reel kompetence 
– Ikke kan navigere på hjemmesider 
– Ikke kan aflæse/afkode hjemmesider 
– Kun læser manchetten. Max! 
– Ikke krydstjekker information  
– Ikke vurderer kilder 
– Ikke forstår nettets struktur og dybde 
– Stort set kun kender det kommercielle net 
– Tænker at hvis det ikke findes på Google, så findes det slet ikke 



5 informationssøgnings- kompetencer 

1. Definer informationsbehovet 

2. Emneord og synonymer  

3. Valg af kilde 

4. Søgestrategi og -teknik 

5. kildekritik 



Forudsætninger hos målgruppe 

• Autodidakte 

• Fritids’adfærd’ 

 

• Ca.90% deltager i sport/spil  

• Vild med mysterier  

 



Hvordan… 



Form & Rum 

Didaktik 

Gamification 

Narrativ 

Leg/Bevægelse 

Informationsvidenskab 
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Udvikling -  Tidslinje 



WALK THE TALK 

Munter udviklingsWS 



Taktil Googling 



Synonymer and emneord 



Refleksion 



Forskellige perspektiver 



Læringscyklus 
Narrativ 

Legende aktiviteter opgave 
 

Refleksion 

Læringsmål 



Koncept 
• 5 gange 1,5 time over X dage/uger 

• 5 fokuserede legebaserede læringsaktiviteter 

• En fængslende historie pakket m cliffhangers 

• Informationssøgningsopgaver 

• Alt-i-1-box, mobil løsning 

• Ikke for sjov eller teambuilding, men for læring 

• Bliv en helt!  

 



Neb-Senus forbandelse 
Narrativet:  

Neb-Senus forbandelse 

legende aktivitet 
20 spørgsmål til Kaar 

opgave 
Hvad er mysteriet omkring Neb-Senus 

statue? 
 

Refleksion 
Gruppen/hvad fungerede/skete? 

læringsmål 
Definer dit informationsbehov  



mål:  
emner & synonymer 
 
Aktivitet: 
Mumiernes hemmelighed 

Modul 2 

opgave 
 
 
 

mål: 
Definer informations- behov 
 
Aktivitet: 
20 spørgsmål til Kaar 

Modul 1 

opgave 
 
 
 
 

mål: 
Valg af kilde 
 
Aktivitet: 
De 5 Orakler Fra Thinis 

Modul 3 

opgave 
 
 
 
 

Mål: 
kildekritik 
 
Aktivitet: 
Sandhedens flod 

Modul 5 

opgave 
 
 
 
 

Mål: 
Informations-søgningsstrategi 
 
Aktivitet: 
Dyrenes ånd 
 

Modul 4 

opgave 
 
 
 
 

kronologi 



Test blandt fagfolk: 20 spørgsmål Til Kaar 







Neb-Senus forbandelse  

Produktet 

https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false
https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false


Alt i én kuffert 

Alt-i-1-box, mobil løsning 



Løs gåder for at åbne kasser 



+ = 



5 legebaserede Aktiviteter  
• 20 spørgsmål Til Kaar 

– Definer informationsbehov 

• Mumiernes hemmelighed  
– emneord og synonymer 

• De 5Orakler Fra Thinis  
– Valg af kilde 

• Dyrenes ånd 
– Informationssøgningsstrategi 

• Sandhedens flod 
– kildekritik 

 

 

 



Introduktionskapitel 
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Reflektion & opgaver 



Neb-Senus forbandelse  

Test i det virkelige liv 

https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false
https://www.roskildebib.dk/web/arena/forside?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=9&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=11686&_49_privateLayout=false


Vis billeder af kisten + rum  

 



Kistens første rum 



20 SPØRGSMÅL TIL KAAR 

Neb-Senus forbandelse I 

Åbne kistens andet rum 
(Hornbæk, 6. klasse) 



Åbne kistens andet rum 
(Roskilde, 5. klasse) 



Indhold i kistens andet 
rum 



1. modul:  
20 spørgsmål til Kaar 



5. Modul: sandhedsfloden 



Refleksion 



Testing 

Refleksion 



Let’s PLAY 

Refleksion 



Taktile objekter 



koncentreret lytning 



Indsigter 
• Artefakter faciliterer læring/ behov for taktilitet 
• læring 
• Transferværdi fra leg til praksis er muligt  
• Varier legeaktiviteterne 
• Både noget til piger og drenge 
• Storytelling virker! 
• Dette er et nyt felt, udfordrende at undervise på denne måde  
• Sørg for diversitet I idefasen 

 
 





Vi skal have ophævet forbandelsen! 



Hvordan leger man? 
Modul 1 

• Gæt ordet på Kaars korts for at løse gåden, som kan åbne kistens næste rum 
• Brug scepteret som en stafet (den forbinder dig med Kaars tanker) 
• vind ordkort ved at gætte dem, holdet med flest ordkort vinder 
• 5 kategorier: dyr, natur, krop, huse & redskaber, føde 
• ordvogteren: “ja”, “nej” “det kan jeg ikke svare på” 
• Køb Livliner med kastanjer 
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Hvordan leger man? 
Modul 5 

• Kom over på den anden side af Nilen hurtigst muligt og saml ledetråde til gåden 
• Det er kun muligt at krydse floden via de magiske søjler, som springer op, hnår 

du svarer korrekt  
• Beslut om udsagnet er sandt eller falsk 
• Korrekt: flyt fremad, ikke-korrekt: flyt baglæns 
• “siger hvem?”,  “står der mere?” 
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Kistens allersidste og 
hemmelige rum  





 
Lykke er at blive kritisk informationssøgningsekspert  


