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Afrapportering på projektet ”Informationskompetente elever i folkeskolen, når folkeskolen og 

folkebiblioteket samarbejder” j.nr. CBV.2015-0010 

Følgende beretning afslutter projektet ”Informationskompetente elever i folkeskolen, når folkeskolen og 

folkebiblioteket samarbejder”, der i det efterfølgende benævnes SøgSmart.  

 

Udviklingsarbejdet 

I perioden juni 2016- februar 2018 er der med udgangspunkt i erfaringer fra udviklingen af prototypen 

SøgSmart 1.0 blevet udviklet et digitalt værktøj, der understøtter elever i grundskolens arbejde med at blive 

kompetente kildekritiske informationssøgere fra 3.-9.-klasse.  

Projektet har i forhold til den oprindelige projektplan oplevet forsinkelser, der dels skyldes en 

omorganisering af udviklingsarbejdet, idet det ikke var muligt at opnå den eksterne financiering, der er 

beskrevet i projektansøgningen og dels en omlægning af det IT-udviklingsfirma, der har stået for udvikling 

af sitet.  

I forhold til den reviderede partnerskabsaftale, der er blevet godkendt af Slots-og Kulturstyrelsen af Jonna 

Holmgaard Larsen og bekræftet af Kamma Kirk Sørensen d. 12.3.2018, er udviklingsarbejdet blevet 

realiseret og er mundet ud i et nydesignet site med tre læringsniveauer, der korresponderer med de mål for 

informationssøgning og kildekritik, der er opstillet i forenklede fællesmål for grundskolen. I tillæg til det 

digitale site er der udviklet et analogt supplement til brug i grundskolens yngste klasser. 

 

Resultat  
I følgende afsnit vil resultaterne af udviklingsarbejdet blive beskrevet. 

Design 

Sitet har fundamentalt ændret struktur og udseende ift. prototypen. Tilbagemeldinger på prototypen viste 

at der var behov for at arbejde med overblik og opdeling af processen, således at eleverne fik en bedre 

forståelse af sammenhængen i at have en informationsbehov og til at skulle vurdere fremfundne kilder. 

Sitet opererer i to niveauer; et overbliksskabende view og et dybdeniveau hvor elevernes proces 

stilladseres og herigennem tilegner de en metodisk tilgang til informationssøgning og kildekritik, hvis 

værktøjet anvendes kontinuerligt. 

Forløb i SøgSmart 

SøgSmart indeholder nu tre niveauer, begynder, øvet og ekspert, der er de grundlæggende forløb i 

værktøjet, som stilladserer elevernes proces indenfor informationssøgning i Google, på biblioteket (fysisk 

samling og biblioteksbase) samt databaser (Faktalink, Forfatterweb og Infomedia). I tillæg til 

grundforløbene er der blevet udviklet kortere forløb, der forbereder eleverne til afgangsprøven, hvor 

eleverne bliver vurderet i evnen til at fremfinde og vurdere kilder i prøven i dansk, kulturfag og naturfag. 

Videre er der udviklet et kort forløb med fokus på principperne i kildekritik. Eleverne kan gå igennem to 

forløb, hvor der er udvalgt eksemplariske kilder fra internettet, bibliografiske poster og databaser indenfor 

temaerne ”Plast” og ”Abort”. Det er også muligt for eleverne, selv at indsætte kilder i et kildekritik-forløb 

vurdere disse med SøgSmart. 

Til de yngste klasser er der blevet udviklet et analogt supplement, som består af seks lege, der animerer en 

søgeproces og at forholde sig kildekritisk. Der er udviklet et narrativ omkring legene, hvor eleverne skal 

hjælpe den venlige Professor Nysgerrig med at finde viden til hans vidensskab. Legene introducerer til 

grundbegreber i SøgSmart og anvender piktogrammer fra sitet, således at der er en genkendelighed, når 
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eleverne logger på SøgSmart.dk. 

 

Feedback og kollaborativitet 

En ambitionerne for videreudviklingen af sitet, var at udvikle på muligheden for at give og modtage 

feedback. I det nye site er det nu muligt at eleverne kan give og modtage feedback fra hinanden samt at 

læreren har mulighed for at se alle elev-projekter og give feedback direkte i elevernes projekt via 

lærerdelen af SøgSmart. 

Kollaborativitet understøttes i opgavernes udformning og i at eleverne i samme projektgruppe kan 

producere tekst simultant.  

Backend i SøgSmart 

I det nye site er der blevet udviklet en backend som har en struktur, der gør det nemt at tilrette 

eksisterende forløb og at oprette nye forløb, hvis der opstår et ændret behov. 

 

Målsætninger og succeskriterier 
I projektansøgningen blev der formuleret målsætninger og succeskriterier for anvendelse af SøgSmart. 

Disse gennemgås i følgende afsnit. 

 
I projektansøgningen blev følgende målsætninger for sitet formuleret: 

 Lærerne anvender værktøjet  

 Elevernes kompetenceniveau øges af at anvende værktøjet  

 Bibliotekerne ser værktøjet som en løftestang i forhold til skolesamarbejdet og videreudvikler 
tilbud og indsatser ift. metoden, der anvendes værktøjet  

 At lave en målrettet indsats for at alle kommuner kender til platformen og har brug den.  
 

I forhold til opstillede målsætninger kan vi registrere følgende forhold omkring anvendelsen af SøgSmart: 

Via brugeradministration.emu.dk er der blevet sendt invitation ud til 2775 grundskoler i Danmark, med 

henblik på at acceptere en dataaftale fra SøgSmart. Indtil videre har 1571 accepteret invitationen og er nu 

klar til at tage værktøjet i brug.  

I SøgSmarts statistikmodul kan følgende ses: 

 Der er 328 skoler, der har oprettet projekter i SøgSmart  

 Der er oprettet 4257 projekter (1-3 projektdeltagere pr. projekt)  

 433 projekter er oprettet siden medio januar  

 

  



Gentofte Centralbibliotek   25. april, 2018 

I januar 2018 har Centralbibliotekerne udsendt et spørgeskema ud omkring anvendelse af SøgSmart i 

bibliotekssektoren. Medarbejdere og ledere fra 49 kommuner har svaret på spørgeskemaet og her falder 

anvendelsen i følgende kategorier: 

Bruger SøgSmart som en del af 
skolesamarbejdet 
 

16 kommuner 

Kender til SøgSmart og planlægger 
at bruge det som en del af 
skolesamarbejdet 
 

17 kommuner 

Kender SøgSmart men bruger det 
ikke i skolesamarbejdet 
 

14 kommuner 

Kender ikke til SøgSmart 2 kommuner 
 

 
Ud fra de kvantitative data, kan det konkluderes at projektet ikke helt i mål endnu. Dog tyder data også på 
at SøgSmart har god vind i sejlene, og ved at fortsætte en kontinuerlig formidling til både skole- og 
bibliotekssektoren vil SøgSmart over de kommende år forhåbentlig opnå en bred anvendelse af skoler og 
biblioteker.  
I mødet med lærere og bibliotekarer, der har anvendt SøgSmart, får vi mange positive tilbagemeldinger, 
hurdlen for begge faggrupper er, at gå fra at få værktøjet formidlet til faktisk at tage det i anvendelse.  
  
I projektbeskrivelsen er følgende succeskriterier beskrevet: 

 I skoleåret 2016/2017 kan det registreres at alle landets kommuner har anvendt platformen i større 
eller mindre omfang.  

 Centralbibliotekerne har afholdt mindst to temadage, der sætter fokus på værktøjet og 
informationskompetence, hvor minimum 1/3 af landets kommuner deltager.  

 CFU har som minimum afholdt 10-15 webinarer om værktøjet og minimum to konferencer, der 
fokuserer på informationskompetence samt et antal netværksaktiviteter for læringsvejledere og 
andre ressourcepersoner. 

 At folkeskoler henvender sig til CB/folkebiblioteker for at indlede et samarbejde med udgangspunkt 
i værktøjet. 

 Brugere på platformen vurderer relevans og kvalitet af platformen til 4 ud af 5 i en 
spørgeskemaundersøgelse. 

 
I forhold til succeskriterierne der blev opstillet i 2015 har hhv. CFU.dk og Centralbibliotekerne udrullet til de 
to sektorer med følgende indsatser:  
SøgSmart er i løbet af 2017 blevet udrullet til Skole- og Bibliotekssektoren gennem fysiske og online 

introduktioner, på konferencer og læringsfestivaler.  

Der er blevet skrevet artikler i Perspektiv, CB-regionernes nyhedsbreve , BIBlab, Folkeskolen.dk og i UCCs 

fagblad. Der er blevet kørt bannerkampagner på folkeskolen.dk og alle CFU centre har formidlet værktøjet i 

relevante netværk og på deres hjemmeside og har udbudt to SøgSmart konferencer i februar 2018.  

Alle CFU konsulenter har kendskab til værktøjet og integrerer det i relevante formidlingssammenhænge. 

Ligeledes har Centralbibliotekernes Tovholder-gruppe viden om værktøjet og der er udpeget 

kontaktpersoner og regionale superbrugere i SøgSmart på alle Centralbiblioteker. 

Der er blevet afholdt 4 webinarer til biblioteksansatte i 2017, hvor deltagelse har varieret fra 8-15 pr. 

session. Interessen er stigende og da der blev afholdt et webinar i januar 2018, var der 32 deltagere. 
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I 2017 har vi arbejdet med webinarer som en integreret del af udrulningen omkring SøgSmart. Formatet har 

vist sig meget anvendeligt. Det har været en god mulighed for projektlederen Karen Myhre at kunne 

formidle de nye forløb og besvare på spørgsmål fra deltagerne omkring teknik, indhold og samarbejde med 

folkeskolerne. Der har været en deltagelse fra biblioteksansatte fra alle regioner.  

Der er blevet udbudt 3 webinarer til skolesektoren, men desværre var der ikke nogen stor tilslutning til dem 

(3 deltagere på det første og ingen deltagere på de to næste). På baggrund af den ringe interesse i de tre 

webinarer, blev det besluttet at formidle SøgSmart via andre kanaler og dermed ikke udbyde flere 

webinarer målrettet folkeskolen. 

Vi er endnu ikke nået dertil, hvor vi oplever i noget særligt omfang at folkeskoler henvender til 

CB/folkebiblioteker med henblik på at indlede samarbejder med udgangspunkt i SøgSmart. 

Der er endnu ikke blevet lavet en brugerundersøgelse, hvor sitet vurderes i en skala fra 1-5, idet vi mente, 

at sitet havde været i luften i for kort tid til, at bibliotekerne ville have anvendt værktøjet tilstrækkeligt, til 

at kunne vurdere kvalitet og relevans.  Da Centralbibliotekerne udsendte et spørgeskema i januar 2018, 

med henblik på at få et billede af hvor mange biblioteker, der havde kendskab til sitet, fik vi alligevel et 

indblik til deres oplevelse af SøgSmart, idet respondenterne havde mulighed for at supplere med kvalitative 

udsagn.  

Nedenfor følger citater om deres oplevelse af sitet: 

”Gennemarbejdet kvalitet. Nemt at gå til. Stabilt. Udviklingspotentialer, men overordnet rigtig godt på 

plads. Meget brugbart til når vi laver præsentationer, og knytter skolerne ekstra godt til i forhold til 

traditionelle introduktioner til kildekritik”.  
 
”Det er blevet et bedre og bedre værktøj efterhånden som det er blevet udviklet”.  
 
”Ideen med Søgsmart er god - rigtig god. 
Umiddelbart tager det lidt tid at sætte sig ind i sitet. Tænker det bliver nemmere, når man har arbejdet 
med det nogle gange”.  

 
”Det er et virkelig godt redskab, der rammer lige ned i bibliotekarernes kernekompetencer. At det er 
blevet videreudviklet, så det nu også kan bruges til udskolingen, er super”. 
 
De biblioteker, der har fravalgt at bruge SøgSmart har nuanceret deres svar med følgende udsagn: 
 
”Ressourcer - eller manglen på samme. Hos os er vi først ved at opbygge et samarbejde med skolen og 

er ikke nået til at fortælle om, hvad vi kan tilbyde. + Vi er ikke mange ansatte herude”. 

 

Konkluderende på målsætninger og succeskriterier for projektet, er at udbredelse og implementering af 

værktøjet i fagpersonernes praksis ikke er nået helt så langt, som formuleringerne lægger op til. Vi ser dog 

gode takter og tror at værktøjet over de kommende år får en større udbredelse. Centralbibliotekerne og 

CFU.dk er fortsat indstillet på at formidle værktøjet og at sætte fokus på anvendelsesmulighederne i 

SøgSmart i relevante fora og netværk.  
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Perspektivering  
SøgSmart er et godt eksempel på potentialet i at arbejde tværsektorielt. Vi er nået i mål med at omsætte 

den bibliotekariske tilgang til informationssøgning til et værktøj der rummer de elementer, der skal være 

tilstede i et digitalt værktøj for at folkeskolen vil anvende det i undervisningen.  

Vi håber over tid at SøgSmart vil blive genstand for nye typer af samarbejder og dialoger mellem skoler og 

biblioteker. Allerede nu kan vi se at samarbejdet omkring udrulningen af SøgSmart, har åbnet døre for 

samarbejde mellem regionale CFU-centre og Centralbiblioteker, og den bevægelse håber vi vil fortsætte. 

  


