Fordi Google er den bedste
søgemaskine i verden!
En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik,
e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune

FREDENSBORG
MODELLEN
af Arendse Ørding

Med ”Den nye folkeskole” er en række initiativer og læringsmål defineret og sat i gang i folkeskolen.
Heriblandt initiativet ”Den åbne skole”, hvis målsætning er, at folkeskolen i øget omfang inddrager
sin omverden og giver eleverne større kendskab til de muligheder, som det danske samfund byder
på. Formelt set forpligtes landets kommuner til at sikre samarbejdet mellem skolerne og det lokale
idræts-, kultur- og musikliv med ”Den åbne skole”. Denne forpligtigelse bliver mange steder af kommunernes institutioner set som en kærkommen lejlighed til at få videreudviklet samarbejdet med
kommunens folkeskoler.
Det har også været tilfældet i Fredensborg Kommune, hvor skolebibliotekarer og Fredensborg
Bibliotekernes ledelsesansvarlige på børneområdet længe har drøftet mulighederne for et udvidet
samarbejde rettet mod de ældste folkeskoleelever.
Med en 2-årig bevilling fra Kulturstyrelsens udviklingspulje blev projektet ”Mediekompetencer og
information literacy på skemaet” startet op i april 2014.
Omdrejningspunktet for samarbejdsprojektet er funderet på ideen om skole - og folkebiblioteket som
læringscenter. Her fokuserer vi på bibliotekets kernekompetencer, informationssøgning og kildevurdering. Ved at koncentrere os om et enkelt fokusområde, som netop omhandler bibliotekets kerneopgave, håber vi at bibliotekets nytte og anvendelsesmuligheder vil stå tydeligere i elevernes
bevidsthed, end det er tilfældet i dag.
”Mediekompetencer og information literacy på skemaet” har til formål at styrke kommunens
udskolingselevers kompetencer i at søge, vælge og anvende relevante kilder og litteratur i forskellige
faglige sammenhænge. Projektet kan anskues som en art biblioteksorientering for 6. – 8. klasserne,
der skal gøre eleverne bedre til at benytte e-ressourcer, lave informationssøgning og foretage kildevurdering, samtidig med at det giver dem en øget viden om folkebibliotekernes tilbud og services. I
projektperioden skal der derfor udvikles en enkel og praktisk samarbejdsmodel for kommunens to
institutioner, samtidig med at der laves et undervisningsforløb, som både skoler og folkebiblioteker
bidrager til.

Den 1. juli 2014 blev projektgruppen færdige med en analyse af udskolingselevernes
informationssøgningskompetencer og kendskab til skolens og folkebibliotekets databaser og
e-ressourcer på tre af Fredensborg Kommunes i alt 6 folkeskoler. En analyse, der skal danne
baggrund for udarbejdelsen af undervisningsforløb til hele kommunens 6. – 8. klasses elever.
Undervisningsforløbet udvikles som to prototyper, der i første omgang vil blive afprøvet på de tre
folkeskoler, som indgår i projektperioden, men som på sigt skal implementernes i hele kommunen.
Det kalder vi en helhedsplan.
Vores undersøgelse viser, at elevernes viden om indhold og opbygning af internettet og kendskab
til skolens og folkebibliotekernes databaser er minimal, at eleverne har svært ved at navigere på
nettet, at de skimmer meget og har svært ved at fokusere på de fremfunde informationer og tekster,
at de ikke benytter sig af en søgestrategi, ikke dobbelttjekker fundne informationer, også selv om de
fundne data stammer fra mindre pålidelige kilder, og at de næsten udelukkende gør brug af
Wikipedia og Google i deres informationssøgning.
Samtidig viser forskning på området at hvis eleverne skal blive bedre digitale informationssøgere,
kræver det, at de tilegner sig kritiske kommunikative færdigheder og lærer at anvende nye læsestrategier, fordi læsning på nettet kræver andre færdigheder end læsning af en fysisk bog.
Undersøgelsen understøtter vores antagelse om, at eleverne vil kunne profitere af en mere struktureret undervisning i informationssøgning, kildekritik og læsestrategier1. Undervisning, som folke og skolebibliotekets informationssøgningsspecialister med fordel kan inddrages i udarbejdelsen af,
da de sidder inde med den nødvendige faglige viden, men som i vid udstrækning skal forankres hos
lærerne i den daglige undervisning. Kun således vil vi kunne sikre os, at eleverne bliver dygtige og
kompetente informationssøgere og udøver en god kildekritisk adfærd på nettet.
Da undersøgelsen samtidig viser, at eleverne næsten ingen kendskab har til folkebibliotekets tilbud
og ressourcer, er der al mulig fornuft i, at der sættes ind med en indsats, der både bidrager til undervisningen af eleverne i søgestrategier, kildekritik og e-ressourcer og som også gør opmærksom på
folkebibliotekets tilbud og services.
Hvis vi formår at skabe et øget samarbejde om et sådant undervisningstilbud, er vi i projektgruppen
overbeviste om, at begge institutioner, både folkeskolen og folkebiblioteket, og ikke mindst
eleverne vil nyde godt af dette!
Denne artikel giver et billede af vores centrale fund i analysen, som vil udgøre fundamentet for vores
udarbejdelse af en helhedsplan i Fredensborg Kommune.

”Mediekompetencer og information literacy på skemaet”
Fredensborg Kommune

Søgestrategi – hvad er det?
For at sikre et validt datamateriale har vi både benyttet kvantitative og kvalitative analysemetoder i
undersøgelsen. I analysen indgår derfor en spørgeskemaundersøgelse af de tre skolers 7. klasser med
i alt 112 besvarelser, 6 lærerinterviews og test af 22 7. klasseselevers søgestrategier ved hjælp af en
tænke-højt-metode og søge-tracking. Vi har testet elever på tre skoler med forskellig elevsammensætning. I søge-tracking testen er eleverne udvalgt af deres klasselærere ud fra deres faglige niveau, så
både de fagligt stærke, mellemgruppen og de fagligt svageste elever er repræsenteret i undersøgelsen.
I vores undersøgelse har vi dog hverken fundet nogen signifikant forskel i elevernes informationssøgnings- eller kildekritiske færdigheder i forhold til køn eller skole.
Undersøgelsen viser, at 7. klasserne i udstrakt grad bruger nettet som informationskilde, når de
skal lave lektier eller skrive opgave. Alle benytter sig af Google,
størstedelen benytter sig af Wikipedia og omkring halvdelen beAlt står på nettet...
nytter sig aldrig eller kun sjældent af bøger og databaser. Samtidig mener over en tredjedel af de adspurgte, at det er let at finde
den nødvendige information, mens 2/3 mener at det kun nogen
gange er let at finde information.

“

”

”Hvis ikke det ligger på Wikipedia, synes jeg sjældent, man kan finde noget vedrørende emnet”.
”Man kan jo bare gå på internettet og finde fakta, men det er jo ikke altid, det hele står på nettet”.
Når vi dykker ned i analysen, synes det heller ikke ligefrem, som om eleverne rent faktisk har let ved
at finde ordentlig information på nettet og meget tyder på, at de har en tendens til at overvurdere
deres egne evner som informationssøgere. De færreste adspurgte kan mindes, at de har modtaget
undervisning i informationssøgning, og derfor er det heller ikke mærkeligt, at de ikke kender til eller
er bevidste om, at man kan benytte sig af forskellige søgestrategier.
Derfor er det vigtigt at udarbejde et undervisningsmateriale, der gør det synligt for eleverne, at man
kan finde mere og bedre information, hvis man er god til informationsøgning. Udover at undervise
eleverne i forskellene mellem term – og frasesøgninger, top-down og buttom-up søgestrategier,
forskellen mellem emne - og nøgleord, m.m., så kunne der også ligge nogle muligheder for lærerne i
at gøre brug af informationssøgning i undervisningen i dansk i eksempelvis synonymer eller i
engelsk- og tyskundervisningen. Her er tanken, at brugbarheden af synonymer eller sproglige
færdigheder vil kunne synliggøres for eleverne på en meget konkret facon ved at bruge informationssøgning som værktøj.

Google, Wikipedia og Gyldendals denstoredanske.dk som
eneste kendte informationskilder
Langt størstedelen af de adspurgte elever kender ikke til de databaser som deres skole og folkebiblioteket råder over, såsom Faktalink, Historiens Verden eller Forfatterweb2. Til gengæld svarer eleverne entydigt, at de benytter sig af Google, Wikipedia og denstoredanske.dk i forbindelse med lektielæsning og opgaveskrivning. Samtidig kan
vi se, at det påvirker elevernes materialevalg,
Jeg bruger altid Wikipedia.
hvis lærerne stiller krav om, hvilke kilder eleDet er noget man kan stole på.
verne skal benytte i forbindelse med deres opgaveløsning. Noget som nogle af de adspurgte
lærere allerede praktiserer, men som ikke er
fast defineret praksis i kommunen på nuværende tidspunkt.

“

”

På baggrund af vores undersøgelse mener vi, at eleverne vil kunne nyde godt af at få en grundlæggende viden om internettets opbygning og struktur. For eleverne er det nemlig ikke tydeligt, at der er
forskel på eksempelvis Google, Wikipedia og denstoredanske.dk, for de er ikke fuldt bevidste om,
hvad søgemaskiner, informationsportaler, encyklopædier, hjemmesider og databaser overhovedet er
for noget.
Mange af eleverne har fået installeret Google som deres internetstartside, og det virker som om,
Google for dem er internettet. Når de kender til Wikipedia og denstoredanske.dk, så skyldes det, at
de ofte støder på disse encyklopædier i deres Google-søgninger. Og selv om mange af eleverne har
hørt, at Wikipedia ikke altid er lige pålidelig, så er der er tale om en ren rituel viden og det er absolut
ikke en viden, som omdannes til en kildekritisk praksis3.
”Nogen siger, at det ikke er rigtigt, det, der står der (i Wikipedia). Men jeg tror, det er en masse kloge
mennesker, som skriver her.”
”Jeg bruger det (Wikipedia) rigtig meget. Især til skolen… er det ikke bare normale folk, som skriver
til Wikipedia?”
For de fleste bliver den kildekritiske udvælgelse af materiale et spørgsmål om sidens opbygning og
overskuelighed og tekstens sværhedsgrad snarere end en bedømmelse af kildens troværdighed, fordi
de for det meste slet ikke ænser kilden.
På samme måde gør de
fleste af eleverne kun brug
Jeg bruger meget Wikipedia, især til historiske ting,
af portaler som Skoda,
Historiens Verden og
men ikke til f.eks. geografi, så bliver det for nørdet.
Danskportalen og databaser eller leksika som
Faktalink og Forfatterweb, hvis deres lærere stiller krav om det4. De fleste synes, det er besværligt, at man ikke kan google
sig frem til portalerne og databaserne og at man skal logge ind først. Samtidig ved de ikke helt, hvad
de forskellige portaler og databaser egentlig er for noget. De kender ikke til søgefunktionerne5 og
bliver derfor frustrerede og synes, at disse portaler og databaser er irriterende at bruge.
Dette illustreres tydeligt i følgende svar fra en elev, der er blevet spurgt, hvordan han vil søge efter et
emne i Faktalink.

“

”

”Jeg vil bruge Google. Det er meget nemmere at bruge Google.”
Samtidig er det de færreste elever, der krydstjekker de oplysninger, de finder på eksempelvis
Wikipedia med andre sider. Her kan man tale om, at de gør brug af det, der kaldes det mindste anstrengelses princip6, der går ud på, at man kun søger information, indtil ens behov er opfyldt, men
ikke anvender yderligere ressourcer på søgningen eller på vurderingen af ens søgning, når man først
har fundet et svar.
Disse fund i analysen tydeliggør, at det vil være gavnligt at undervise eleverne i internettets opbygning med en forklaring af forskellene imellem en søgemaskine, database, hjemmeside, encyklopædi
og informationsportal. Derudover vil det være formålstjenstligt at undervise i de forskellige portaler
og databasers opbygning og søgefunktioner på en måde, så det giver mening for eleverne at bruge
dem7. Kun på den måde vil der være en chance for, at eleverne vil ændre informationssøgningsadfærd og vil begynde at benytte sig af skolens og folkebibliotekets e-ressourcer.

Samtidig er det nødvendigt at give eleverne en grundig introduktion i, hvordan man orienterer sig
om og validerer kilderne i et fremfundet søgeresultat. Og endelig udtaler lærerne i vores interviews,
at de mener, der skal lægges meget mere vægt på undervisning af eleverne i plagiering, citationsregler
og udarbejdelse af litteraturhenvisninger. De oplever i stigende grad, at eleverne ikke er opmærksomme på, at man ikke må copy-paste andres tekster uden reference og angivelse af kilde8.

Brugeradfærd og usability
Vores søge-tracking test viser, at eleverne ikke orienterer sig i andet end en sides midterste felt, når
de klikker ind på en side. Det vil sige, at de hurtigt orienterer sig i paratekster som overskrifter
og underoverskrifter og den
indledende brødtekst, men
hvis den relevante information
Jeg kan godt finde på at rulle helt ned på siden, uden ikke umiddelbart kan læses på
overhovedet at finde noget, jeg skal bruge. Så kommer skærmen, så opdager de den
der reklamer og lignende. Derfor ruller jeg kun ned ad ikke. De scroller stort set ikke,
hvorfor en webside for elevsiden, hvis jeg virkelig har brug for noget nyt.
erne i praksis kun består af det,
som de umiddelbart kan se. På
nogle hjemmesider og også i
Wikipedia er der i artiklen en indholdsfortegnelse, som gør det nemmere at få et overblik og navigere
rundt. Men næsten ingen af de testede elever registrerer indholdsfortegnelsen. I vores undersøgelse
af elevernes søgeadfærd i Faktalink, som ingen af de 22 elever i forvejen kendte til, ser vi samme navigationsmønster. Eleverne orienterer sig kun på midten af siden og overser derfor det kapitelindeks,
som står i venstre side.

“

”

”Jeg læser midt på siden og ikke det, som står ude i siderne. Større overskrifter kunne måske fange
min interesse.”
”Jeg tror, at kapiteloversigten er et link til andre sider, hvor man kommer over til andre steder, som
ikke handler om teksten.”
”Jeg bruger ikke indholdsfortegnelsen i Wikipedia, fordi jeg regner med, at mit svar står længere
nede i teksten.”
Her bliver det tydeligt, hvordan eleverne kopierer deres søgeadfærd fra Google til andre platforme.
De er vant til, at der popper reklamer op i højre side eller nederst på siden, når de søger i Google,
hvorfor de har tillært sig en søgeadfærd, hvor de udelukkende fokuserer på midten af en internetside
for at undgå støj.
På samme måde leder de efter et søgefelt oppe i højre hjørne på bibliotekets hjemmeside og på Faktalink, fordi Google for de fleste ligger i højre hjørne af deres værktøjslinje.
”Jeg søger i højre hjørne, fordi det som regel er her, man søger på (indhold) på hjemmesider.”
Udover at have svært ved at navigere i sideopbygningen på forskellige platforme, formår eleverne
ikke at fordybe sig i en tekst eller at læse en hel tekst igennem. De har utroligt svært ved at holde
fokus på det, de læser, og de skimmer de fundne artikler og tekster i en sådan grad, at de overser de
informationer, de egentlig leder efter. Derudover zapper de hurtigt videre til en ny søgning, hvis de
ikke straks finder svaret på det, de søger.

“Hvis jeg ikke finder det, jeg skal bruge med det samme på en side, så går jeg ud og laver en ny
søgning.”
”Jeg læser ikke hele teksten (på en side), det vil være spild (af tid).”
Derudover har de svært ved at prioritere og sortere i deres søgeresultater.
”Nogen gange er det svært (at finde relevant information). Når man for eksempel søger på ”fugle”,
kommer der alt muligt underligt op, som man ikke kan bruge til noget.”
”Nogle gange er informationerne lige foran en, eller også skal man igennem 700 hjemmesider.”
I deres Google-søgninger finder mange af eleverne de svar, de skal bruge, i den manchettekst, der står
under hvert enkelt søgeresultat uden at klikke ind på selve siden. Det betyder for nogles tilfælde, at de
finder frem til direkte forkerte svar, og de verificerer ikke resultatet på andre hjemmesider.
Alt i alt viser vores test, at eleverne har et stort behov for at blive undervist i informationssøgning og
for at lære at håndtere multimodale udtryksformer som billede, lyd og tekst. De skal lære at navigere
i skærmtekstens illustrationer, menuer, ikoner og separate tekstelementer. Og så skal de lære overhovedet at håndtere en tekst på nettet. De skal lære at skelne imellem, hvornår det er hensigtsmæssigt
at skimme en tekst og hvornår de skal bruge tiden på at læse en tekst ordentligt igennem.
Alt dette kræver, at de bliver øvet i det.

Projektets videre færd
Vores undersøgelse af elevernes informationssøgnings – og kildekritiske kompetencer peger i de
fleste henseender i samme retning som andre undersøgelser af elevers adfærd på nettet9. Derfor
vil det videre arbejde med udviklingen af en samarbejdsmodel mellem Fredensborg Kommunes
folkeskoler og Fredensborg Bibliotekerne i udarbejdelsen af et undervisningsforløb for 6. - 8.
klasserne også læne sig op af de anbefalinger, som Henny Dalsgaard Stouby kommer med i sin artikel
”Wiki, den er altid god!”.
I artiklen beskriver hun, at hvis eleverne skal kunne foretage målrettet og kritisk søgning af faglitteratur i digitale medier til opgaveløsning, så vil det ikke være nok blot at give dem nogle gode søgeråd.
Særligt fordi eleverne10 ikke selv erkender, at de mangler kompetencer i forhold til informationssøgning og kildekritik, men tværtimod overvurderer egne evner.
Derfor vil det kræve, at der udarbejdes et undervisningsmateriale, der giver eleverne nogle kritiske
kommunikative færdigheder. Informationssøgning på nettet er præget af stor hastighed og indebærer læsning af forskellige genrer og modaliteter, hvorfor eleverne ikke blot kan læse teksten på en side
på samme måde, som de læser en fysisk bog, men skal gøre brug af helt andre læsestrategier.

Vores udarbejdelse af et undervisningsforløb for 6. - 8. klasserne vil derfor bevæge sig ud af tre spor:

		
		

•

Undervisning af eleverne i skolens og folkebibliotekets forskellige portaler og databasers ”værktøjskasser”, gode søgeråd, udarbejdelse af litteraturhenvisninger, 		
ophavsret, kildekritik, internettets opbygning og navigation på internettet

•

Gode søgeråd til lærerne

•

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for lærerne i deres almindelige
undervisning

Kun hvis vi formår at få lærerne til at lave en målrettet indsats i den daglige undervisning, vil vi kunne
ændre og forbedre elevernes søgeadfærd på nettet og omdanne elevernes rituelle viden om kildekritik til en udøvende kildekritisk praksis.
Om det lykkes for os, vil I kunne høre mere om, når projektet udløber i 2016!
Indtil da er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os for nærmere information om vores arbejde. I kan
også få adgang til vores rådata, der mere detaljeret viser vores analysefund på ISSUU under
Fredensborg Bibliotekerne.

Kontaktoplysninger:
Projektejer Stine Holmstrøm Have
Mail: shoh@fredensborg.dk
Tlf: 72 56 24 62
Projektleder Arendse Ørding
Mail: aror@fredensborg.dk
Tlf: 72 56 24 59
Projektdeltager Birgit Lehmann
Mail: birgit.lehmann@skolekom.dk
Tlf: 72 56 26 76

Noter
Vores undersøgelse viser, at eleverne ikke anser det for nødvendigt at anvende formaliserede informationssystemer som biblioteket, fordi de overvurderer deres egne færdigheder. Eleverne søger i vid
udstrækning information på egen hånd og har ikke modtaget en struktureret undervisning i informationssøgning, fået en hensigtsmæssig søgeadfærd igennem klassesamtaler eller ved undervisning
af en bibliotekar. Se eventuelt Henny Dalsgaard Stoubys artikel for uddybning af de teoretiske og
pædagogiske overvejelser vedrørende dette i artiklen Wiki, den er altid god! s. 6 på www.videnomlaesning.dk under projekter.
1

I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt ind til brugen af eksempelvis Verdens-dyr, Danskedyr, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden, Historiens Verden, Litteraturtolkninger, Polfoto, Dr.dk/
skole og Bibliotek.dk og mellem 73-98 % kender ikke til disse e-ressourcer eller svarer, at de aldrig
gør brug af dem.
2

Se Henny Dalsgaard Stoubys skelnen mellem retorisk, rituel og udøvende kildekritiske kompetencer i artiklen Wiki, den er altid god! s. 3.
3

og det giver mening at stille krav og regler op for elevernes informationssøgningsadfærd. I et forskningsprojekt fra IVA, kaldet Sally-projektet, beskriver forskerholdet bag undersøgelsen, hvordan
miljø og kultur spiller en stor rolle i forbindelse med informationssøgning, f.eks. ved krav om dokumentation. Jette Hyldegård el al.: Studerende, læring og webtutorials. Det Informationsvidenskabelige Akademi, august 2011 s. 19.
4

og kopierer derfor uhensigtsmæssigt deres søgeadfærd fra Google over på de andre platforme.
Se evt. Sally-projektet for en uddybende beskrivelse s. 9.

5

Læs eventuelt mere om elevers navigering og søgning på hjemmesider i artiklen Wiki, den er altid
god! og Jeppe Bundsgaards slides om liv og læsning på skærmen på www.jeppe.bundsgaard.net
6

Faktalinks søgefunktion er f.eks. ikke speciel nem at benytte og der er mange søgninger, som ikke
giver et resultat. I stedet kunne det være brugbart for eleverne at lære Faktalinks emneoversigt at
kende, fordi den kan fungere som et redskab til at foretage emneafgrænsninger på.
7

Og det kan for så vidt heller ikke undre, når mange af eleverne ikke har modtaget undervisning i
kildehenvisninger, udarbejdelse af litteraturlister og brug af citater.
8

9

I vores undersøgelse har vi dog ikke fundet nogen signifikante forskelle i elevernes søgeadfærd
baseret på køn, sådan som Henny Dalsgaard Stouby har fundet i hendes undersøgelse. I hendes
artikel Wiki, den er altid god! tager Henny Dalsgaard Stouby da også forbehold for resultaterne af
hendes undersøgelse, der er baseret på et meget begrænset antal informanter.
og i virkeligheden også lærerne, der godt er klar over, at eleverne har nogle mangler i forhold til
elektronisk læsning, ophavsret og kildekritik, men som samtidig overordnet set vurderer elevernes
it-kompetencer som værende gode.
10
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