
Afsluttende projektrapport 

Erfaringer fra projekt gennemført i 2011-12 
Projektet ”Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet – i praksis” er blevet 

gennemført i samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Viby Gymnasium i Aarhus og 

Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) med støtte fra Kulturstyrelsen i 2011-12. 

 

Projektet er resulteret i udarbejdelse af og afprøvning af et koncept for samarbejde med de 

almene gymnasier, der dækker alle tre gymnasieår. Det omfatter kompetencemål og undervis-

ningsforløb, der sikrer progressionen i gymnasieelevernes kendskab til informationssøgning, og 

spænder fra grundlæggende kendskab til refleksion over søgninger og kreativ anvendelse af 

informationssøgning.  

 

Undervisningsmaterialet og undervisningsforløb som er blevet udarbejdet i forbindelse med 

projektet er blevet afprøvet på Risskov Gymnasium, Viby Gymnasium og Aarhus Katedralskole 

(varetaget af Aarhus Kommunes Biblioteker), samt Nordfyns gymnasium (varetaget af SDUB). 

Samarbejdet med gymnasierne har været gensidigt forpligtende, og er foregået med godken-

delse af gymnasiernes ledelse, da det også har betydet involvering af gymnasielærere.  

 

Konceptet anlægger et helhedssyn på de tre gymnasieår og bygger samtidig videre på lokale 

erfaringer, relationer og samarbejder, der er opnået i forbindelse med tidligere samarbejder 

mellem biblioteker og gymnasier. 

Målet med projektet 
Målet med projektet har været at skabe et tættere samarbejde og partnerskab mellem biblio-

teket og gymnasierne om udviklingen af bibliotekets tilbud til de unge på gymnasierne. Projek-

tet har valgt at fokusere indsatsen fra bibliotekerne på de store tværfaglige opgaver (AT og 

SRP), hvor vi har erfaret, at der er størst effekt og størst motivation for anvendelse af bibliote-

kets tilbud. Det har været vores mål at ”Informationskompetencer og de store opgaver i gym-

nasiet – i praksis” kan bidrage til: 

 

• At styrke elevers/læreres informationskompetencer og dermed elevernes mulighed for at 

opnå gode resultater 

• At en større procentdel af eleverne gennemfører gymnasieuddannelsen og dermed når 95 

% målsætningen om gennemførsel af en ungdomsuddannelse 

• At styrke bibliotekspersonalets kernekompetencer i forhold til gymnasieelevers anvendelse 

af informationssøgning og af den didaktiske tilgang til de unge 

 
  



Resultater/Materialer 
Til at understøtte programmet for udviklingen af informationskompetencer over de tre år er 

der i projektet udarbejdet følgende materiale, som er gennemarbejdet og klar til brug: 

 

• Drejebog til bibliotekspersonale i gennemførsel af: 

o Lærerkursus/1.g elever 

o 2.g undervisning 

o håndtering af vejledning i 3.g/2.HF. 

 

• Drejebog til lærere der uddeles på lærerkurset, og som kan anvendes af lærerne i forbin-

delse med undervisningen i 1.g 

 

• Kursusmateriale (Power Point) til anvendelse if. med lærerkurset 

 

• Kursusmateriale (Power Point) til anvendelse if. med undervisning af 1.g elever, der gen-

nemføres af lærerne 

 

• Kursusmateriale (Power Point) til anvendelse if. med bibliotekets undervisning af 2.g ele-

verne. 

 

• Informationssøgningsskema. 

 

Derudover er der i forbindelse med projektet blevet afholdt og gennemført følgende kurser/ 

undervisning: 

• Kompetenceudvikling af bibliotekspersonale (Kursusdag i didaktik) 

• Kurser for lærer (gennemført af biblioteket) 

• 1.g elever (gennemført af lærerne) 

• Undervisning af 2.g elever (gennemført af biblioteket) 

• Vejledning af 3.g/2.HF. (gennemført af biblioteker/lærer)  

Evaluering. 
Grundet projektperiodens varighed har det ikke været muligt, at afprøve materialerne og un-

dervisningsforløbene herover den optimale 3 årige periode. Derfor skal man se projektets eva-

luering i lyset af, at det kun har været muligt at afprøve det udarbejde materiale på den enkel-

te årgang, men ikke henover elevens fulde uddannelsesforløb.  

 

Evaluering er fortaget blandt de involverede gymnasielærerne, 2.g elever, 2.HF og 3.G elever-

ne samt bibliotekspersonale.  

 

  


