
Ansøgning om projekttilskud til ”Fremtidens gymnasiebibliotek og biblioteks-impact”.  

 

1 
 

 

 

Ansøgning om projekttilskud til ”Fremtidens gymnasiebibliotek og biblioteks-impact”.  

Projekttitel: 

1. Projekttitel: Fremtidens gymnasiebibliotek og biblioteks-impact. 

Økonomisk/juridisk ansvarlig:  

2. Navn: Maja Ellegaard-Petersen 

3. Titel: Uddannelsesbibliotekar 

4. E-mail: rkmep@rks-gym.dk 

5. Adresse: Holbækvej 59, 4000 Roskilde 

6. Medansøger: Ingen 

Projektet 

7. Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet beskrives, herunder 

metodevalg.  

Projektet ønsker at undersøge hvordan eleverne på Roskilde Katedralskole oplever deres 

undervisningsbibliotek, hvordan de bruger det, og hvilket ønsker de har til fremtidens biblioteket. Ved at få 

viden om hvordan eleverne forholder sig og oplever biblioteket og de tilbud som er på biblioteket, kan vi 

bedre udvikle og forbedre de indsatser samt tiltag der er på biblioteket, særligt med fokus på at styrke 

elevernes informationskompetencer og digitale dannelse.    

Projektet løber i tre faser, hvoraf den første fase består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens 

elever, denne fase løber fra maj til slut august, hvor der lukkes ned for besvarelser af spørgeskema d. 1 juli. 

Dags dato (26/6-17) er der 476 besvarelser. 

Anden fase består af Interviews, både enkelt- og fokusgruppeinterviews med elever fra Roskilde 

Katedralskole, samt rapport og artikel skrivning. 

Den tredje fase består af en workshop med inddragelse af andre gymnasier samt organisationen Danske 

Gymnasier.  

Det er fase to og tre, som vi søger økonomisk tilskud til at udføre.        

 

Baggrund for projektet.  

Noget af det, der efterspørges i dag er informationskompetencer; det at kunne finde informationer og det 

at kunne være kritisk over for de informationer man finder. Disse kompetencer efterspørges både i 

uddannelsessystemet, men de er også vigtige i forhold til at kunne agere i nutidens Danmark og verdens 
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samfund, hvor man bliver bombarderet med nyheder og informationer fra mange forskellige medier, som 

man skal være i stand til sortere i og forholde sig kritisk til.  

Mange har haft en ide om at nutidens unge de såkaldte ”digitalt indfødte” der har haft internet, computer 

og smartphones hele livet, naturligt ville besidde en kritisk sans over for informationer, men det er 

desværre ikke altid sandheden.   

Karin Lodberg Ledende bibliotekar VIA university College skriver:  

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi på de videregående uddannelser kunne ønske os at modtage 

et studentermateriale, der som udgangspunkt er i besiddelse af grundlæggende digital dannelse og 

informationskompetence. Imidlertid rækker ”de digitalt indfødtes” digitale kompetencer sjældent længere 

end til google og facebook… ” (Uddannelsesbibliotekaren nr. 2 2014). 

Ligeledes vidner en undersøgelse fortaget af EVA (Danmarks evalueringsinstitut) hvor 249 studieledere 

deltog, at det står sløjt til med elevernes informationskompetencer.  

Her vurderer 39,7 % af studielederne at de nystartede studerendes kompetencer i at ”kunne søge 

informationer om faglige emner” er utilstrækkelige. Og 57 % mener at de studerendes kompetencer til at 

”kunne vurdere relevansen og pålideligheden af den information de fandt” er utilstrækkelig (Tabelrapport 

2009 EVA1).   

Til at løfte denne opgave og styrke de unges informationskompetencer og kritiske sans er bibliotekerne og 

bibliotekarerne i front. Det er dem der er informationsspecialister. Det er dem der kender databaserne. Det 

er dem der underviser og guider eleverne i informationssøgning på tværs af årgang og fag. 

   

Metode:  

Vi har opdelt projektet i tre faser.  

Første fase der løber fra 1. maj til 31.august og anden fase der løber fra 1. september - 31. oktober. 

I først fase udarbejdede og udsendte vi et digitalt spørgeskema til alle elever på Roskilde Katedralskole 

samt bearbejder det indsamlede data. 

Anden fase består af Interviews; både enkelt- og fokusgruppeinterviews med elever fra Roskilde 

Katedralskole, for at opnå en dybere viden om hvordan de unge oplever biblioteket, samt hvordan de 

forholder sig, bl.a. til deres egne informationskompetencer og den undervisning de modtager i digital 

dannelse.  

Tredje fase består af en workshop hvor resultaterne formidles til andre gymnasier samt organisationen 

Danske Gymnasier. 

 

   

 

                                                           
1 https://www.eva.dk/projekter/2010/studiekompetence-efter-andet-gennemloeb-af-stx-hhx-og-htx-efter-
gymnasiereformen/rapport/bilag-sporgeskemaundersogelse-blandt-studieledere 

https://www.eva.dk/projekter/2010/studiekompetence-efter-andet-gennemloeb-af-stx-hhx-og-htx-efter-gymnasiereformen/rapport/bilag-sporgeskemaundersogelse-blandt-studieledere
https://www.eva.dk/projekter/2010/studiekompetence-efter-andet-gennemloeb-af-stx-hhx-og-htx-efter-gymnasiereformen/rapport/bilag-sporgeskemaundersogelse-blandt-studieledere
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8. Hvordan understøtter projektets Deff strategi 2016-2019. 

Projektet ligger i forlængelse af strategimål nr. 2 ”DEFF vil styrke informationskompetencer”.  

” Det er DEFF’s mål ikke blot at sørge for nem adgang til videnressourcerne, men også at styrke brugernes 

informationskompetencer og -bevidsthed. At skabe ny indsigt og ny viden kræver færdigheder i, hvordan 

man søger, anvender, producerer, bedømmer, vurderer, genbruger og kommunikerer viden samt udøver 

kildekritik”  

Og ”De studerende skal både have adgangen til den digitale, bearbejdede viden, men også kompetencerne 

til at bruge denne viden” (Kilde DEFF’s hjemmeside). 

Allerede nu varetager gymnasiebibliotekerne en stor rolle i at styrke elevernes informations- og 

kildekritiske kompetencer, men for at sikre, at vi gør det bedst muligt og at styrke det område i fremtiden 

således at eleverne bliver endnu bedre rustet. Er det vigtigt at evaluere de tiltag der allerede findes samt 

undersøge om eleverne har ønsker og behov som ikke bliver mødt.  

 

9. Formål 

Formålet er at opnå viden om hvordan eleverne oplever biblioteket – hvordan eleverne bruger biblioteket 

– og hvad eleverne ønsker af biblioteket. Således at vi opnår en viden der kan være med til at styrke 

elevernes informationskompetencer og digitale dannelse, gennem de aktiviteter der er på biblioteket.    

 

10. Organisering 

Tovholder på projektet er Uddannelsesbibliotekar Maja Ellegaard-Petersen, derudover tilknyttes Sociolog 

Kitte Haase Jensen i planlægning og udførelsen af projektet. 

 

11. Målgruppe og interessenter 

Målgruppen:  

Hovedmålgruppen er elever og fremtidige elever på Roskilde Katedralskole. 

Interessenter: 

Selvom undersøgelsen er målrette Roskilde Katedralskoles bibliotek, vil andre FFU biblioteker også have 

gavn af den viden der bliver produceret og vil om muligt også kunne bruge den til at understøtte nye tiltag i 

deres regi.  

Undersøgelsen resultater bliver sammenfattet i en færdig rapport, som bliver lagt offentlig tilgængelig, 

derudover tænkes undersøgelsen udbredt via artikler i ”Perspektiv”, ”Gymnasieskolen” og facebooksiden 

”De digitale bibliotekarer”.     
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12. Tidsplan.  

 Fase 1 (egen finansiering) Fase 2 Fase 3 

 Maj Juni Juli August September Oktober November 

Design af 
undersøgelse  

       

Udvikling af 
spørgeskema 

       

Indsamling af Data        

Bearbejdning af 
kvantitativ data 

       

Udvikling af 
spørgeguide 

       

Interviews         

Bearbejdning af 
kvalitativ data 

       

Udfærdige rapport 
og artikler 

       

Forberedelse og 
afholdelse af 
workshop 

        

 

 

13. Finansiering: 

  

Indtægter  

DEFF 77.000 

I alt 77.000 

  

Udgifter  

Løn til 
konsulent/projektmedarbejder 

75.000 

Materialer og forplejning 
(workshop) 

2.000 

I alt 77.000 

 

 


