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Indledning 

Indledning til undersøgelsen 

Formål med projektet: 
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, samt udnytter 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.    

Baggrund for projektet: 
Noget af det, der efterspørges i dag er informationskompetencer; det at kunne finde 

informationer og at kunne være kildekritisk. Disse kompetencer efterspørges både i 

uddannelsessystemet, men de er også vigtige i forhold til at kunne agere i nutidens Danmark og 

verdens samfund. Hvor studerende bliver bombarderet med nyheder og informationer fra mange 

forskellige medier, som de skal være i stand til sortere i og forholde sig kritisk til.  

Mange har haft en ide om at nutidens unge, de såkaldte ”digitale 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. 

                                                      
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
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Indledning 

Kort om projektet: 
Projektet er forankret hos Roskilde Katedralskole, og det er således Roskilde Katedralskoles 

uddannelsesbibliotek og Roskilde Katedralskoles elever som er omdrejningspunktet for 

undersøgelsen. Håbet er dog at dele af denne undersøgelses resultater kan bruges på andre skole 

og gymnasier, enten direkte eller som indspark og inspiration. 

Projektet løber i to faser, den første fase består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 

skolens elever, hvor indsamlingen fandt sted i juni måned 2017. Anden fase har bestået af enkelt- 

og fokusgruppeinterviews med elever fra Roskilde Katedralskole, som er fundet sted i november 

2017. 

Fokus:   
Denne undersøgelse har fokus på elevernes oplevelse og brug af biblioteket. Det er således den 

enkelte elevs subjektive holdning og vurdering, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. Det er så 

vidt muligt forsøgt at adskille bibliotek og studiecenter fra bogkælder og klassesætsbøger.  

Indsamling 
Efter at have udarbejdet spørgeskemaet, blev det opsat i Google analyse, hvorefter en invitation 

med link til undersøgelsen blev udsendt til alle elever på Roskilde Katedralskole via Lectio. Under 

indsamlingsperioden er der yderligere blevet sendt et påmindelsesbrev ud via Lectio samt en 

påmindelses SMS.  Derudover blev det valgt i forbindelse med indsamlingsprocessen at opstille 

computere hvor eleverne kunne besvare spørgeskemaet, mens de ventede på at aflevere bøger 

eller efter de havde afleveret bøger. Ydermere blev der uddelt QR koder samt ophængt flyes 

ligeledes med QR koder, så eleverne kunne tilgå undersøgelsen via deres smartphone eller tablet. 

Dette blev gjort for at højne svarprocenten og gøre det så nemt som muligt, for eleverne at 

besvarer spørgeskemaet. 

I forbindelse med rekruttering til interviews, blev der først sendt en mail ud til alle elever, samt 

blev der sendt en separat mail ud til de elever der i spørgeskemaet havde angivet at de gerne 

måtte kontaktes i forbindelse med interviews.  
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Svarprocent og repræsentative  
Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 34,4 % svarende til 471 elever.  

Denne svarprocent er til den lave side, men stadig brugbare og generaliserbar, og ud fra en 

betragtning om aldersgruppen faktisk ganske pæn. Da det er svært at opnå en høj svarprocent 

blandt unge og yngre, og de oftest ligger som den gruppe med den laveste svarprocent F.eks. viste 

den danske sundhedsprofil fra 2013 en samlet svarprocent på 54 %, mens personer i alderen 16 til 

24 år kun havde en svarprocent på 36 %. 

For at teste om der er forskel på respondentgruppen og non-respondentgruppen er der blevet 

udarbejdet en frafaldsanalyse, for at undersøge om der er en signifikant forskel på de elever der 

valgte at besvarer spørgeskemaet og de elever som ikke valgte at besvarer spørgeskemaet.   

 

 

Population  

Alle elever på Roskilde Katedralskole  

N= 1369 

Respondenter  

N=471 

Besvarelser 

N=478 

Ikke elev på Roskilde Katedralskole  
N=5 

Mangelfuld udfyldelse  

N=2 

FIGUR 1 FLOWDIAGRAM – DELTAGER I UNDERSØGELSEN 
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Indledning 

FIGUR 2 FRAFALDS ANALYSE 

 

 

Som det kan ses fra ovenstående tabel, er der ikke en signifikant forskel blandt mænd og kvinder, 

hvilket betyder at der ikke er forskel på vores respondent og non-respondent gruppe. Til gengæld 

er der en forskel når vi kigger på årgang, her er det særligt ved 2.g og 3.g, idet at der er for få 2. 

g’ere der har besvaret skemaet og mange 3.g’ere der har besvaret skemaet. Derfor må vi 

konkludere at der er forskel på respondent og non-respondent gruppe i forhold til årgang. Vi ved 

dog ikke hvorfor denne forskel opstår, og om denne forskel har nogen betydning for de svar der er 

blevet givet.  

I forhold til Interviews blev syv elever interviewet hhv. tre som enkelt interview og to som gruppe 

interview. Der var fire elever fra 3.g og tre fra 2.g og hhv. to drenge og fem piger.   

 

 

                                                      
2 Testet med chi² test.  

 Respondenter Non-Respondenter  

 Antal Procent Antal Procent Test af 
forskel2 

Samlet 471 34,4 % 898 65,6 %  

Køn     p= 0,14 

Mænd 187 32,2 % 394 67,8 %  

Kvinder 284 36 % 504 64 %  

Årgang     p<0,0001 

1.g 153 32,3 % 320 67,7 %  

2.g 133 27,8 % 345 72,2 %  

3.g 185 44,3 % 233 55,7 %  



    
  

8 
 

Besvarelser 

Besvarelser: 
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Roskilde Katedralskoles bibliotek 

 

Oversigt over Roskilde Katedralskoles Bibliotek og 

Studiecenter 
FIGUR 3 OVERSIGT OVER ROSKILDE KATEDRALSKOLES BIBLIOTEK OG STUDIECENTER 
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Brug af biblioteket 

Brug af biblioteket: 
Under dette afsnit vil vi kigge på om eleverne på Roskilde Katedralskole bruger deres bibliotek og 

hvad de bruger det til.  

På nedenstående tabel kan det ses hvad eleverne har brugt biblioteket til indenfor det seneste år. 

FIGUR 4 ELEVERNES BRUG AF BIBLIOTEKET 

 

N=455 

Stort set alle elever har brugt biblioteket/studiecenteret indenfor det seneste år, det er kun 16 

elever, svarende til 3,4 %, som angiver at de ikke har brugt biblioteket til noget. 

Som det kan ses er det særligt det at låne artikler og bøger til opgaver, som eleverne har brugt 

biblioteket til, hele 84,9 %. Derudover kan det ses at 42,7 % har fået hjælp til litteratursøgning 

indenfor det seneste år.  

Det at eleverne benytter sig af biblioteket ser vi også ved spørgsmålet, om de har brugt biblioteket 

i forbindelse med nogle af de større skriftlige opgaver (DHO, SRP eller AT).   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Lånt artikler/bøger til opgaver

Fået nøgle til e-bøger

Fået hjælp til litteratursøgning

Fået adgang til at streame

dokumentarudsendelser

 Brugt studiepladser til selvstændigt

arbejde eller gruppearbejde

Fået hjælp med UNI-login o. lign.



 

11 
 

Brug af biblioteket 

FIGUR 5 FORDELING AF ELEVER DER HAR BRUGT BIBLIOTEKET I FORBINDELSE MED DHO, SRP ELLER AT. 

 

N= 471 

Over 4 ud af 5 elever svarer at de har brugt biblioteket i forbindelse med deres større opgave.  

På nedenstående diagram kan det ses hvordan eleverne har svaret på udsagnet ”Jeg kommer ofte 

på biblioteket/studiecenteret”  

FIGUR 6 JEG KOMMER OFTE PÅ BIBLIOTEKET/STUDIECENTERET 

 

N=467 

Som det kan aflæses fra figuren er det ganske få procent 2,57 % som er ”meget enig” i udsagnet, 

de fleste elever har svaret ”overvejende enig” 35,97 %, hvor efter de øvrige svarkategorier 

fordeler sig mere ligeligt, med mellem 10 og 20 %. Hvis tallene slås sammen til to grupper, en der 

84%

16%

Ja

Nej

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
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Brug af biblioteket 

er enig og en der uenig, kommer der to stort set lige store grupper, idet 52,67 % er i mere eller 

mindre grad enige i udsagnet og 47,32 % er i mere eller mindre grad uenige.  

Det kan derudover ses, at der er en gruppe på omkring 16,87 % (de elever der er ”meget enig” 

eller ”enig” i udsagnet), som bruger bibliotek og studiecenter rigtigt meget. Til modpol er der en 

gruppe på 28,05 % som er ”uenig” eller ”meget uenig” i udsagnet. Man skal dog være opmærksom 

på, at det ikke at bruge biblioteket ofte, ikke er lig med slet ikke at benytte biblioteket, og som 

tidligere vist er det kun 3,6 % af eleverne der ikke har brugt biblioteket indenfor det seneste år.  
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E-bøger eller fysiske bøger 

E-bøger eller Fysiske bøger 
Som et led i undersøgelsen vil vi gerne undersøge hvordan eleverne ser på e-bøger. Grunden til 

dette er, at det diskuteres på mange biblioteker og uddannelsesinstitutioner, hvad er bedst? hvad 

ønsker eleverne? Er det digitale fremtiden? Der er uddannelsesinstitutioner der er blevet papirfrie 

og har alt elektronisk, samtidig er der også skoler der ruller elektronikken tilbage til fysiske bøger 

og kridttavler. Der er fordele og ulemper ved begge alternativer. I dette afsnit vil vi se på hvordan 

eleverne på Roskilde Katedralskole forholder sig til e-bøger og fysiske bøger. På Roskilde 

Katedralskole er langt de fleste af elevernes skolebøger fysiske bøger, dog er der enkelte 

elektroniske klassesætsbøger og der anvendes også meebooks.  

Eleverne blev præsenteret for to udsagn, som de skulle vurdere på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var 

slet ikke og 5 var i meget høj grad, de to udsagn var ”Jeg foretrækker e-bøger frem for fysiske 

bøger” og ”Jeg ville gerne have at alle skolens bøger var e-bøger”.   

På nedenstående figur kan fordelingen ses.  

FIGUR 7 ELEVERNES FORHOLD TIL E-BØGER 

 

N=471 

Det kan aflæses fra figuren, at eleverne ikke er udpræget positive overfor e-bøger, faktisk angiver 

over halvdelen (55,8 %) enten 1 eller 2 på skalaen, hvor det kun er 14,7 % som angiver enten 4 

eller 5 og derved at de foretrækker e-bøger fremfor fysiske bøger.   

Kigger man på om de foretrækker e-bøger som skolebøger, bliver modstanden mod e-bøger kun 

kraftigere. Det er stort set en lige stor del som angiver 4 eller 5, men den gruppe der angiver 1 

”slet ikke” er nu på 44,6 %.  
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E-bøger eller fysiske bøger 

Det kan således konkluderes at eleverne på Roskilde Katedralskole, ikke foretrækker e-bøger frem 

for fysiske bøger, og ikke vil bytte alle deres skolebøger ud for elektroniske kopier.    

For yderligere at undersøge elevernes forhold til e-bøger og fysiske bøger, blev der spurgt ind til 

hvad eleverne så som fordele ved henholdsvis e-bøger og fysiske bøger. Der blev opstillede en 

række svarmuligheder som de kunne krydse af, samt muligheden for selv at tilføje svar.  

På figuren kan forskellene mellem e-bøger og fysiske bøger ses.   

FIGUR 8 FORDELE VED E-BØGER OG FYSISKE BØGER 

 

Ved aflæsning af denne figur skal man have for øje at eleverne ikke er blevet bedt om at måle e-

bøger i forhold til fysiske bøger. De blev først bedt om at svarer på spørgsmålet ”Hvad synes du er 

fordelene ved e-bøger?” og derefter spørgsmålet ”Hvad synes du er fordelene ved fysiske bøger?”. 

En elev kan således både se det som en fordel ved e-bøger og fysiske bøger at det f.eks. ”er nemt 

at lave noter”.     

Som det kan aflæses fra ovenstående tabel er der nogle store forskelle mellem e-bøger og fysiske 

bøger. 

I forhold til e-bøger er topscoren ”Man har dem altid med” (69%) efterfulgt af ”De er nemme at 

søge i” (62,4%), her ligger fysiske bøger ganske lavt hvor kun 7,4% og 10,2% ser det som en fordel.   

Ligeledes er der store forskelle ved svarmulighederne ”Man er mere koncentreret når man læser” 

og ”Man husker bedre det man har læst” hvor procenterne er 74,7 % og 50,7 % ved fysiske bøger 

og kun 1,5 % og 1 % i forhold til e-bøger.  I forhold til om de er behagelige at læse i, her svarer 83,2 

% at det er en fordel ved fysiske bøger, imod kun 7,2 % der mener det er tilfældet ved e-bøger. 

Ovenstående tabel viser nogle overraskende resultater, der har været forsket i forskellen mellem 

det at læse en fysisk bog og det at læse elektronisk, og her viser resultaterne også i de fleste 
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E-bøger eller fysiske bøger 

undersøgelser, at man bedre husker det man læser i en fysisk bog frem for en e-bog3. Det er dog 

stadig bemærkelsesværdigt at så mange af eleverne mener det er en fordel ved fysiske bøger og 

ikke ved e-bøger.   

Ser vi nærmere på de ting som eleverne selv har skrevet som fordele, skriver en elev om e-bøger; 

”De er praktiske, da de er på computeren, så man mister dem ikke og man skal ikke rende rundt 

med flere kilo bøger” en anden skriver; ”De vejer det din computer vejer”. Derudover er der også 

det argument som flere af eleverne skriver; ”[Man] sparer papir”. I forhold til det at arbejde med 

e- bøgerne kan man også se at flere elever har svaret at det er en fordel at ”Det er nemt at kigge i 

flere bøger ad gangen”, ”Det er nemt at lave noter” og at ”De er nemme at søge i”. 

Omkring fysiske bøger skriver en elev; ”Det er dejligt ikke at skulle kigge på en skærm hele tiden 

fordi man gør det så meget i forvejen” og en anden elev skriver; ”Man bliver bims i hovedet af e-

bøger og man husker bedre når man læser rigtige bøger”.  

Under interviewene var der et par af eleverne der ønskede flere e-bøger, særligt på baggrund af, 

at de var nemmere at have med og transportere mellem hjem og skole. De resterende foretrak i 

høj grad fysiske bøger frem for e-bøger, de to grunde som særligt blev nævnt var at man blev træt 

i øjnene/dejligt ikke at skulle kigge i en skærm, og at de huskede bedre og var mere koncentrerede 

når de læste fysiske bøger. Fordi når de skulle læse e-bøger oplevede de at blive forstyrret af ting 

der poppede op og/eller sagde lyde på deres computer, som en elev siger; ”Man bliver mere 

forstyrret, det er lidt nemmere bare lige at komme ind på noget andet [Når man læser på 

computeren]”.  

Det giver stof til eftertanke at eleverne overordnet set ikke er overvældende positive overfor e-

bøger og nærmest opponerer imod at alle skolens bøger skulle blive elektroniske. For det kunne 

tænkes at de, som såkaldte digitale indfødte ville være mere positive og ikke have et besvær med 

at læse og fordybe sig i bøger af elektronisk format.  

I forhold til denne undersøgelse skal det dog nævnes at eleverne er blevet bedt om at angive 

fordele ved hhv. E-bøger og fysiske bøger, og det at eleverne ikke ser noget som en fordel ikke er 

ensbetydende med at det er en ulempe. Derudover kan det også have en betydning at elevernes 

bøger i overvejende grad er fysiske, og de derfor ikke er så vant til at læse e-bøger.   

                                                      
3 "Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension", International Journal of 
Educational Research (2013), DOI: 10.1016 
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Biblioteksmiljø 

Biblioteksmiljø 
I spørgeskemaet var der opstillede en lang række udsagn for eleverne, som de blev bedt om at 

vurdere på en skala fra ”Meget enig” til ”Meget uenig”. De udsagn er siden blevet inddelt i temaer. 

Det første tema der vil blive fokuseret på er elevernes forhold til biblioteket og studiecenteret. 

Grunden til at det er valgt, at fokusere på biblioteksmiljø er, at det giver en viden om hvordan 

eleverne oplever stemningen og har det med at komme på biblioteket. 

Når mange tænker på bibliotekarer og biblioteker associerer man det ofte med en tung stemning 

hvor man skal være stille og der ikke er plads til sjov. Denne fordom er dog ved at blive gjort til 

skamme, og folk der har besøgt et bibliotek indenfor de seneste år, kan ikke længere nikke 

genkendende til analogien om den sure bibliotekar der sige ”shhh” og ”ti stille”.  

Bibliotekerne er blevet mere åbne, levende og farverige, og det vigtige i dag for bibliotekerne er at 

de indbyder til at læse, arbejde, hygge og opsøge viden. Det skal være et åbent sted hvor der 

gerne må stille spørgsmål og man kan søge svar.  

For at et uddannelsesbibliotek giver menig, skal det bruges af eleverne, og for at eleverne gider 

bruger det, skal det være et sted de forbinder med en god stemning. Et sted de har lyst til at være, 

og derfor benytter når de vil læse, studere, lave gruppearbejde eller bare for at hygge sig og 

slappe af. Det at eleverne oplever et bibliotek, hvor de har lyst til at komme og hvor der er et godt 

miljø, vil betyde at eleverne også opsøger biblioteket når de har brug for et bibliotek.  

Det første der vil blive kigget på i forhold til at undersøge biblioteksmiljøet, er om eleverne godt 

kan lide at lave gruppearbejde på biblioteket/studiecenteret.  

I forhold til Roskilde Katedralskoles bibliotek og studiecenter, er det indretningsmæssigt lavet 

forskellige kroge og områder hvor det er muligt at sidde og lave gruppearbejde eller selvstændigt 

arbejde, se evt. Figur 3 ”Oversigt over Roskilde Katedralskoles bibliotek og studiecenter.   
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FIGUR 9 ELEVERNES FORHOLD TIL AT ARBEJDE PÅ BIBLIOTEKET/STUDIECENTERET 

 

N=hhv. 440 og 438 

Som det kan ses er eleverne positive overfor at lave gruppearbejde på biblioteket/studiecenteret, 

over halvdelen af eleverne (58 %) er ”meget enig” eller ”enig” i, at det er dejligt at lave 

gruppearbejde i biblioteket/studiecenteret.    

I forhold til om der er for meget larm på biblioteket til at man kan fordybe sig, er der kun 7,3 % af 

eleverne som har angivet svaret ”meget enig” eller ”enig”.  

I interviewene kommer det også til udtryk at eleverne er positive omkring at lave gruppearbejde 

på deres bibliotek. Hvor en af eleverne siger; ”Jamen jeg synes bare der er en eller anden form for 

ro på biblioteket, fordi alle er bare ligesom stille og rolige” en anden elev siger; ”… Nu er vi tit i 

samme gruppe og arbejder sammen, og der plejer vi tit at sætte os på biblioteket, fordi det er et 

dejligt sted at være”.  
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FIGUR 10 STEMNING PÅ BIBLIOTEKET 

 

N=hhv. 443 og 433 

I forhold til om der er god stemning på biblioteket, er eleverne enige, 72,24 %, svarer enten 

”meget enig” eller ”enig”, og ingen elever er faktisk ”meget uenig”. Det er vigtigt at eleverne 

opfatter biblioteket som en positiv ting i deres hverdag, og at de oplever at der er en positiv 

stemning når de kommer forbi. Da det vil bidrage til at de gerne vil komme på biblioteket og 

dermed gøre brug af de faciliteter biblioteket tilbyder, samt at de forhåbentligt vil tænke på, og 

benytte biblioteket hvis de har brug for hjælp til litteratursøgning eller andet.  

Det er stort set det samme antal elever der er enige i at der ingen dumme spørgsmål er på 

biblioteket. Dette spørgsmål er medtaget, da det vil kunne bruges til at indikere om eleverne føler 

sig usikre på at spørge om hjælp på biblioteket, og har en opfattelse af at man kan spørge forkert 

eller dumt.  

I interviewene findes det også, at eleverne er glade for biblioteket og at de oplever en god 

stemning. En af de ting de fremhæver er også at de synes at personalet på biblioteket er søde og 

hjælpsomme, en elev siger; ”… At der også hele tiden er hjælp, at der ikke bare er en masse bøger 

der står, så man selv skal lede efter litteratur, men at man også har en bibliotekar man kan spørge 

om hjælp. Det synes jeg er meget fedt”. En anden elev siger; ”… Også er de meget hjælpsomme 

dernede, man kan bare spørge dem også finder de en eller andet bog frem”. Den samme tendens 

kan også findes i dataene, hvor eleverne blev spurgt til, om det betød meget at der var personale 

på biblioteket.    
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FIGUR 11 BETYDNING AF AT DER ER PERSONALE PÅ BIBLIOTEKET 

 

N=464 

Som det kan ses på ovenstående figur betyder det meget for eleverne, at der er personale til sted. 

35,13 % af eleverne er ”meget enig” og 40,3 % er ”enig, hvorimod utroligt få er ”uenig” eller 

”meget uenig”. Det at der er personale tilstede og at eleverne opfatter personalet som søde og 

hjælpsomme, må være en af årsagerne til at så mange elever mener at der er en god stemning på 

biblioteket. 

Overordnet set kan det konkluderes, at der er et godt biblioteksmiljø på Roskilde Katedralskole. 

Eleverne vil gerne sidde og arbejde på biblioteket/studiecenteret, derudover er de stort set alle 

enige i at der er en god stemning på biblioteket.   
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Litteratursøgning 
Det næste tema som undersøges nærmere er litteratursøgning. Grunden til at sætte særligt fokus 

på litteratursøgning er, at det i mange henseender er den vigtigste del i forhold til et 

uddannelsesbibliotek. Det er det der gør at biblioteket er mere end blot modtagelse og aflevering 

af bøger og grunden til, at det er en bibliotekar der administrerer biblioteket. 

På Roskilde Katedralskole foregår der undervisning i litteratursøgning i alle 1.g. klasser, derudover 

deltager biblioteket/bibliotekaren i SRP-bazar og AT-bazar hvor eleverne kan møde op og få hjælp 

og inspirationen til valg af fag, emner og kilder fra lærer, 4.g’ere og bibliotekar. Yderligere er der i 

forbindelse med SRP en workshop i litteratursøgning, for de elever der har brug for hjælp til at 

finde tilstrækkeligt materiale.  Derudover er bibliotekaren og/eller biblioteksassistenten tilstede 

på biblioteket alle hverdage fra 9-15 til at hjælpe.  

 

FIGUR 12 LITTERATURSØGNING 

 

N=hhv. 442 og 440 

Fra figuren kan det ses at 60,18 % af eleverne enten er ”meget enig” eller ”enig” med udsagnet 

omkring ofte at have fået hjælp til litteratursøgning, til sammenligning er det kun 16,96 % af 

eleverne der har angivet at de er uenige i udsagnet.  

I forhold til om eleverne gerne ville modtage mere undervisning i litteratursøgning, fordeler 

eleverne sig ca. 50/50, hvis man ser på om eleverne er enige eller uenige, og ikke skelner til 

hvilken grad. Da eleverne blev spurgt til fremtidige ønsker for biblioteket var der 29,7 % der gerne 

ville have mere undervisning i litteratursøgning.  
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Som tidligere nævnt modtager alle elever undervisning i litteratursøgning, og der er i forbindelse 

med undersøgelsen blevet spurgt ind til, om eleverne efterfølgende har brugt de redskaber de 

blev præsenteret for.  

 

FIGUR 13 ”DU HAR I DIN GYMNASIETID MODTAGET UNDERVISNING I LITTERATURSØGNING OG DIGITAL DANNELSE. 
HAR DU EFTERFØLGENDE BRUGT DET DU LÆRTE OM DIGITAL DANNELSE, EMNEORDS DIAGRAM, DATABASER M.M.?” 

 

N= 426, 16 personer svarende til 3,6 % havde angivet at de ikke har modtaget undervisning i litteratursøgning, 28 personer 

svarende til 5,9 % angav ’ved ikke’.  

Ud fra diagrammet kan vi se at omkring to tredjedele har brugt det i ”meget høj grad” til ”nogen 

grad”, og en tredjedel har brugt det i ”mindre grad” eller ”slet ikke”. Det kan umiddelbart virker 

som ganske få, der virkelig har haft gavn af undervisningen. Men taget i betragtning af at det er 

nogle enkelte lektioner og undervisningen foregår først og fremmest i 1.g, er det egentlig ganske 

flot, at et flertal anvender undervisningen, om det så også bare er i nogen grad.      

Under interviewende blev eleverne spurgt ind til om de i forbindelse med deres skolearbejde har 

brugt folkebiblioteket til at søge litteratur. Dette for at få et indblik i, om eleverne anvender deres 

folkebibliotek og i hvilket grad, samt om de oplever en forskel, på folkebiblioteket og deres 

gymnasiebibliotek. Det var ca. omkring halvdelen af eleverne, som også havde benyttet sig af 

folkebiblioteket. En elev siger; ”Jeg har brugt Roskilde bibliotek mest, og hedehusende [bibliotek] 

et par gange, i hvert fald i forbindelse med DHO eller til at hente bøger. Ellers har jeg bare brugt 

vores bibliotek på skolen”.  

Det eleverne klart så som den største forskel på folkebiblioteket og deres gymnasiebibliotek var i 

forhold til størrelse og udvalg, af især skønlitteratur. En elev siger; ”De [folkebiblioteket] har et lidt 

større udvalg, især hvis man skal skrive en lidt større opgave, ligesom her ved SRP, skal jeg bruge 
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en fiktions bog, og der har de et lidt større udvalg på Roskilde bibliotek end de har her på vores, 

fordi det er lidt mere fagligt her. Men altså normalt kan jeg også bare gå ned på biblioteket her og 

få en bog som jeg kan bruge til skolen”. 

Når det drejede sig om hjælp til litteratursøgning foretrak alle eleverne at benytte deres eget 

gymnasiebibliotek. En elev siger; ”.. De ved sådan mere specifikt hvad opgaverne går ud på og er 

måske bedre til at pege mig i en retning”.  Og en anden elev siger; ”Der er en klart bedre 

vejledning, fordi Maja [Bibliotekar] kender eleverne meget bedre. Og på Roskilde bibliotek der er 

der f.eks. en masse forskellige bibliotekarer ansat, så man får ikke en så personlig vejledning til at 

søge litteratur, plus at siden det er et gymnasiebibliotek, så dem der arbejder på biblioteket er ofte 

mere specialiserede til at hjælp i forbindelse med opgaver og SRP”. 

De peger på en mere personlig betjening, bedre mulighed for at sætte sig ind i hvilken opgave de 

skal skrive og derfor bruge materiale til. Yderligere blev det også fremhævet at det er nemmere, at 

man kan gå på biblioteket i frikvarteret eller i en fritime, samt at biblioteket har bedre udlånstider i 

forbindelse med opgaver, hvor bøger første bliver hjemkaldt efter afleveringsdatoer.  

Mere undervisning eller en-til-en vejledning? 
I forhold til litteratursøgning har det været ønsket at undersøge hvordan eleverne helst vil 

modtage hjælp til litteratursøgning, er det gennem mere undervisning eller en-til-en vejledning. 

Fra elevernes svar kan det ses at der er en gruppe, som ønsker mere undervisning i 

litteratursøgning. Dog er der langt flere som angiver, at de ofte får hjælp af personalet til at finde 

litteratur end elever der ønsker mere undervisning. Dette vidner om at der er en gruppe, som ikke 

ønsker mere undervisning men en-til-en vejledning.  

Hvis vi kigger på de elever som svarede ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”, til om de havde brugt 

undervisningen (Figur 13). Kan vi se at 84,2% af dem også angiver ”meget enig” eller ”enig”, i 

forhold til ofte at få hjælp af personalet til at finde litteratur, derfor kan det ikke umiddelbart 

konkluderes at de elever der bruger undervisningen nødvendigvis bliver mere selvhjulpne i forhold 

til ikke at opsøge bibliotekaren for hjælp. 

Under interviewene kom det frem at langt de fleste elever gerne ville have mere undervisning i 

litteratursøgning, dog blev det også pointeret at den gerne skulle ligge lige før de skulle til at skrive 

en større opgave, for at de ville finde det brugbart og kunne huske det. En elev siger; ”Hvis 

undervisningen havde været to måneder før [DHO] – så havde jeg glemt det”. Derudover pointerer 

en elev også i forhold til om hun ønsker mere undervisning eller en-til-en vejledning ”Jeg får mest 

ud af at det er mig der går rundt og finder bøger med hende[Bibliotekaren]”. Det at der er 

vejledning og hjælp til stede er noget eleverne sætter stor pris på. En elev siger; ”Nogen gange kan 

det godt være lidt uoverskueligt selv at skulle, så er det rart at de er der til at hjælpe og guide” en 

anden elev siger; ”Jamen det er f.eks. hvis jeg havde et meget bredt emne og der så kom 700 bøger 

frem …  så er det nogen gange enklere hvis man skal forklare det til en person”. Flere af eleverne 

nævner endvidere at de også bruger biblioteket til at få noget ekstra, selvom de selv har fundet 

noget litteratur til en opgave, så vil de stadig gerne tjekke med bibliotekaren om der er noget 
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mere eller om det de har fundet er godt, for som en elev siger ”... Man kan godt være sikker på at 

man får noget der er godt [fra biblioteket]”. 

I forhold til litteratursøgning kan det konkluderes, at mange elever opsøger biblioteket for at få 

hjælp til at finde litteratur. Derudover er der også en andel der ligger mellem 29,7% til 57,95% af 

eleverne der gerne vil modtage mere litteratursøgnings undervisning, ud fra interviews kan det 

konkluderes at undervisningen, i så fald skulle ligge lige før de skal skrive en større opgave.  

Denne undersøgelse finder ikke nogen tegn på at undervisning medfører flere selvhjulpne elever, 

som ikke også opsøger hjælp til litteratursøgning hos bibliotekaren. Det kunne formodes at hvis 

eleverne modtog mere undervisning i litteratursøgning ville der være flere elever som var mere 

selvhjulpne. Derudover kunne en fremtidig undersøgelse også fokusere på, om det at modtage 

undervisning i litteratursøgning højner niveauet i elevens egen litteratursøgning, og om de er mere 

afklaret omkring litteratur før de opsøger bibliotekaren.    
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Biblioteks-impact 
I forbindelse med denne undersøgelse, har det været et ønske om at måle det impact som 

biblioteket har. Da man derved kan få svar på om biblioteket har en betydning, som har en målbar 

effekt.  

I forbindelse med denne undersøgelse stod det hurtigt klart at en effektmåling i klassisk forstand, 

ikke var en mulighed. Da dette ville indebære at en del af eleverne ikke måtte benytte biblioteket 

eller bibliotekaren og dermed skulle agere testgruppe for de elever som så skulle benytte bibliotek 

og/eller bibliotekar. Derfor blev det valgt at tage udgangspunkt, i det der nu var muligt, nemlig at 

spørge eleverne selv. Det blev indkredset til to spørgsmål, hvoraf det ene omhandler karakterer og 

det andet om de har oplevet gavn.       

FIGUR 14 ELEVERNE FORDELT PÅ OM DE HAR FÅET BEDRE KARAKTERER OG OM DE HAR OPLEVET GAVN  

 

N= hhv. 373 og 432 

I forhold til om eleverne selv mener de har fået bedre karakterer, skal det nævnes at relativt 

mange har svaret ”ved ikke/ikke relevant”, dette vidner om at det har været et svært spørgsmål at 

besvarer.  Eleverne har måske oplevet det lidt for meget som gætteri, da de ikke selv ved om de 

har fået en bedre karakter, på baggrund af det de har fundet ved hjælp af biblioteket. Dette 

medfører at spørgsmålet er behæftet med en vis usikkerhed, det vælges dog alligevel at vise 

resultatet og arbejde med det i denne rapport.  

Hvis man kigger på grafen for ”Jeg har fået bedre karakterer i nogle af mine opgaver pga. 

biblioteket” er der kun 4,56 % der har svaret ”meget enig” ca. 14,21 % er ”enig” og 28,95 % er 

”overvejende enig”.  

Dernæst er der et spørgsmål med en lidt anden klang, nemlig ”Jeg har haft meget gavn af 

biblioteket i min studietid”, som ikke er lige så skarp i formulering som spørgsmålet omhandlende 

karakterer, dette spørgsmål viste sig også at være nemmere for eleverne at besvare.  
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En del flere elever var enige i at opleve gavn, 7,41 % af eleverne er ”meget enig”, 19,68 % er ”enig” 

og 41,2 % er ”overvejende enig”.  

Hvis der blot ses på om eleverne er enige eller uenige og ikke skelner til hvilken grad, er 47,7 % af 

eleverne enige i at de muligvis har opnået en bedre karakterer pga. biblioteket og 68,3 % af 

eleverne er enige i at de har haft meget gavn af biblioteket gennem deres studietid. 

For yderligere at undersøge om biblioteket har en effekt, er det undersøgt hvad der har en 

betydning for at eleverne oplever en stigning i forhold til de to spørgsmål om at opleve gavn og 

bedre karakterer.  

Her var det særligt to ting der havde indflydelse: 

• Hvor ofte eleven kommer på biblioteket 

• Hvor ofte eleven har fået hjælp til litteratursøgning 

Der blev efterfølgende konstrueret to grupper: 

Gruppe 1. består af de elever som har svaret ”meget enig” eller ”enig” til udsagnet ” Jeg har ofte 

fået hjælp af personalet til at finde litteratur på biblioteket” 

Gruppe 2. består af de elever som har svaret ”meget enig”, ”enig” eller ”overvejende enig” til 

udsagnet ”Jeg kommer ofte på biblioteket/studiecenteret”.  

FIGUR 15 FORDELING AF GRUPPE 1, GRUPPE 2 OG ALLE ELEVER I FORHOLD TIL AT HAVE FÅET BEDRE KARAKTERER 

 

N=hhv. 212, 201 og 373. 

På figuren ovenfor kan vi se hvordan Gruppe 1 og Gruppe 2 er mere enige i at have fået bedre 

karakterer sammenlignet med alle elever.  

Den samme tendens gør sig gældende ved udsagnet ”Jeg har haft meget gavn af biblioteket i min 

studietid”.  
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FIGUR 16 FORDELING AF GRUPPE 1, GRUPPE 2 OG ALLE ELEVER I FORHOLD TIL AT HAVE HAFT MEGET GAVN AF 

BIBLIOTEKET 

 

N=hhv. 250, 237 og 432  

Hvis man ikke skelner til graden af enighed, så vi tidligere at 68,3 % af alle eleverne var enige i 

udsagnet om at have haft gavn af biblioteket, for Gruppe 1 ligger dette tal på 83,6 % og for Gruppe 

2 ligger tallet på 84,68 %. Elevernes oplevelse af at have haft gavn af biblioteket stiger altså 

betydeligt.  

For yderligere at undersøge hvad der har betydning, for at eleverne oplever en effekt, er der 

blevet lavet fire grupper på baggrund af spørgsmålene ” Jeg kommer ofte på 

biblioteket/studiecenter” og ” Jeg har ofte fået hjælp af personalet til at finde litteratur på 

biblioteket”. De fire grupper er dannet på baggrund af om eleven var enig eller uenig i udsagnet, 

der er således ikke skelnet til graden af enighed eller uenighed.  

 

• Gruppe A: Kommer ikke ofte på biblioteket; Får ikke ofte hjælp til litteratursøgning 

• Gruppe B: Kommer ikke ofte på biblioteket; Får ofte hjælp til litteratursøgning  

• Gruppe C: Kommer ofte på biblioteket; Får ikke ofte hjælp til litteratursøgning 

• Gruppe D: Kommer ofte på biblioteket; Får ofte hjælp til litteratursøgning 
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FIGUR 17 ELEVERNE FORDELT PÅ GRUPPE A, B, C OG D.  

 

Som det kan ses fra cirkeldiagrammet er halvdelen af eleverne i Gruppe D, hvilket vil sige at de 

både kommer ofte på biblioteket og ofte har fået hjælp til litteratursøgning. Gruppe B rummer en 

tredjedel af alle elever, og er de elever som ikke kommer ofte på biblioteket, men som ofte har 

fået hjælp til litteratursøgning. Gruppe A fylder 13 %, og er de elever som angiver hverken ofte at 

komme på biblioteket og som heller ikke ofte får hjælp til litteratursøgning. Til sidst er der en 

mindre Gruppe C, som kun rummer 4 % af eleverne, det er de elever som ofte kommer på 

biblioteket, men som ikke ofte får hjælp til litteratursøgning4. 

Tidligere fandt vi en sammenhæng mellem at opleve en effekt og ofte at komme på 

biblioteket/studiecenteret. Dog kan det nu ses at nærmest alle de elever, som ofte kommer på 

biblioteket/studiecenteret også ofte har fået hjælp til litteratursøgning. Derfor kan denne effekt 

være skabt af, at de ofte får hjælp til litteratursøgning. For at undersøge dette, kigger vi nu 

nærmere på spørgsmålene ”Jeg har fået bedre karakterer i nogle af mine opgaver pga. biblioteket” 

og ”Jeg har haft meget gavn af biblioteket i min studietid”, fordelt på Gruppe A, Gruppe B og 

Gruppe D5. 

 

                                                      
4 De opstillede grupper er selvfølgelig mere flydende: som vi så i afsnittet omkring ”Brug af biblioteket”, bruger 
næsten alle elever biblioteket. Derudover kan man også se, at der er elever fra alle fire grupper der har fået hjælp til 
litteratursøgning i år, samt brugt biblioteket i forbindelse med deres større opgaver. Det at en elev er uenig i 
udsagnet, om ofte at komme på biblioteket, betyder således ikke, at de aldrig bruger biblioteket. De vurderer bare 
ikke selv, at de bruger det ofte, det samme gælder udsagnet om at få hjælp til litteratursøgning. 
5 Gruppe C er ikke medtaget. Dette skyldes at Gruppe C kun rummer 4 % af eleverne, og det er derfor ikke muligt at 
lave retvisende statistik på så lille et antal. 

13%

33%

4%

50%

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D



 

28 
 

Biblioteks-impact 

FIGUR 18 GRUPPE A, B OG D FORDELT PÅ OM DE HAR FÅET BEDRE KARAKTERER 

 

N= hhv. 51, 111 og 182 

FIGUR 19 GRUPPE A, B OG D FORDELT PÅ OM DE HAR HAFT GAVN AF BIBLIOTEKET 

 

N= hhv. 51, 131, 216 

Som det kan aflæses, er det i særlig høj grad Gruppe D, der mener at de har fået en bedre 

karakterer pga. biblioteket, samt er der langt flere fra Gruppe D der er enige i at have haft gavn af 

biblioteket. 

At gruppe A er den gruppe der er mest uenig i de to udsagn er ikke mærkværdigt da de ikke har 

haft ligeså meget kontakt med biblioteket, som de to andre grupper.  

Hvad der er mærkværdigt er skellet mellem Gruppe B og Gruppe D, hvis umiddelbare eneste 

forskel er, at den ene gruppe benytter bibliotek og studiecenter mere. Det der kunne forklare en 
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del af forskellen mellem Gruppe B og Gruppe D, ville være vis der i Gruppe D var langt flere elever 

som var ”meget enig” i ofte at have fået hjælp til litteratursøgning, og derved højest sandsynligt 

også reelt har modtaget mere hjælp fra bibliotekaren. Men kigger man på nedenstående tabel kan 

det ses at, 28,25 % af eleverne fra Gruppe D er ”meget enig” imod 22,22% fra Gruppe B, altså kun 

en forskel på ca. 6 %, og i forhold til at være ”enig” i udsagnet, er der stort set lige mange fra de to 

grupper.  

FIGUR 20 GRUPPE A, B OG D FORDELT PÅ, HVOR OFTE DE HAR FÅET HJÆLP TIL LITTERATURSØGNING 

Jeg har ofte fået hjælp af personalet til at finde litteratur på biblioteket?  
Meget 
enig 

Enig Overvejende 
enig 

Overvejende 
uenig 

Uenig Meget 
uenig 

Gruppe A 0,00% 0,00% 0,00% 41,07% 30,36% 28,57% 

Gruppe B 22,22% 46,53% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gruppe D 28,25% 46,64% 25,11% 0,00% 0,00% 0,00% 
N=423 

 

Databaser 
I forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet ville vi gerne finde svar på om eleverne brugte 

biblioteket og det som biblioteket tilbyder, herunder databaser. Derfor blev eleverne spurgt om de 

kendte en række databaser og om de havde brugt dem indenfor det seneste år.  

De databaser der blev spurgt ind til var: 

• Danmarks statistik 

• Bibliotek.dk 

• MitCFU 

• Infomedia 

• Faktalink 

• Forfatterweb 

• Student Resources in Context – Gale 
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Disse spørgsmål viste sig at være interessante i forbindelse med at undersøge biblioteks-impact. 

Databaserne er akkumulerede så de er samlet i antal. Herunder kan det ses hvordan grupperne 

har fordelt sig.  

FIGUR 21 HVOR MANGE DATABASER KENDER DU? FORDELT PÅ GRUPPE A, B OG D 

Hvor mange databaser kender du til?  
  

Ingen 1 til 2 3 til 4 5 til 7 

Gruppe A 10,71% 23,21% 53,57% 12,50% 

Gruppe B 8,33% 26,39% 50,69% 14,58% 

Gruppe D 1,79% 27,35% 49,33% 21,52% 
N=423 

FIGUR 22 HVOR MANGE DATABASER HAR DU BRUGT? FORDELT PÅ GRUPPE A, B OG D 

Hvor mange databaser har du brugt inden for det seneste år? 
 

Rækkenavne Ingen 1 til 2 3 til 4 5 til 7 

Gruppe A 17,86% 50,00% 28,57% 3,57% 

Gruppe B 16,67% 45,14% 36,11% 2,08% 

Gruppe D 5,83% 41,70% 38,12% 14,35% 
N=423 

På de to ovenstående tabeller, kan det ses at Gruppe D, de elever som ofte kommer på biblioteket 

og som ofte har fået hjælp til litteratursøgning, er den gruppe der både kender og har brugt flest 

databaser. Hvis man kigger på ydre punkterne ”Ingen” og ”5 til 7”, ligger Gruppe A og gruppe B 

tæt.  

Disse tabeller er denne undersøgelses bedste indikator på at der er en reel effekt, som ikke har 

noget med elevernes egen vurdering at gøre. Eleverne i Gruppe D opnår altså et større kendskab 

til databaser og bruger dem i deres opgaver6. Igen er det dog bemærkelsesværdigt at der er en 

forskel på gruppe B og gruppe D.  

I interviewende kan der genkendes nogle af de grupperinger, som her skitseres, der er elever som 

anvender biblioteket meget. De bruger ofte studiepladser på biblioteket/studiecenteret til at sidde 

og arbejde og bruger bibliotekaren til at finde materiale.   

En elev siger; ”I forbindelse med SRO, DHO og SRP [Har jeg brugt biblioteket]. Jeg har været 

dernede rigtig mange gange og kigge på nogle bøger og finde noget inspiration”,  

En elevs svar til om han bruger biblioteket ”Jeg bruger det flere gange ugeligt […] Der er stille og 

roligt, også kan man også læse i nogle bøger. Enten hvis jeg skal have noget information på 

                                                      
6 Da der er spurgt ind til specifikke databaser, kan det ikke vides, hvor mange databaser den enkelte elev reelt har 
brugt. Da de kan have brugt databaser, som ikke er med i denne undersøgelse.  
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biblioteket eller hvis der er en time som har været lidt stressende, så kan jeg gå ned på biblioteket 

og slappe af” 

En tredje elev siger; ”Hvis der er noget svært i de bøger vi har, så kan man tit lige gå derned [på 

biblioteket] og få lidt ekstra, eller de kan hjælpe med et eller andet på nettet. De er rigtig gode til 

at finde ud af et eller andet hvis man har brug for det”. 

De vælger at bruge biblioteket når de skal arbejde eller når de skal hygge. De anvender det både i 

forbindelse med deres store opgaver, men også ved mindre skoleopgaver. Hvis der er noget de har 

svært ved eller synes er særligt interessant i deres skolebøger, bruger de biblioteket til at finde 

ekstra materiale. 

Til sammenligning oplevede man også en anden gruppe gennem interviewene, dem der bruger 

biblioteket engang i mellem. De har blandt andet sagt; ”Jeg brugte det i forbindelse med DHO. Der 

brugte jeg det til at finde nogle bøger som min lærer havde anbefalet. Men ellers ikke” og; ”Jeg 

bruger det ikke sådan fast, men jeg brugte det i forbindelse med min DHO sidste år” og; ”Det er 

også mest når vi har SRP, SRO og når vi skal låne bøger til de store opgaver, også AT opgaver [at vi 

bruger biblioteket]”. Det der er fællestrækkene for disse elever er, at de ikke bruger biblioteket i 

deres hverdag, de benytter det nærmest udelukkende i forbindelse med deres større opgaver. På 

trods af dette er de stadig positivt indstillet overfor biblioteket, og føler de får den hjælp som de 

efterspørger. De har bare ikke et behov for at bruge biblioteket i deres hverdag.    

Vi kan i denne undersøgelse finde en sammenhæng mellem det ofte at få hjælp til 

litteratursøgning og det at opleve en effekt af biblioteket, i forhold til en stigning i at opleve, gavn 

af biblioteket og bedre karakterer. Dog findes denne effekt ikke i forhold til at kende og bruge 

flere af de databaser som biblioteket tilbyder. Yderligere findes det at for at opnå det største 

effekt, skal eleven både ofte komme på biblioteket/studiecenteret samt ofte få hjælp til 

litteratursøgning, her oplever eleven selv den største effekt, samt kan det ses at de elever også 

kender og bruger flest databaser.  

Vi har i forbindelse med denne undersøgelse ikke haft mulighed for at undersøge yderligere, hvad 

betydning det har ofte at komme på biblioteket/studiecenteret, og derved hvorfor der kommer et 

skel mellem eleverne i Gruppe B og Gruppe D. Det kan være at Gruppe D faktisk modtager mere 

hjælp til litteratursøgning, eller i kraft af at de ofte opholder sig på biblioteket/studiecenteret 

følere en større tilknytning til biblioteket, og derfor i højere grad vil opleve, at de har haft gavn af 

biblioteket og vil tilskrive, at deres benyttelse af biblioteket har ført til bedre karakter.  

Yderligere skal det nævnes at denne undersøgelse basere sig på elevernes egen opfattelse, og vi 

har ikke sigtet efter at teste elevernes viden eller undersøgt deres karakterniveau. Der kan derfor 

ikke konkluderes noget om, at de elever der oplever mest gavn af biblioteket eller selv mener de 

har modtaget en bedre karakter, reelt klarer sig bedre end de elever som ikke har oplevet at have 

haft stor gavn af biblioteket. 
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Ønsker  
Det sidste der vil blive berørt i denne rapport, er elevernes ønsker til fremtidens 

gymnasiebibliotek.  

FIGUR 23 ELEVERNES ØNSKER TIL FREMTIDENS GYMNASIEBIBLIOTEK 

 

På figur 23 kan man se fordelingen af elever, i forhold til hvad de ønsker sig. Det som flest elever 

ønsker sig er mere undervisning i litteratursøgning, efterfuldt af større lokaler og flere 

studiepladser.  

Umiddelbart kan elevernes ønsker inddeles i tre grupper, en som omhandler materiale (flere 

bøger og databaser), en omkring de fysiske rammer (større lokaler, flere computere og 

studiepladser) og en omkring bibliotekaren (mere undervisning og bedre mulighed for at få hjælp).  

Der er således ikke noget tydeligt svar på hvad eleverne ønsker sig, eller sagt på en anden måde, 

så ønsker de sig lidt mere af det hele. 
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Bilag 

Bilag 1: Spørgeskema 
 

Spørgsmål 1. (Alle) 

Hvilken årgang går du på? (Sæt et kryds) 

 1 g. 

 2 g. 

 3 g. 

 Jeg er ikke elev på Roskilde Katedralskole  

 

Spørgsmål 2. (Alle) 

Er du ..? (Sæt et kryds) 

 Kvinde 

 Mand 

 

 

Spørgsmål 3 (Alle)  

Hvad har du inden for det seneste år brugt biblioteket til? (Sæt gerne flere kryds) 

 Lånt artikler/bøger til skole opgave 

 Fået nøgle til e-bøger 

 Fået hjælp til litteratursøgning 

 Fået adgang til at stream dokumentarudsendelser 

 Brugt studiepladser til selvstændigt arbejde eller gruppearbejde 

 Fået hjælp med UNI-login o. lign.  

 Andet skriv selv? 
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Spørgsmål 4 (Alle) 

Hvilket databaser kender du til?  

(Sæt kryds ved dem du kender) 

 Danmarks statistik 

 Bibliotek.dk 

 MitCFU 

 Infomedia 

 Faktalink 

 Forfatterweb 

 Student Resources in Context - Gale 

 Ingen af ovenstående 

 

Spørgsmål 5 (Alle) 

Hvilket databaser har du brugt inden for det seneste år? 

 (Sæt gerne flere kryds) 

 Danmarks statistik 

 Bibliotek.dk 

 MitCFU 

 Infomedia 

 Faktalink 

 Forfatterweb 

 Student Resources in Context - Gale 

 Ingen af overstående 
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Spørgemål 6 (Alle) 

Jeg fortrækker e-bøger frem for almindelige bøger?  

(Sæt et kryds) 

Slet ikke      1         2       3      4      5    I meget høj grad   

 

 

Spørgemål 7 (Alle) 

Jeg ville gerne have at alle skolens bøger var e-bøger?  

(Sæt et kryds) 

Slet ikke           1         2       3      4       5        I meget høj grad      

 

Spørgemål 8 (Alle) 

Hvad synes du er fordelen ved e-bøger?  

(Sæt gerne flere krydser) 

 De er behagelige at læse i 

 Det er nemt at lave noter 

 Man har dem altid med 

 De er nemme at søge i 

 Man er mere koncentreret når man læser 

 Man husker bedre det man har læst 

 Det er nemt at kigge i flere bøger ad gangen  

 Ved ikke 

 Andet skriv selv ? 
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Spørgsmål 9 (Alle) 

Hvad synes du er fordelen ved fysiske bøger?  

(sæt gerne flere krydser) 

 De er behagelige at læse i 

 Det er nemt at lave noter 

 Man har dem altid med 

 De er nemme at søge i 

 Man er mere koncentreret når man læser 

 Man husker bedre det man har læst 

 Det er nemt at kigge i flere bøger ad gangen  

 Ved ikke 

 Andet skriv selv ? 

 

Spørgsmål 10 (Alle) 

Du har i din gymnasietid modtaget undervisning i litteratursøgning og digital dannelse. Har du 

efterfølgende brugt det du lærte om digital dannelse, emneords diagram, databaser m.m.? (Sæt et 

kryds) 

 I meget høj grad 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

 Slet ikke 

 

 Har ikke modtaget undervisning i litteratursøgning 

 Ved ikke   
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Spørgemål 11 (Alle) 

Har du brugt biblioteket/bibliotekspersonalet i forbindelse med DHO, SRP eller AT? (Sæt et kryds) 

 Ja 

 Nej 

 

Spørgsmål 12 (Alle)  

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

(Sæt et kryds i hver linje. NB! På smartphones scroll til højre for flere svarmuligheder) 

 Meget 

enig 

Enig Hverken 

enig 

eller 

uenig 

Uenig Meget 

uenig 

Ved 

ikke/ikke 

relevant 

Jeg kommer ofte på 

biblioteket/studiecenter  

      

Der er altid en god 

stemning på biblioteket 

      

Der er ingen dumme 

spørgsmål på 

biblioteket  

      

Jeg har ofte fået hjælp 

af personalet til at finde 

litteratur på biblioteket 

      

Jeg ville gerne have 

modtaget mere 

undervisning i 

litteratursøgning  

      

Jeg har fået bedre 

karakterer i nogle af 

mine opgaver pga. 

biblioteket 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? 

(Sæt et kryds i hver linje. NB! På smartphones scroll til højre for flere svarmuligheder) 

 

 Helt 

enig 

Enig Hverken 

enig 

eller 

uenig 

Uenig Helt 

uenig 

 Ved ikke 

Jeg har ofte spurgt 

personalet om hjælp 

til andre ting end 

litteratursøgning 

 

       

Det er dejligt at lave 

gruppearbejde i 

studiecenteret 

       

Der er for meget larm 

på biblioteket til at 

man kan fordybe sig 

       

Jeg har haft meget 

gavn af biblioteket i 

min studietid 

       

Det betyder meget at 

der er personale til at 

hjælpe på biblioteket 

       

 

 

Spørgsmål 13 (Alle) 

Hvilke ønsker har du til fremtidens gymnasiebibliotek (Sæt gerne flere kryds) 

 Bedre mulighed for at få hjælp af bibliotekspersonale 

 Flere faglige databaser 
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 Større lokaler 

 Flere fysiske bøger 

 Mere undervisning i informationssøgning 

 Flere computere  

 Flere e-bøger 

 Flere studiepladser 

 Synes biblioteket er perfekt som det er  

 Ved ikke 

 

 

Spørgsmål 14 (Alle)  

Har du nogle ønsker og ideer til hvordan vi kan lave Roskilde Katedralskoles biblioteket endnu 

bedre?   

Skriv selv 

 

 

Må vi kontakte dig på et senere tidspunkt som led i vores undersøgelse? 

 Ja 

 Nej 

 

Hvis ja, skriv venligst navn og Email 

Dit svar 

 

Dit svar 

 

 

 


