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Abstract:  
                                             The purpose of this master's thesis is to investigate how the 

students at Chalmers University of Technology at Lindholmen in 
Gothenburg use libraries in their schoolwork. 

                                             The empirical material consists of the answers of questionnaires 
that were handed out to two classes of students, on the second 
year of their education. To illustrate the topic there are a 
theoretical frame and examples of earlier studies. The theoretical 
frame is Limbergs texts that deal with for example information 
seeking and how important it is in all education. The earlier 
studies are about student's different ways of using libraries. 

                                             It is obvious that the students don't use libraries frequently. When 
they visit the library they read their own literature, work in teams 
and use the computer and the copying machine. The students are 
not encouraged by the teachers to use the library and don't use 
literature beyond the set course literature list, because they don't 
think it will affect the result of their studies. The majority of the 
students have got user instruction at the school, but it didn't 
encourage them to use libraries. Most of them are, however, of 
the opinion that they will use information seeking in their future 
work, but they don't think they will use libraries.  

                                             The result of the study indicates that the students don't have 
reasons to use libraries during their studies, because the studies 
don't demand it. The teachers must change the way they teach and 
co-operate with the librarians to encourage the students to use 
libraries more. 

 
 
 
 
 
Nyckelord:  studenter, biblioteksvanor, studievanor, teknisk             
                                            högskola, Chalmers Tekniska Högskola, informationssökning
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1 Inledning och bakgrund 
 
Samhället har genomgått stora förändringar vad gäller informationssökning och 
informationsanvändning och detta har påverkat undervisningen på våra skolor. 
Undervisningsmetodiken i skola och högskola har därmed förändrats och en följd av detta är 
att läroböcker ersätts med andra informationskällor. Undervisningen har mer och mer blivit 
uppbyggd på att eleverna själva söker och bearbetar information. Olander menar att den nya 
pedagogiken fokuserar på olika former av att studenterna ska vara aktiva i sitt lärande. Detta 
innebär bland annat självständig informationssökning och det förutsätter att studenterna har 
god informationskompetens. I biblioteksvärlden inser man att betydelsen av föreskriven 
kurslitteratur kommer att minska kraftigt när detta slagit igenom i högskolan. 1 I skolan har 
läroboken länge haft en dominerande ställning som informationskälla och den har påverkat 
elevers och lärares syn på hur lärande går till.2     
   
Som student i slutet av min utbildning på Bibliotekshögskolan har jag haft fördelen att gå en 
utbildning där informationssökning och biblioteksanvändning står i centrum. Under min 
utbildning har jag varit på bibliotek ofta för att låna, läsa och söka information till mina 
studier. Därför ställer jag mig frågan vad andra studenter, som inte gått samma utbildning som 
jag, har för uppfattning om biblioteksanvändning och informationssökning.  
 
Jag har förstått av de tidigare studier att studenter på naturvetenskapliga och tekniska program 
använder bibliotek i ganska liten utsträckning för att få tag på litteratur till sina studier. Därför 
tycker jag det är intressant att se hur studenter på tekniska program använder bibliotek och har 
därför valt att studera och undersöka detta bland studenterna på Chalmers Tekniska Högskola 
på Lindholmen i Göteborg. Då jag som student använder biblioteket mycket och är beroende 
av bibliotek hade jag den uppfattningen att bibliotek spelade en stor roll för de flesta studenter 
oavsett program. Detta gör att jag ville ta reda på i vilken utsträckning de använder biblioteket 
och vad de som använder det gör där och så vidare. För att ta reda på detta har jag gjort en 
enkätundersökning med två mekatronikklasser på skolan.  
 
De som läser till mekatronikingenjörer läser en blandning av tre utbildningar, de läser 
mekanik, elektronik och datorteknik. Huvuddelen av deras kurser är upplagda kring 
föreläsningar, övningar och laborationer med en avslutande tentamen. I flera kurser ingår 
inlämningsuppgifter där studenterna tar fram lösningar, ofta med hjälp av datorverktyg i form 
av matematikprogram, simuleringsprogram och programutvecklingsmiljöer, vars resultat 
presenteras som rapport. Två kurser om vardera 5 poäng är projektkurser där projektmetodiskt 
arbete tillämpas och resultatet också presenteras både skriftligt och muntligt med stora inslag 
av engelska. Slutligen skrivs ett examensarbete på 10 poäng. De har mellan 20-30 timmar 
schemalagda per vecka beroende på kursens upplägg. Utbildningen är mellan tre och tre och 
ett halvt år, beroende på om de läser med praktik eller inte. Studenterna är uppdelade i två 
klasser efter detta, Allmän och Coop. Coop är de som praktiserar.3 2002, då de studenter som 
går andra året på sin utbildning började, togs det in 64 studenter till de båda klasserna enligt 
VHS.4  
                                                 
1 Olander, Birgitta (2001). Studenter om studenter och bibliotek. s. 136. 
2 Säljö. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. s. 217. 
3 Chalmers Lindholmen (2004-02-10).  
4 VHS Antagningsstatistik HT-2002 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Då jag anser att bibliotek borde ha en stor roll för studenter för att lyckas bra med sina studier 
vill jag ta reda på hur studenter använder sig av bibliotek och vad de tycker om det. Då jag 
fått uppfattningen att studenter som läser tekniska ämnen i allmänhet använder biblioteket 
mindre än andra studenter, så tycker jag att det är en intressant grupp. Jag undrar alltså hur 
dessa studenter använder bibliotek. 
 
Syftet har jag brutit ner i följande frågeställningar: 
 
• I vilken utsträckning använder studenterna på Chalmers Lindholmen bibliotek? 
 
• Vad använder de flesta studenter biblioteket till? 
 
• Hur får studenterna tag på den information/det material de behöver för sina studier? 

 
• Hur viktigt tycker studenterna det är med biblioteksanvändning och informationssökning? 
 
• Får studenterna utbildning och uppmuntran att använda bibliotekets tjänster? 
 

1.2 Avgränsningar 
 
 Det finns två klasser på skolan som jag tycker representerar skolans utbildningar och 
studenter på ett bra sätt, då de representerar flera av skolans utbildningar. (Mer om detta under 
rubriken Population och urval på sidan 8) Jag har inte tänkt undersöka hur studenterna söker 
information, utan bara vilka medel de använder och var de söker. Jag är till exempel inte 
intresserad av vilka databaser de använder, utan bara om de använder databaser. Jag kommer 
inte heller att ta upp bibliotekets roll som informatör, utan snarare studenternas roll som 
mottagare. Detta innebär att hela arbetet ska spegla studenternas syn på biblioteket.  
 

1.3 Definitioner 
 
Min definition av användare är de som i min enkät svarat att de använder biblioteket någon 
gång per år eller mer. Detta är en definition som måste göras från gång till gång beroende på 
vad som ska studeras. Man kan dra den ”linjen” för vad en användare är för olika tillfällen. 
Jag har inte heller lagt någon vikt vid vad de gör på biblioteket.  
 
Informationssökning är ett ord jag använder mycket i min text. Limberg skriver att 
informationssökning i inlärningssammanhang ofta kopplas till inlärningsuppgifter, vilket 
innebär serier av sökningar relaterade till ett och samma problem. 5 I uppsatsen använder jag 
termen, informationssökning i en vidare bemärkelse. Här gäller den alla typer av 
informationssökning, till exempel via samtal, massmedia eller tryckta och elektroniska 
dokument. Jag har valt att definiera informationssökning i ett mer allmänt perspektiv för att få 

                                                 
5 Limberg, Louise (2002) s. 23. 
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en innebörd som jag tror passar för studenterna för Chalmers Lindholmen, då jag även använt 
begreppet i enkäten. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen kapitel 1 börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag presenterar ämnet och förklarar 
varför jag valt att studera detta. Efter bakgrunden så kommer avsnitten syfte, frågeställning 
och avgränsning, där jag presenterar ämnet mer ingående. Därefter följer uppsatsens 
metodavsnitt, kapitel 2, där vald metod presenteras och kommenteras. Jag beskriver hur 
enkäten utformats, besvarats och samlats in. Även ett avsnitt om undersökningens urval och 
bortfall finns med. Sedan följer kapitel 3, tidigare forskning, där presenteras forskning inom 
samma ämne, men även studier som har betydelse för ämnet. I kapitel 4 tar jag upp den teori 
jag utgår ifrån. Efter detta presenterar jag undersökningen på Chalmers Lindholmen med svar 
på alla frågor i enkäten, kapitel 5. Efter presentationen av enkätsvaren kommer kapitel 6 med 
en analys av svaren, där jag jämför frågorna med varandra och ser om jag kan dra några 
slutsatser av det. Kapitel 7 är diskussionen, där jag kopplar mina resultat med tidigare studier 
och teori. Detta följs av slutsatserna för studien i kapitel 8, där jag presenterar vad jag kommit 
fram till och besvarar min frågeställning. Efter slutsatserna kommer en sammanfattning i 
kapitel 9, där jag knyter ihop uppsatsens olika kapitel. Slutligen kommer källförteckningen, 
kapitel 10, där jag presenterar det material jag använt för min undersökning och där efter en 
bilaga med enkäten. 
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2 Metod 
 
Min huvudsakliga metod är en enkätundersökning bland studenterna som läser till 
mekatronikingenjörer på Chalmers Lindholmen i Göteborg. Då det är en kvantitativ studie jag 
gjort, så lämpar det sig bättre med en enkät, eftersom jag då lättast nått ut till fler personer än 
med en intervju. Är det till exempel många som inte använder bibliotek, skulle det var 
intressant att intervjua några av dem för att få en djupare förståelse om varför de inte gör det. 
Frågor om det har jag nämligen inte med så många i enkäten, för att det är svårt att fråga om 
något som de inte gör.  
 
När man gör en enkätundersökning så är det viktigt att tänka på population och 
representativitet för ett tillförlitligt resultat. Jag har gjort en totalundersökning av två klasser 
på Chalmers Lindhomen, som jag anser representerar årskurs två på skolan. (Mer om detta i 
kapitel 2.3) Detta val påverkar i hög grad resultatens reliabilitet. Jag har även tänkt på 
validiteten när jag formulerat enkäten. Reliabiliteten handlar om att mätningen ska vara stabil 
och inte vara utsatt för till exempel slumpen. Med validitet menas att man mäter det som man 
avser att mäta.6 Jag försökte öka validiteten och reliabiliteten genom utformningen av enkäten 
och att minimera bortfallet genom att välja en grupp som var lätt att få tag i, men även för att 
få ett representativt urval genom att välja de studenter som studerar mekatronik.  
 

2.1 Informationssökning 
 
Materialet består av en enkätundersökning och den litteratur jag sökt. Litteratursökningar har 
skett i olika databaser. Jag har till exempel använt mig av bibliotekets katalog på högskolan i 
Borås, Libris, ERIC, ISA och LISA. Sökord jag använt är till exempel bibliotek, studenter, 
användare och information. Dessa även på engelska och trunkerade. Jag har även gått vidare 
från litteraturlistor i texter jag funnit relevanta och det är här jag hittat det mesta av det 
material jag använt. Jag har försökt att inte ta med allt för gammalt material, men ibland har 
jag ansett detta relevant, då de berört ämnet på ett bra sätt som jag inte funnit i något annat 
material. Detta kan naturligtvis ha medfört att vissa uppgifter kan ha varit inaktuella, men 
detta har jag försökt att motverka genom att välja ut det jag anser vara användbart och även 
framhäva detta i texten. Om man ser till innehållet i de källor jag tagit med, så tror jag inte att 
det påverkar resultatet i denna undersökning. 
 

2.2 Enkät 
 
Enkäten jag gjort består av 21 frågor som jag delat ut i två klasser på skolan, som har en bra 
bredd och representerar skolans elever väl. Den största anledningen till att jag valt 
gruppenkäter som metod är att det enligt Ejlertsson kan göras på ett större urval än en 
intervjuundersökning i relation till kostnad och tid. Respondenterna kan också överväga 
svarsalternativen, vilket blir svårare vid en intervju. 7 
 

                                                 
6 Trost, Jan. (1994). s. 60-61. 
7 Ejlertsson, Göran (1996). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. s. 10-11. 
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Vid utformning av en enkät är det viktigt hur frågeformuläret är upplagt. De inledande 
frågorna bör vara av faktakaraktär. Sedan är det lämpligt med värderande frågor och till sist 
mer neutrala.8 Vanligtvis kommer frågor som hör samman innehållsmässigt också i anslutning 
till varandra.9 Detta är något jag har haft i tankarna när jag utformat enkäten, men då frågorna 
också måste passa i sitt sammanhang är det inte alltid möjligt. Enkäten innehåller till största 
delen frågor med färdigformulerade svarsalternativ. De första frågorna i enkäten rör kön, 
ålder, tidigare studier. Detta för att det är enkla frågor att besvara och att det inbjuder till att 
fortsätta. Efter bakgrundsfrågorna följer frågor om hur de upptäcker och får tag i litteraturen 
de behöver för sina studier. Sedan kommer det frågor om kunskaper och utbildning inom 
biblioteks och biblioteksanvändning. Där finns också en fråga som delar upp användare och 
de som inte använder biblioteket, då de som inte använder inte behöver svara på resterande 
frågor. Efter detta har jag frågor som behandlar vilka bibliotek de svarande besöker och vad 
de gör på biblioteken. I slutet av formuläret finns en fråga för dem som inte använder 
bibliotek om varför de inte gör det. Efter denna fråga finns det några rader för övriga 
synpunkter. Enkäten är anonym, men längst bak finns en förfrågan om de svarande kan tänka 
sig att ställa upp på en intervju. Detta gjorde jag för att gardera mig om svarsbortfallet skulle 
bli stort. Jag valde senare bort att jag göra intervjuer med några av studenterna, då det bara var 
tre personer som kunde tänka sig detta. Jag anser att det var för få för att jag skulle få ut 
ytterligare upplysningar av det och dessutom gav enkäten i sig ett bra material att arbeta med 
och analysera. 
 
Jag har försökt begränsa antalet frågor till runt 20 stycken för att studenterna skulle ha 
möjlighet att fylla i enkäten under lektionstid. När jag testade den så tog det cirka 10 minuter 
att fylla i enkäten, vilket jag ansåg rimligt för att få tillåtelse av lärarna att komma och ”störa” 
på föreläsningarna. Jag testade enkäten på ett antal studenter i Göteborg, dels för att se hur 
lång tid den tog att fylla i och dels för att se om den hade några brister. Efter att ha gått 
igenom de inkomna svaren, gjorde jag justeringar av frågorna. Det var inte svårt att se vilka 
justeringar som behövde göras, då de svarande kommenterat samma frågor. Jag testade jag 
den ännu en gång så att den verkligen skulle vara genomförbar. Denna gång var det bara 
formuleringsfel, annars var det inte något som verkade oklart i enkäten för de svarande.  
 

2.3 Population och urval  
  
Det totala antalet studenter på Chalmers Lindholmen för vårterminen 2002 är 1549 studenter, 
dessa är fördelade ganska jämt över årskurserna. Det är något fler som läser första året på 
grund av att många hoppar av sina studier. Jag anser att en undersökning med alla studenter 
som population skulle vara för krävande för ett arbete under en termin, då de är så många och 
då det hade varit svårt att komma i kontakt med dem.  Studenterna i årskurs ett valde jag bort 
för att jag ansåg att de var för nya på skolan och det är möjligt att de inte har kommit i någon 
större kontakt med bibliotek ännu. Studenterna i årskurs tre valde jag också bort för att de har 
ett större arbete att skriva och då skulle de ge en skev bild av verkligheten, då många av dem 
använder bibliotek för detta arbete. Jag vill få en så rättvis bild av studenterna som möjligt, 
men var tvungen att välja ut några klasser. Det finns sju institutioner på skolan, bland annat 
bygg, maskin och data. Under institutionen för mekanik finns de studenter som läser till 
mekatronikingenjörer. De läser en blandning av ämnena elektronik, mekanik och datorteknik 
och har lärare från de tre i grunden olika utbildningarna. Jag tyckte därför att de passade bra 

                                                 
8 Trost, Jan (1994). s. 63-70. 
9 Trost, Jan (1994). s. 85. 
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som population för undersökningen och anser att de representerar olika inriktningar på skolan 
och även studenterna väl. Jag anser därför kunna uttala mig om studenter i årskurs två på 
skolan (cirka 500 studenter). Dessutom har de kommit in i skolarbetet och borde ha fått 
kontakt med biblioteket, men de har ändå inte kommit så långt så att de skriver något större 
arbete.  
 
Ju fler studenter som ingår i undersökningen desto bättre, men det hade varit en omöjlighet 
för mig att få tag på alla studenter som läser andra året på Chalmers Lindholmen, då de är ute 
på praktik och det är ganska många klasser. Jag anser alltså att dessa två klasser, på 61 
personer, var de som gav bäst möjlighet att få in flest antal svar. Kostnader har också spelat en 
viss roll för mitt val. Tidsmässigt så tjänar jag på att välja denna grupp, då de är lätta att få tag 
på och jag får med mig de ifyllda enkäterna hem samma dag, vilket jag inte fått om jag valt 
andra klasser. 
 

2.4 Insamling av data 
 
Enkäten har delats ut och samlats in i ett sammanhang på Chalmers Lindholmen. En fördel 
med detta är att man har kontroll över vem som svarar. En annan fördel är att svarsfrekvensen 
normalt då blir förhållandevis hög. 10 Jag har varit ute i de två aktuella klasserna då de hade en 
gemensam föreläsning, för att lättare nå alla på en gång. I samband med att jag delade ut dem 
presenterade jag kort mig själv och vad syftet med undersökningen var. Under föreläsningens 
gång fick de sedan fylla i enkäten och vid dess slut kom jag tillbaka och samlade in den. 
Föreläsningen hade en kort rast, så valet låg hos studenterna att göra det på rasten eller under 
föreläsningen.  
 

2.5 Bortfall 
 
Det kan förekomma både externt och internt bortfall. Med externt bortfall menas om någon 
inte vill svara eller inte nås av formuläret. Internt bortfall kallas det då enstaka frågor inte 
besvarats av den svarande.11 Det är enligt Eggeby och Söderberg viktigt att fastställa om 
bortfallet är slumpmässigt eller systematiskt. Med systematiskt menas att det påverkar 
materialet i en bestämd riktning. Slumpmässigt är gynnsammare, då behöver inte resultatet 
påverkas allvarligt.12 Antalet studenter i de båda utvalda klasserna var 61 stycken. Av dessa 
var 56 personer på föreläsningen jag besökte, bortfallet blev då 5 personer, vilket jag ser som 
totalt slumpmässigt, då det inte var någon som styrde vilka som inte kom på föreläsningen. 
Utöver detta bortfall var det 2 personer som valde att inte besvara enkäten. Det totala externa 
bortfallet blev alltså 7 personer, 11 % av urvalet. Det interna bortfallet för varje fråga var 
varierande, men överlag inte så stort. Detta redovisar jag i anknytning till respektive fråga.  
 
På fråga 9 var det ett stort bortfall, men jag har ändå valt att ta med den för att det var många 
som hade svarat, men inte enligt instruktionerna. Frågan gällde att rangordna de sätt det oftast 
använder för att få tag i litteratur för sina studier från 1-3, där ett var det sätt de använde mest. 
Det var tyvärr många som bara hade satt ut kryss eller bara en etta. Frågan går därför inte att 

                                                 
10 Ejlertsson, Göran (1996). s. 8. 
11 Ejlertsson, Göran (1996). s. 22.  
12 Eggeby & Söderberg. (1999). s. 44, 45. 
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analysera utifrån sin ursprungliga tanke, men jag anser ändå att den går att använda då många 
ändå har kryssat i alternativen. 
 

2.6 Metod för analys 
 
Jag har bearbetat enkäterna genom att mata in dem i dataprogrammet Excel. Under denna 
inmatning upptäckte jag att det var svårt att tolka vissa av enkäterna, då vissa personer hade 
kryssat i fel. Det var dock på samma frågor detta förekom, så det gjorde att jag fick ta bort 
många av enkäterna på just dessa frågor, vilket medförde att bortfallet blev ganska stort. 
Förutom de frågorna med stort bortfall så var det inga större problem att koda studenternas 
svar. När det gäller analysen finns det några intressanta aspekter att titta närmre på, såsom vad 
studenterna gör och hur länge de stannar på biblioteket med mera.  
 
För att finna verkliga samband krävs det i många fall att man mäter dessa, då man analyserar 
enkäter. Jag har gjort korstabeller då jag analyserar svaren på frågorna i enkäten för att finna 
samband. Jag har inte redovisat alla i texten då jag inte fann det relevant, utan har skrivit i 
löpande text vad som var intressant och har även gjort frekvenstabeller där det var givande. 
 

2.7 Brister i undersökningen 
 
Jag har funderat på hur valet av undersökningsgrupp har påverkat reliabiliteten, då det är en 
liten grupp som jag anser kunna representera skolans elever. Hade jag valt en större 
studentgrupp kanske resultatet blivit sanningsenligare med tanke på antalet studenter, men 
inte då man ser till vad och hur de studerar. 
 
Det var ganska stort bortfall på två av frågorna, som jag tidigare nämnt, dessa kunde jag ha 
formulerat annorlunda. Mer om detta under respektive fråga i kapitel 5, presentation av 
enkätsvaren. 
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3 Forskningsöversikt 
 
Nedan följer en presentation av tidigare studier bland annat rapporter, magisteruppsatser, 
SOU-utredningar gjorda inom ämnet studenters förhållande till bibliotek. De studier jag valt 
ut anser jag särskilt relevanta då de på olika sätt är intressanta för mitt ämnesval.   
  
1979 gjordes det en studie, A study of user behaviour and needs at Chalmers University of 
Technology Library, om Chalmers tekniska högskola, dess studenter och bibliotek av Nancy 
Fjällbrant, då det fanns behov av att undersöka informationsbehoven hos ingenjörsstudenterna 
och deras utnyttjande av Chalmers universit ets bibliotek. Detta för att kunna utveckla kurser 
för att tillfredställa deras behov. 13 Resultatet av studien visade att många studenter använde 
biblioteket relativt lite som plats att studera på eller för att låna litteratur till sina studier. 
Studenterna, som köper sitt material och sitter hemma och studerar, har inte alls samma 
motivation att gå till biblioteket. Det framkom också att det inte var så vanlig att studenterna 
använde kataloger att söka i. Problemet var att det var svårt att veta vilken katalog de skulle 
välja, då det för dem handlade om nya ämnesområden. De var intresserade av kurser i 
informationssökning och hade en positiv attityd till biblioteket, även om de inte var så flitiga 
användare.14 Denna studie har jag tagit med då jag anser den vara relevant då den är 
genomförd på Chalmers och har liknade frågeställning som min undersökning. Det är ett antal 
år sedan studien genomfördes, men även detta anser jag intressant, då man kan se om 
förhållandet student - bibliotek har ändrats. 
 
En annan rapport som gjordes 1989 om studenter i Göteborg är Vem? Varför? Vad? Något 
om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek av Erna Roos. Denna rapport är ett 
resultat av BIG-projektet: Biblioteksanvändning i Göteborg. Denna genomfördes både vid 
universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket i Göteborg för att öka fakta och beslutsunderlag 
vid de båda biblioteken, klargöra skillnader mellan de båda biblioteken vad gäller faktisk roll i 
informationsförsörjningsprocessen, men också för att ge beslutsunderlag i avgränsningsfrågor 
mellan biblioteken. Hela undersökningen gjordes genom enkäter till besökare och personal på 
de båda biblioteken. 15 Jag redogör för den delen av undersökningen som behandlar besökarna, 
då personalens åsikter inte är av intresse för min undersökning. Roos undersökning visar att 
användarna kommer till biblioteket framför allt för att läsa, arbeta i läsesal och få studiero, 
men även för att träffa vänner och låna litteratur.16 Det framgår också att över hälften av 
besökarna använder biblioteket mer än en gång i veckan och att de oftast stannar i över en 
timme.17  
 
SOU-rapporten ”En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs” 
tillkom 1991, då högskoleutredningen utsåg en arbetsgrupp för att inom ramen för 
kommitténs uppdrag närmare analysera högskolans biblioteksfunktioner med hänsyn främst 
till den grundläggande utbildningens behov. Meningen var att undersöka på vilket sätt 
högskolebiblioteken kan bidra i högskolans pedagogiska och vetenskapliga arbete. 18 

                                                 
13 Fjällbrant, Nancy (1976). A study of user behaviour and needs at Chalmers university of technology library. s. 
3-4. 
14 Ibid. s. 52-54. 
15 Roos, Erna (1989). Vem? Varför? Vad? Något om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek. s. 2. 
16 Ibid. s. 17. 
17 Ibid. s. 21. 
18 En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. (1991). s. 3. 
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Rapporten handlar alltså om högskolans behov av litteratur- och informationsresurser och vad 
biblioteken borde göra för att studenterna ska få en bra utbildning, men vill framför allt 
betona hur viktigt det är att lärarna inom högskolan tar in biblioteket i sitt arbete med 
studenterna och utnyttjar dess resurser som en pedagogisk tillgång. 19 Ett bättre utnyttjande av 
biblioteksresurserna ger högskolans utbildning en ökad kvalitet.20 I rapporten står det att 
biblioteken borde få eleverna att utnyttja biblioteksresurserna. Detta breddar lärarnas 
undervisningspedagogik och gör undervisningen mer varierad och stimulerande och kan i sin 
tur kan bidra till större självständighet och bredare orientering för studenterna. Man kan göra 
informationshantering till ett av målen för högskolans utbildning, göra biblioteket till en 
pedagogisk resurs genom att till exempel göra det tillgängligt och erbjuda studieplatser. Det är 
även viktigt att informationshantering ingår i undervisningen och att lärare och bibliotekarier 
samarbetar.21 Det stora flertalet lärare förefaller dock överlämna introduktionen i 
bibliotekshantering till den enskilde studenten, de får klara sig på egen hand. Här förloras 
mycket tid och effektivitet i studierna.22 Det är också så att många lärare saknar en bredare 
kunskap om vad biblioteket kan erbjuda i det pedagogiska arbetet, man förväntar sig inte 
alltid att biblioteket kan ställa upp. Även biblioteken måste ha en pedagogisk utbildad 
personal, som kan förmedla bibliotekets resurser och samarbeta med lärarna. Studenterna bör 
också kräva utbildning i informationshantering för att kunna utnyttja sin studietid.23 
 
”Studerende og biblioteker” är en rapport om studerandes biblioteksanvändning. Rapporten 
är utarbetad, 1995, för Statens Bibliotekstjenste av Niels Ole Pors på Danmarks 
Biblioteksskola.24 Undersökningen har utgått från Det Kungliga Biblioteket, 
Handelshögskolans Bibliotek och Köpenhamns Kommuns Bibliotek. Undersökningen gjordes 
för att ledningen på de tre biblioteken ansåg att studenterna i stigande grad missar material 
och att väntetiderna på litteraturen blev långa. Detta gjordes för att förbättra användarservicen 
och för att kunna förbättra utnyttjandet av bibliotekets resurser.25 Pors slutsatser är att 
studenterna i stort sett är nöjda med biblioteken. Nästan alla studenter verkade använda fler än 
ett bibliotek för sina studier och den geografiska närheten var mycket viktig. Det centrala är 
att studenterna gör mycket mer på biblioteket än att låna och söka litteratur, de studerar, 
kopierar och läser tidningen. Studenterna värderar bibliotekarien och dennes kompetens högt 
och är nöjda med bibliotekariens kunskaper. Det visade sig också att studenterna i många fall 
vill ha utökade öppettider och fler studieplatser. I stor utsträckning köper studenterna den 
kurslitteratur de behöver. Kopiering av litteratur var mycket vanligt, men att de lånar av 
bekanta är däremot inte så vanligt.26 Denna undersökning anser jag vara relevant, även om 
den är gjord i Danmark, då den har stora likheter med svenska studier. 
 
”Studenternas bibliot ek” är en utredning från 1995 som beskriver och analyserar universitets- 
och högskolebibliotekens utveckling under senare år, med fokus på studenternas behov av 
biblioteksservice. Projektets syfte var att lämna underlag för beslut i biblioteksfrågor på olika 
nivåer.27 Detta är slutrapporten av fyra delstudier. Utredningen har strävat efter att ge en 
allsidig bild av studenternas behov av biblioteksservice och bibliotekens förmåga att 
tillfredställa dessa. Cirka 1000 studenter har besvarat enkäter som berör dessa frågor. Studien 
                                                 
19 Ibid. s. 7. 
20 Ibid. s. 16. 
21 Ibid. s. 8-9. 
22 Ibid. s. 14. 
23 Ibid. s. 30-31. 
24 Pors, Niels Ole (1995). Studerende or biblioteker.  s. 10 
25 Ibid. s. 13. 
26 Ibid. s. 133-134. 
27 Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling. (1995). s. 3. 
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gjordes några år efter att antalet helårsstudenter ökat dramatiskt och detta innebar stora 
utmaningar för biblioteken. 28 Det framgår i utredningen att lärarna är en viktig grupp i 
samband med biblioteksservicen till studenterna. De måste ha kompetens för att i samarbete 
med biblioteket vägleda studenterna i dagens bibliotek och informationsanvändning. Om 
utbildningen ska baseras på studenternas aktiva kunskapssökande måste dessa få bättre 
kunskaper i hur man söker, värderar och utnyttjar vetenskaplig information. 
Användarutbildningen borde integreras så mycket som möjligt i ordinarie utbildningsmoment 
och genomföras av bibliotekarier och lärare i samarbete.29 En delrapport av denna är Tusen 
studenter om biblioteket - vanor, attityder och krav. 
 
Huvudsyftet med studien ”Tusen studenter om biblioteket – vanor, attityder och krav”, från 
1995, är att kartlägga förhållandet mellan det ökande antalet studenter och det ökande antalet 
utlåningar på högskolebiblioteket. Denna studie är en delstudie av Studenternas bibliotek. Det 
finns tecken på att studenternas benägenhet att besöka biblioteket ökat. Frågorna i 
undersökningen syftar till att ta fram ett material som ger en bild av de studerandes 
kunskaper, tidigare erfarenheter, förväntningar samt användningen av högskolebibliotekets 
tjänster. Den ville också belysa de studerandes värderingar på service, samt deras önskemål 
och idéer inför framtiden. Urvalet har gjorts så att klasser valts från olika typer av högskolor 
med olika slags bibliotek, där skilda bestånd och olika avstånd till bibliotek representeras. 600 
enkäter delades ut klassvis och 54 studenter intervjuades för att kunna göra en kvalitativ 
analys.30 Resultaten av studien visar att de flesta studenter använder biblioteket inte bara som 
mötesplats, utan främst för studier och olika slags bibliotekstjänster. Studenterna vill veta mer 
om litteratursökning och framförallt om CD-ROM-databaser och Internet både via bibliotek 
och via lärare. Vidare framkom att många elever ville ha mer studieutrymme för grupparbete 
och läsplatser på biblioteken. På de mindre högskolorna efterlyste studenterna mer litteratur i 
det egna ämnet. Studenterna ville ha bättre tillgång till datorer och de ville även ha 
användarutbildning och stöd vid olika former av informationssökning, gärna genom att 
lärarna engagerar sig i deras biblioteksanvändning. 31 En majoritet av de studerande hade fått 
någon form av biblioteksvisning eller användarutbildning. Var femte student uppger att de fått 
en kortare visning eller motsvarande och ytterligare cirka 11 % att de fått åtminstone någon 
eller några timmars utbildning eller träning under pågående termin. I de flesta studier jag läst 
så är det få naturvetenskapliga och tekniska studenter som upplever att lärare uppmuntrar dem 
till biblioteksanvändning, Höglund skriver att cirka en fjärdedel av studenterna upplever 
stimulans från lärare till biblioteksanvändning och informationssökning, medan tre fjärdedelar 
anser att det görs ganska lite eller inte alls.32 Naturvetare på högskoleorter köper nästan all 
litteratur de behöver för sina studier. Detta borde bero på skillnader i tillgång till 
biblioteksresurser mellan orterna. Vid högskolorna i Höglunds undersökning besöker drygt 60 
% av studenterna biblioteket minst en gång i månaden. Det är dock nästan 40 % av 
studenterna som besöker biblioteket högst några gånger om året. Höglund konstaterar att 
biblioteksbesöken varierade stort mellan olika enskilda studerande, men att en majoritet ändå 
är relativt regelbundna besökare.33 Då det gäller biblioteksverksamhet i framtida yrke så tror 
hela 63 % av samtliga studenter att det kommer att bli en viktig del.34  
 

                                                 
28 Ibid. s. 11-12. 
29 Ibid. s. 21. 
30 Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav (1995). s. 7-9. 
31 Ibid. s. 31. 
32 Ibid. s. 23-24. 
33 Ibid. s. 12-14. 
34 Ibid. s. 24. 
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Rapporten ”Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra 
högskolebibliotek” är gjord av Magnus Petersson på uppdrag av Biblioteket på Högskolan i 
Borås, 1998. Studien omfattar fyra mindre- och medelstora högskolor och drygt 900 
studenter.35 Huvudsyftet med denna rapport har varit att undersöka några studentgruppers 
biblioteksanvändning och förstå deras attityder till bibliotek och informationssökning. Studien 
är gjord på högskolebiblioteken i Borås, Örebro, Växjö och Kalmar.36 Det kan konstateras att 
det inte finns ”en” högskolestudent. Även om det självklart finns gemensamma drag mellan 
olika studentgrupper, så är det mest framträdande de skillnader som genomgående kan 
konstateras. Beroende på utbildning och eventuellt uppsatsskrivande, så nyttjar studenterna 
biblioteket olika. Det som är avgörande för hur biblioteket används och vilka attityder som 
studenterna har gentemot biblioteksanvändning och informationssökning är främst faktorer 
som ligger utanför biblioteket så som utbildningsgren, uppsatsskrivande, lärarpåverkan, 
pedagogiskt upplägg et cetera. En huvudtendens är att majoriteten av studenterna ger uttryck 
för en tämligen traditionell bibliotekssyn. Det är bibliotekslokalen, dess tryckta media och 
personal som står i fokus för studenternas intresse.37 Petersson skriver om vad studenter gör 
på bibliotek i förhållande till om de skriver uppsats. Det studenterna gjorde mest då var i 
följande ordning, sökte i katalog, frågade bibliotekarie och kopierade, grupparbetade, lånade 
annan litteratur, läste medhavd litteratur och sökte i databaser. För de som inte skrev uppsats 
såg biblioteksvanorna ut så här: grupparbetade, läste kurslitteratur, läste medhavd litteratur 
och kopierade, läste dagstidningar, sökte i katalog och läste tidskrifter. De studenter som 
skriver uppsats utnyttjar alltså i högre grad de tjänster kring vilka högskolebibliotek i så stor 
utsträckning har byggt upp sin verksamhet. En annan skillnad är studenternas kontakt med 
bibliotekspersonalen. Här är det 31 % av de uppsatsskrivande som frågar i expeditionsdisken. 
Motsvarande siffra för de icke uppsatsskrivande är 9 %.38 Peterssons studie visar att det är 
drygt 50 % av studenterna som anser att biblioteksanvändning har inverkan på 
studieresultatet. Här är det dock inte så stora skillnader mellan de olika utbildningarna. Detta, 
tror han, med tanke på frågan om lärarstimulans har att göra med det pedagogiska upplägget 
och då bris t på stimulans från lärarna.39 Petersson skriver att det i genomsnitt är 2 % som 
aldrig besökt sitt högskolebibliotek. Även i denna undersökning är det teknik och 
naturstudenterna som använder biblioteket minst. 50 % av dem uppger att de besöker 
biblioteket mindre än någon gång i månaden. 40 Resultatet i Peterssons studie stämmer i hög 
grad med andra gjorda studier över hur studenter använder högskolebibliotek. Det studenterna 
oftast använder biblioteket till är att studera i grupp eller enskilt eller att kopiera. Bibliotekets 
funktion som ett rum för informationssökning och för lån av litteratur är däremot inte lika 
utnyttjad. Man kan också se att det är utnyttjandet av kurslitteratur som står i centrum för 
studenternas intresse av litteratur. Att läsa eller låna annan litteratur ligger tillsammans med 
fjärrlån i botten av listan. 41  
 
Inger Hamrin skrev en magisteruppsats på Högskolan här i Borås 1999, ”Skönt att kunna, 
sitt, ligga och göra vad man vill, gärna barfota” En användarstudie av aldrig/sällan – 
användare vid högskolebiblioteket i Östersund. Denna magisteruppsats besvarar hur 
studenterna får tag på sin litteratur, hur många det är som inte använder biblioteket, varför de 

                                                 
35 Petersson, Magnus (1998). Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra högskolebibliotek . s. 
förord. 
36 Ibid. s. 6. 
37 Ibid. s. 40. 
38 Ibid. s. 21. 
39 Ibid. s. 34-35. 
40 Ibid. s. 13. 
41 Ibid. s. 19. 
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inte använder biblioteket med mera. Hamrin har lämnat ut 200 enkäter och sedan intervjuat 
sex personer, för att få en djupare förståelse för vad de anser om sitt biblioteksanvändande.42  
I hennes undersökning visade det sig att delen sällan/icke-användare skiljde sig markant åt 
mellan samhällsvetare, humanister och naturvetare. För samhällsvetare och humanister var 
den procentsatsen 12 respektive 16 %, medan den var så hög som 86 % för naturvetare. Detta, 
säger hon, beror på flera faktorer, som att det är trångt och stökigt på biblioteket, att de inte 
har behov av det och att det ligger för långt ifrån den naturvetenskapliga institutionen. De 
flesta uppger också att de köper den litteratur de behöver för sina studier. Hamrin säger också 
att de flesta undersökningar hon refererar till stöder hennes resultat.43 Då Hamrin har 
undersökt naturvetenskapliga studenter, samhällsvetenskapliga och humanistiska studenter så 
skriver hon att över lag så använder och ”kan” de naturvetenskapliga studenterna mindre om 
bibliotek än de övriga. Detta gäller till exempel om de använder annan litteratur än 
kurslitteratur, där 14 % av de naturvetenskapliga studenterna använder det.44 Hamrin skriver 
att alla de naturvetenskapliga studenterna tyckte att de sällan eller aldrig stimulerades av 
läraren till att använda bibliotek.45  
 
Syftet med rapporten ”Biblioteksbarometer 2000” var att undersöka vilka informationsvägar 
studenter, doktorander, lärare och forskare vid Lunds universitet använder sig av för sin 
kunskapsutveckling. Den genomfördes på Lunds universitet på uppdrag av 
utvärderingsenheten av Åsa Lindberg-Sand. Syftet var också att se hur tillfredställda de olika 
användargrupperna är med servicen, men även hur nöjda de är med sin egen kompetens i 
informationssökning. Under hösten 1999 genomfördes två olika kvalitativa intervjustudier 
med ett urval representanter från användargrupperna.46 Studenter, doktorander och forskare är 
sammanfattningsvis mycket tillfredsställda med de bibliotekstjänster de använder sig av. Det 
de är mest nöjda med är bibliotekens samlingar och bibliotekspersonalens professionella 
service. Undersökningen visar ett stort behov av utveckling av användarinriktad 
bibliotekspedagogik för att göra de nya informationstjänsterna tillgängliga för en större del av 
användarna. Studenterna skiljer sig i sitt sätt att använda sig av biblioteket från doktorander 
och forskare. De studerar självständigt och läser litteratur och använder det som mötesplats, 
där man diskuterar och grupparbetar. De använder dessutom de vanliga bibliotekstjänsterna, 
som lån och litteratursökning. Doktoranderna använder biblioteket främst för att söka 
litteratur och för sökning via elektroniska medier. Forskarna använder biblioteket främst för 
att söka och beställa litteratur. Majoriteten av de tre användargrupperna använder biblioteket, 
det är dock studenterna som använder det minst. Användarna är överlag nöjda med den 
service de får på biblioteken. De är också mest nöjda med de tjänster som de uppfattar som 
viktigast nämligen: samlingarnas kvalitet, samlingarna relevans och den hjälp och de råd de 
får av bibliotekarierna.47 Studenterna köper oftast den litteratur de behöver och är beroende av 
bokhandeln, bara en femtedel av studenterna lånar sin litteratur. Detta visar att studenterna, 
när det gäller på förhand utvald och anvisad litteratur, är relativt biblioteksoberoende.48 
Undersökningen har gett intrycket av att det finns vissa problemområden och några av dessa 
är; att studenterna på Lunds Tekniska Högskola inte verkar använda biblioteket i så hög grad 

                                                 
42 Hamrin, Inger (1999). ”Skönt att kunna, sitta, ligga och göra vad man vill, gärna barfota: En användarstudie 
av aldrig/sällan- användare vid högskolebiblioteket i Östersund. s. 2, 4. 
43 Ibid. s. 50. 
44 Ibid. s. 25. 
45 Ibid. s. 27. 
46 Lindberg-Sand, Åsa (2001). Vem? Varför? Vad? Något om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek. 
s. 8. 
47 Ibid. s. 11. 
48 Ibid. s. 25. 
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som de andra användargrupperna; att det är många som inte verkar veta om att det är viktigt 
att de är med och påverkat bibliotekets samling genom att tillexempel ge förslag på inköp.49  

 
  
  

                                                 
49 Ibid. s. 15-18. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Jag har studerat två texter av Louise Limberg som handlar om informationssökning och 
lärande. Louise Limberg är professor vid Högskolan i Borås samt vid Göteborgs universitet.50 
De två texterna är Informationssökning och lärande - en forskningsöversikt och 
Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt. Jag ger här en genomgång av vad det 
är hon behandlar i sina texter. 
 
”Informationssökning och lärande - en forskningsöversikt” är en bok av Louise Limberg, 
Frances Hultgren och Bo Jarneving, som har tagits fram i ett samarbete mellan författarna och 
Skolverkets forskningsenhet. Den skall hjälpa lärare och forskare till överblick över och 
förståelse för vad informationssökning är. Hur söker man och använder information? Vad kan 
undervisningen bidra med? Den forskning som presenteras i denna bok visar att 
informationssökning bör vara en integrerad del av lärandet.51 Kunskapsöversikten, 
Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt, är gjord på uppdrag av Skolverkets 
projekt Språkrum. Boken ger en överblick över skolbibliotekets pedagogiska roll för 
undervisning och lärande.52 Syftet är att ta reda på vad forskningen huvudsakligen handlar 
om, vilka problem som utforskats och vilka resultat som redovisats i ämnet.53 
 
Limberg skriver att det krävs goda kunskaper och färdigheter inom informationssökning för 
meningsfullt lärande. Det krävs även kunskaper som berör lärande i vidare mening så som 
läsförmåga, förmåga att planera och genomföra ett självständigt arbete, att kunna analysera 
och dra slutsatser med mera. Detta saknas ofta i undervisningen. Elever har en tendens att 
söka det ”rätta” svaret på en fråga eller menar att poängen med en uppgift är att bli klar med 
den. För att komma åt detta problem så krävs det att lärare och bibliotekarier samarbetar och 
försöker främja elevers biblioteksanvändande. Detta i sin tur kräver variation i 
undervisningen, att uppgifterna som eleverna får är öppna, så att det är nödvändigt för dem att 
aktivt söka information. Uppgifterna ska formuleras som problem där frågor som uppstår 
driver arbetet framåt. Frågorna bör ge möjlighet för eleverna att själva kunna ”skapa” 
kunskap. Uppgifterna kombinerar frihet och ansvar för eleverna, men de behöver ändå stöd 
och handledning av lärare och bibliotekarier, så eleverna blir inriktade både på process och 
resultat.54 Att använda många olika informationskällor i lärandet bryter med skolans tradition 
och innebär stora förändringar för både elever och lärare. Att forma undervisningen på detta 
sätt kommer att kräva såväl tid som kreativitet av lärare och bibliotekarier.55 Framgångsrik 
undervisning i informationssökning kännetecknas av att olika aspekter på 
informationssökning och informationsanvändning synliggörs och samtidigt integreras med 
uppgifternas ämnesinnehåll. 56 I Limbergs Skolbibliotekets pedagogiska roll framgår det i en 
undersökning av Tallaksen, som Limberg hänvisar till, att eleverna främst använde 
biblioteksrummet för läxläsning och för avkoppling. Vid en av skolorna i studien fanns en 
klar dominans för fritidsrelaterade aktiviteter i skolbiblioteket och det var främst pojkar som 
använde det. De använde datorer för att chatta och de läste tidningar. För skolarbete användes 

                                                 
50 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). Skolbibliotekets pedagogiska roll: En 
kunskapsöversikt.  s. 6  
51 Limberg, Louise (2002). Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt. s. 11. 
52 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 4. 
53 Ibid. s. 15. 
54 Limberg, Louise (2002). s. 168. 
55 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 166-168. 
56 Limberg, Louise (2002). s. 168. 
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bibliotekets läsrum mest för att studera inför prov och då var det fler flickor än pojkar. 
Flickorna använde också biblioteket mer än pojkar för projektarbete. Vid den andra skolan i 
denna undersökning var det mestadels flickor som använde biblioteket och de läste framförallt 
läxor. Resultaten från denna studie visar att grupper av elever kan ta kontrollen över hur 
rummet används. Dessa grupper blir normbildande och deras användningsmönster kan 
komma att påverka bibliotekets status på skolan. En viktig slutsats är också att skolbiblioteket 
har en mycket stor betydelse som social mötesplats för de elever som ofta använder 
biblioteket. Här finns det ett gap mellan den faktiska användningen i undersökningen och så 
som den formuleras i skoldiskursen, där biblioteket omtalas som ett viktigt redskap i 
undervisningen. 57 
 
Studenterna handlar ofta efter de krav de tror att läraren ställer på dem. Värderingen av 
informationen påverkas av hur eleven ser på den uppgift de fått och hur de uppfattat 
informationssökningen. Elever som blir engagerade av sitt arbete följer en process som gör att 
deras bedömning av informationen ändras under arbetets gång, allteftersom de får en större 
insikt i det ämne de studerar.58 Limbergs undersökning ger en grund för uppfattningen att 
bibliotek i skolan har en särskild möjlighet att höja kvaliteten på elevers lärande, men att 
denna utnyttjas i begränsad omfattning. En förutsättning för detta är att lärare och 
bibliotekarier har kunskap om kunskapsprocessen och vet vad de kräver av eleverna för att 
kunna stödja dem på rätt sätt. För att erbjuda eleverna utmaningar och möjligheter krävs en 
medveten hållning till undervisningen, som bygger på kunskap och lärande. Eleverna behöver 
annat än givet kunskapsinnehåll. Det förutsätter också en öppenhet mellan de olika 
yrkeskategorierna och förmåga att utnyttja de skillnader mellan kompetenser och traditioner.59 
Informationssökning bör inte behandlas som ett separat ämne, ett mål i sig, utan i stället ses 
som ett medel för att nå andra mål. I denna bemärkelse blir informationssökning ett verktyg 
för att lära om olika innehåll i olika situationer. Är det ett separat ämne kan ”transfer 
problematik” uppstå. Studenterna får svårt att koppla sina färdigheter till olika sammanhang.60 
Både barn och vuxna använder så lite olika sorters medier som möjligt, vilket styrks av ett 
flertal undersökningar. Antingen väljer de en väg som fungerar någorlunda bra eller så väljer 
de hellre det sättet de är vana vid, än att fundera ut ett som är bättre. De flesta användare vill 
nå ett resultat genom att anstränga sig så lite som möjligt, men ändå få ut så mycket som 
möjligt av det. Limberg skriver att de dessutom kommer att fortsätta använda det sätt de 
lyckas med och som samtidigt roar dem. 61  
 
Limberg menar att utveckling av informationssökning och lärande i skolan i hög grad handlar 
om lärares och bibliotekariers eget lärande. Medan lärare inte vet så mycket om 
informationssökning, saknar bibliotekarier många gånger kunskaper för att genomföra 
undervisningen med utgångspunkter i elevernas behov. Bibliotekarierna har däremot mycket 
tydliga uppfattningar av vad informationssökning är och kompetens att själva söka och finna 
information som är relevant för olika uppgifter och ämnen. 62 Limberg menar att lärare har en 
alltför snäv syn och underskattar bibliotekens betydelse för undervisningen. De vet inte vilken 
roll bibliotek och bibliotekarier skulle kunna ha för att utveckla elevers kritiska tänkande eller 
för att undervisa elever mera kontinuerligt och systematiskt i informationssökning.63 Limberg 

                                                 
57 Ibid. s. 48-49. 
58 Ibid. s. 89. 
59 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 57. 
60 Limberg, Louise (2002). s. 126. 
61 Ibid. s. 55. 
62 Ibid. s. 169. 
63 Ibid. s. 122. 
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skriver att skillnaden mellan bibliotekarier och lärare vad gäller informationssökning är att 
bibliotekarier fokuserar på informationssökningsprocessen, men intresserar sig sällan för vad 
eleverna lär sig av den information de använder. Lärarna å sin sida fokuserar på innehåll och 
organisation av undervisningen och bortser från att informationssökning är en komplicerad 
process, som ställer stora krav på studenterna. Det är viktigt att bibliotekarier planerar 
tillsammans med lärare och skolledning, men även att de har en gemensam kunskapssyn som 
innebär att eleverna ska ta till sig kunskap genom aktivt lärande, där det är viktigt att ta 
hänsyn till elevernas behov och lust att utforma sina egna arbeten. 64 Det råder ofta en viss 
osäkerhet mellan lärare och bibliotekarier om deras inbördes roller och det är viktigt att reda 
ut och klargöra dessa. Lärare känner ofta att de inte har tid att samarbeta med bibliotekarier, 
men de var även tveksamma till att låta en bibliotekarie vara med och planera. Limberg 
skriver att detta kan bero på att bibliotek och skola är olika verksamhetssystem och att det 
därför finns olika utgångspunkter för syn på kunskap, lärande och arbetssätt. Hon skriver 
också att det ligger ett ansvar på bibliotekarien för att samarbete och kommunikation ska 
fungera. För att utveckla en kvalificerad roll för biblioteket i undervisningen krävs 
fortbildning för såväl lärare som bibliotekarier. Lärare behöver kunskap i det som är grunden 
för vetenskapligt arbete, där informationssökning och informationsanvändning är viktiga 
delar. Forskning visar på framgångsrika projekt där lärare och bibliotekarier tillsammans 
utbildar sig och samtidigt utvecklar sin skolverksamhet. Samtidigt måste skolbiblioteken bli 
mer synliga inom lärarutbildningar och pedagogisk forskning för att bli ändamålsenliga 
redskap för kunskapsarbete i skolan. 65  
 
Några forskare diskuterar risken med att bibliotekarier, då de undervisar i 
informationssökning, fokuserar alltför mycket på tekniska aspekter och därmed visar en 
alltför teknisk syn på informationssökningen. Detta kan hindra att användarna lär sig att förstå 
mera komplexa innebörder av fenomenet. De drar slutsatser att bibliotekarierna har 
bristfälliga mentala modeller för undervisningen, eftersom de menade, att undervisningen 
bara kunde göras på ett sätt oavsett elevernas ålder, inlärningsstil, tidigare kunskaper om 
datorer och databassökningar, et cetera. Orsaken till bristerna är att bibliotekarierna är 
präglade av sina erfarenheter av tryckta informationskällor och inte anpassat till elektronisk 
informationsförsörjning.66  
 
Biblioteket måste utmana eller bryta skolans traditionella mönster för att spela en mer 
väsentlig roll i undervisningen. Detta innebär en stor förändring och kan förklara att 
bibliotekets roll i skolan är svag. En förstärkt pedagogisk roll för skolbibliotek måste gå hand 
i hand med en förändring av skoltraditionen. Frågor om utbildning och kompetensutveckling 
måste prioriteras för att skolbibliotekets pedagogiska roll ska utvecklas.67 Läromedel som är 
heltäckande för kursen ses som ett hinder för utnyttjandet av biblioteksböcker, tidskrifter, 
tidningar och liknande och minskar bibliotekets roll i undervisningen. Skolbibliotekens 
problem är i första hand inte ett biblioteksproblem, utan ett problem i undervisningen. Hade 
det funnits ett större inslag av undersökande arbetssätt i skolan, skulle biblioteket få en 
pedagogisk uppgift som borde medföra att man tillför de resurser som krävs.68 Biblioteket ska 
stödja skolans kärnverksamhet, nämligen undervisningen, och vara en del av denna. För att 

                                                 
64 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 51-52.  
65 Ibid. s. 55-58. 
66 Limberg, Louise (2002). s. 124-125. 
67 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 55-58.  
68 Limberg, Louise (2002). s. 14. 
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detta ska kunna göras på ett tillfredställande sätt kan det behövas en utbildning i pedagogik 
för skolbibliotekarier.69 
 
Bibliotekens personal bör förändra utvärderingsredskapen. Förändringarna bör syfta på en 
förskjutning från ett huvudintresse riktat mot media bestånd och undervisning i 
bibliotekskunskap till fokus på studenternas behov, samt på samspelet mellan bibliotek och 
undervisningen. Det finns ett samband mellan kvaliteten på studenternas lärande och 
skolbibliotekets roll. Att möta elevers olika intressen och varierande behov framhävs som 
väsentligt, liksom att skapa en miljö i biblioteket där eleverna känner sig trygga. Vidare 
betonas vikten av att skolbiblioteket bidrar till att elever utvecklar förmåga att ställa frågor, att 
reflektera, att dra slutsatser och att formulera ny kunskap.70 Limberg skriver att det finns få 
exempel på forskning som närgånget undersöker vad elever faktiskt lär i mötet med 
skolbibliotek. Det behövs alltså fler studier med utgångspunkt i elevernas perspektiv på 
skolbiblioteksanvändning för en rikare och mera mångfacetterad förståelse av skolbibliotekets 
pedagogiska roll.71  
 
  

                                                 
69 Ibid. s. 55-56. 
70 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). s. 27. 
71 Ibid. s. 57. 
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5 Presentation av enkätsvaren 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de svar jag fått på de utlämnade enkäterna fråga för 
fråga. Populationen för undersökningen var 61 elever. Vid det tillfälle då enkäten delades ut 
var 56 studenter närvarande. Av dessa 56 utdelade enkäter fick jag in 54. Detta gav ett bortfall 
på 11 %. Det interna bortfallet varierade beroende på fråga, men det var i allmänhet inte så 
stort. Frågorna redovisar jag på olika sätt, beroende på vad jag finner lämpligt. Vissa kommer 
att redovisas i ren text, andra i stapeldiagram eller cirkeldiagram. Jag redovisar svaren genom 
att ge procentsatsen, trots att detta kan förvirra då det är ett så litet urval. 100 % är det samma 
som 54 personer, fram till fråga 15 då icke-användarna sållas bort. Jag kommer även att ge 
antalet personer vid frågorna för att förtydliga likheter eller skillnader mellan svaren och 
frågorna. Jag har då valt att inte ta med decimaler.  
 
 
1. Kön   
 
Det är 87 % män (47 personer) och 13 % kvinnor (7 personer) som svarat på enkäten. Denna 
mansdominans stämmer bra med skolan för övrigt och är inte anmärkningsvärd för dessa två 
klasser.  
 
 
 
2. Vilket år föddes Du?  
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Diagram 1. Studenternas födelseår. 
 
Diagrammet visar att det är mestadels 1981 - 1985: or bland studenterna, 30 personer. Det är 
16 personer av studenterna som är födda 1976-1980, 7 personer är födda 1971-1975 och 
endast 1 person är född mellan 1965-1970. (Dataprogrammet räknar i hela procent varför man 
kan få ett utfall på 2 % = en person) Jag vill dock påpeka att de yngsta är födda 1983 och har 
gått direkt ifrån gymnasiet och det är så många som 22 personer som är födda åren 1982 och 
1983. Det märks alltså tydligt att det är mest yngre studenter i klasserna. Det finns studenter 
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födda från 1967 till 1983 så det är en ganska stor åldersskillnad på de äldsta och de yngsta 
studenterna.  
 
 
 
3a. Har Du tidigare studerat ett ämne eller program på högskola där det ingick att 
skriva en uppsats (om minst fem poäng)? 
 

 
 

Ja
9%

Nej
89%

Vet ej
2%

 
 

Diagram 2. Tidigare erfarenheter av att skriva uppsats. 
 
 
Ja, svarade endast 5 personer, nej, hela 48 stycken och en av de tillfrågade visste inte. De 
flesta hade alltså ingen erfarenhet av att skriva uppsats om minst fem poäng.  
 
 
 
3b. Använde Du Dig i så fall av biblioteket? 
Av de fem som tidigare skrivit uppsats om minst fem poäng var det tre som använde 
biblioteket och två som inte gjorde det.  
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4. Var studerar Du vanligtvis då Du inte är på föreläsningar?   
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Diagram 3. Plats för icke-schemalagda studier. 
 
På denna fråga har studenterna kunnat kryssa i flera alternativ så procenttalet anger hur många 
procent av studenterna gör respektive aktivitet. De två mest framträdande svaren på denna 
fråga är att de studerar i hemmet  (37 personer) eller annan plats på skolan (30 personer). 
Annan plats på skolan innebar mestadels grupprum, ledig lärosal eller datasal. På tredje plats 
kommer biblioteket på skolan (10 personer). Några få personer uppger att de studerar på andra 
högskole- eller universitetsbibliotek eller på annan plats. Med annan plats menade de hemma 
hos någon studiekamrat.  
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5. Uppmuntrar Dina lärare Dig till att använda biblioteket? 
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Diagram 4. Lärarnas uppmuntran till biblioteksanvändning. 

 
På denna fråga är svaret övervägande, nej, inte alls (37 personer) och ganska lite (16 
personer). Anmärkningsvärt är att det är så få som tycker att de uppmuntras ganska mycket (1 
person) och att det inte är någon som anser att lärarna uppmuntrar dem enligt svarsalternativet 
ja, absolut.  
 
 
 
6. Hur upptäcker Du den litteratur/det material Du behöver för Dina studier? 
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Diagram 5. Hur studenterna upptäcker den litteratur de behöver för sina studier. 
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På denna fråga har studenterna kunnat kryssa i flera alternativ så procenttalet anger hur många 
procent av studenterna som gör respektive aktivitet.  Det är tydligt att studenterna får tips från 
lärare (36 personer) och använder kurslitteraturlistan (31 personer) då de upptäcker den 
litteratur de behöver för sina studier. Några får även tips från andra studenter och letar i 
bokhandel på nätet eller i en vanlig bokhandel. De som uppger att de upptäcker litteraturen på 
annat sätt nämner Internet. Jag hade förväntat mig att de skulle kryssa i nätbokhandel/webb då 
de använde Internet, men då det stod nätbokhandel först kanske det påverkade svaret för 
vissa.  
 
 
 
7. Hur får Du oftast tag på den litteratur Du behöver?  
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Diagram 6. Hur studenterna får tag på litteratur.  

 
Av diagrammet kan man se att de allra flesta studenter i första hand köper sin litteratur i 
bokhandeln (35 personer), i andra hand är det 13 personer som köper eller lånar av privat 
person och det är också några få som köper i bokhandel, får på institutionen och söker på 
Internet. I tredje hand köper eller lånar de av privatperson eller får litteratur på institutionen. 
 
Det relativt stora bortfallet på 13 personer, har jag hanterat genom att läsa de ofullständiga 
svaren och se hur studenterna har svarat. Även dessa visade att de flesta köper sin litteratur i 
bokhandeln. Trots dubbla test av enkäten trängde instruktionerna inte igenom i önskvärd 
utsträckning. För att komma åt problemet på denna fråga kunde jag formulerat 
svarsalternativen så att de inte hade behövt rangordna dem men då hade en intressant del av 
frågan gått förlorad.  
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8. Använder Du annan litteratur än obligatorisk kurslitteratur i Dina studier denna 
termin?  
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Diagram 7. Studenternas användning av annan litteratur än obligatorisk kurslitteratur. 
 
Det var ett likartat svar som gavs av de studerande. De svar som var vanligast var sällan (25 
personer) och nej, aldrig (23 personer). På ja, ofta (1 person) och ibland (5 personer) var det 
inte många som angav som svarsalternativ.  
 
 
 



 27 

9. Anser Du att det har någon inverkan på studieresultatet om Du utnyttjar biblioteket?   
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Diagram 8. Studenternas uppfattningar om biblioteksanvändandets inverkan på 
studieresultatet. 

        
 
På denna fråga är det mer spridning på svaren än på föregående fråga. Ingen inverkan (18 
personer) och mycket liten inverkan (17 personer) är det flest som svarat, men liten inverkan 
(13 personer) är inte så långt efter. Ganska stor inverkan (3 personer) och mycket stor 
inverkan (1 person) ligger efter bland svaren från studenterna. Bortfallet var 4 % (2 personer). 
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10a. Vilken betydelse kommer informationssökning att ha i Din kommande 
yrkesverksamhet?                    
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Diagram 9.  Studenternas uppfattning om informationssökningens betydelse för kommande 
yrkesverksamhet. 

 
 
Som visas av diagrammet så tror de flesta att informationssökning kommer att ha ganska stor 
(23 personer) eller liten betydelse (18 personer). På de övriga svarsalternativen var svaren 
jämnt fördelade, mycket stor betydelse (4 personer), mycket liten betydelse (4 personer) och 
ingen betydelse alls (3 personer). Bortfallet på denna fråga var 4% (2 personer). 
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10b. Hur stor roll kommer bibliotek (och deras databaser) att spela i det 
sammanhanget? 
 
 
 

2

19

48

17

7 7

0

10

20

30

40

50

60

Mycket
stor roll

Ganska
stor roll

Liten roll Mycket
liten roll

Ingen roll
alls

Ej svarat

%

 
 

Diagram 10. Studenternas uppfattning om biblioteks roll i kommande yrkesverksamhet. 
 
 
Jämför man svaren på denna och föregående fråga så ser man att det inte är lika många som 
tror sig ha nytta av biblioteket som av informationssökning i allmänhet. Nästan hälften av de 
svarande tror att biblioteket kommer att spela liten roll (26 personer) för deras kommande 
yrkesverksamhet. Ganska stor roll (10 personer) och mycket liten roll (9 personer) ligger 
ganska lika svarsmässigt. Även mycket stor roll (1 person) och ingen roll (4 personer) ligger 
ganska lika bland studenternas svar. Det var fyra personer som inte svarade på denna fråga 
och det blir därmed ett internt bortfall på 7 %. 
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11. Har Du tidigare fått någon undervisning i informationssökning eller 
biblioteksanvändning? 
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Nej
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Diagram 11.  Användarundervisning 
 
 

De allra flesta studenterna hade tidigare fått någon form av användarundervisning (47 
personer), de som svarade nej (6 personer) och vet ej (1 person) var alltså i minoritet. På 
frågan på vilket sätt utbildningen gått till och vad de gjorde, så var det hela 43 personer som 
svarade, mer eller mindre utförligt. Det framgick klart att de flesta hade varit med på en 
schemalagd lektion med en bibliotekarie från biblioteket på skolan då de började. Nästan alla 
hade fått en föreläsning om bibliotekets möjligheter och gått igenom sökfunktioner på Libris 
och skolans egen katalog, Chans. De hade också fått uppgifter att lösa vid detta tillfälle för att 
lära sig söka.  
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12. Hur tycker Du att Dina kunskaper om bibliotek och biblioteksanvändning är?  
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Diagram 12. Studenternas värderingar av egna kunskaper vad gäller bibliotek och 
biblioteksanvändning. 

 
Av diagrammet framgår att det är ungefär hälften av studenterna som har en neutral syn på sin 
egen kompetens. Det är samma antal som tillsammans tycker att de har ganska goda (11 
personer) respektive ganska dåliga (11 personer) kunskaper. Det finns även en litet antal som 
tycker att de har mycket dåliga (7 personer) kunskaper inom ämnet, men inte någon som 
ansåg att de hade mycket goda kunskaper.  
 
 
13. Hur ofta använder Du bibliotekets tjänster (till exempel databaser) utan att gå dit?  
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Diagram 13. Studenternas användning av bibliotekets webbaserade tjänster. 
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Som visas av diagrammet så används inte bibliotekets tjänster utifrån så som hemsidans 
söktjänster i någon större utsträckning av dessa studenter. De flesta (30 personer) använder 
dessa tjänster någon eller några gånger per år och det är ganska många som aldrig använder 
dem (22 personer). Det var ingen som använder bibliotekets webbaserade tjänster minst en 
gång i veckan. Det var inte heller särskilt många som använde det minst en gång i månaden (2 
personer).  
 
 
 
14. Hur ofta använder Du biblioteket genom att gå dit? 
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Diagram 14. Studenternas besök på bibliotek. 
 
Något fler än hälften använder bibliotek någon gång per år (28 personer), och något färre 
använder bibliotek minst en gång i månaden (15 personer). Det var fler som använde 
biblioteket en gång i veckan (6 personer), än som aldrig använder (3 personer) bibliotek.  
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15. Vilket bibliotek besöker Du vanligen? 
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Diagram 15. Studenternas besök på olika bibliotek. 
 
På denna fråga verkar studenterna vara helt överens. Biblioteket på Chalmers Lindholmen 
används (35 personer) allra mest, därefter huvudbiblioteket på Chalmers (3 personer) och 
sedan Stadsbiblioteket i Göteborg (1 person) och andra bibliotek (1 person). Bortfallet på 
denna fråga var ganska stort, hela 9 personer av de 49 som svarade att de någon gång använde 
bibliotek, fyllde i enkäten ofullständigt, så att det för mig var svårare att tolka deras svar. Slår 
jag ihop detta diagram med de ofullständiga svaren så kan jag se att även om de inte förstått 
frågan riktigt rätt, så besöker de oftare biblioteket på skolan än något annat bibliotek. De 
använder alltså biblioteket på Chalmers Lindholmen mest och det finns även några som 
använder huvudbiblioteket på Chalmers. 
 
Det var stort bortfall på denna fråga. Här är det dock inte så lätt att se någon så tydlig 
anledning som på fråga 7 då det finns liknande frågor i enkäten som besvarats korrekt. 
Eftersom de som gjort "fel" kryssat i flera alternativ så skulle jag ha kunnat ställa frågan på 
detta sätt för att komma åt problemet. 
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16. Uppskatta hur länge Ditt senaste besök varade.  
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Diagram 16. Studenternas längd för senaste besöket. 
 

Även i denna fråga var studenterna relativt samstämmiga. De flesta besökte biblioteket i 1-30 
minuter (27 personer), och det var några som stannade i över 91 minuter (7 personer). Det var 
även några som stannade i 61-90 minuter (4 personer) och 31-60 minuter (3 personer).  
 
 
 
17. Hur länge brukar besöken vanligen vara? 
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Diagram 17. Studenternas längd för besöken i allmänhet. 
 

På ovanstående fråga svarar över hälften av studenterna (34 personer) att besöket vanligtvis 
varade upp till 30 minuter. Sedan fördelade resten av studenterna sig relativt jämnt mellan de 
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andra svarsalternativen, då fyra personer svarar att de stannar 31-60 minuter, sex personer 
stannar vanligtvis mellan 61-90 minuter och fem personer stannar längre än 91 minuter.  
 
 
 
18. Vilken/vilka av följande aktiviteter ägnade Du Dig åt vid Ditt senaste besök på 
biblioteket (då det gällde dina studier)?   
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Diagram 18. Vad studenterna gjorde vid sitt senaste besöket på ett bibliotek 
 
På denna fråga har studenterna kunnat kryssa i flera alternativ, så procenttalet anger hur 
många procent av studenterna som gör respektive aktivitet. Det studenterna gjorde vid sitt 
senaste besök var att de kopierade (23 personer), använde dator för eget arbete (15 personer), 
läste medhavd litteratur (12 personer) och läste tidningar eller tidskrifter (12 personer). Det 
var också ganska många som arbetade i grupp (11 personer). Utnyttjandet av de ”typiska 
bibliotekssysslorna” var inte så vanligt förekommande. Lånade, sökte i kataloger och frågade 
personalen var det bara ett fåtal som gjorde.  
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19. Vad brukar Du vanligen göra då Du besöker ett bibliotek? 
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Diagram 19. Vad studenterna vanligtvis gör på bibliotek. 
 

På denna fråga har studenterna kunnat kryssa i flera alternativ så, procenttalet anger hur 
många procent av studenterna gör respektive aktivitet. Denna fråga syftar också till att se vad 
studenterna gör på biblioteket. Även här ligger kopiering (30 personer) främst för vad 
studenterna använder biblioteket till, sedan följt av grupparbeta (13 personer), läsa tidningar 
och tidskrifter (16 personer) och använda dator för eget arbete (17 personer). De ”typiska 
bibliotekssysslorna”, som att fråga personalen (6 personer), beställa och hämta (3 personer), 
och söka i kataloger och databaser (4 personer) är inte så vanliga.  
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20. Fick Du ut vad Du ville av senaste besöket? 
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Diagram 20. Studenterna och deras tillfredställelse med besöken på bibliotek. 
 

Även på denna fråga är studenterna överens. De är i stort sett nöjda med vad de får ut av 
biblioteksbesöken. Det är jämnt fördelat mellan att få ut absolut (23 personer) vad man vill 
och delvis (22 personer) vad man vill, medan det är väldigt få som inte alls (3 personer) får ut 
vad de vill. En person har inte svarat på denna fråga så det är ett bortfall på 2 %. 
 
 
 
21. Kan Du berätta varför Du inte använder bibliotek? 
  
Svaren på denna fråga var att de inte haft någon anledning att besöka något bibliotek hittills, 
den information som hittills har behövts har antingen funnits i kurslitteraturen eller på nätet, 
att de inte behöver det för att klara av studierna och att allt finns på Internet, som det var två 
som påpekade. Det var fem av de nio som inte använder bibliotek som svarade på denna 
fråga.  
 
 
Övriga synpunkter: Allt är bra! 
På denna ”fråga” var det endast en person som svarade. 
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6 Analys av enkätsvaren 
 
I detta kapitel analyserar jag svaren på enkätfrågorna och jämför dem med varandra för att 
belysa min frågeställning. Jag kommer även att lyfta fram annat, som inte hör till 
frågeställningarna, som jag anser vara intressant i undersökningen.  
 
På frågan om studenternas användning av bibliotekets tjänster utifrån svarar 91 % (52 
personer) att de aldrig eller bara någon gång per år använder dessa (se diagram 13). Det kan 
bero på att de inte tänker på att det är bibliotekets tjänster de utnyttjar, när de söker i någon av 
skolans databaser. Det kan därför finnas en felmarginal i denna fråga, så att det faktiska 
användandet är större. Detta kan jag naturligtvis inte dra några slutsatser om, utan bara 
spekulera i. Med tanke på att nästan alla har fått användarundervisning, så borde de vara 
medvetna om att tjänsterna finns och veta hur de kan använda bibliotekets webbaserade 
tjänster. 
 
Mer än hälften, 61 % (33 personer) av studenterna uppger att de aldrig eller endast någon 
gång per år besöker biblioteket (se diagram 14). Detta talar för att de inte behöver det för sina 
studier. Denna fråga anser jag vara intressant för min undersökning, då jag hade den 
uppfattningen att biblioteksbesöken var få bland studenterna.  
 
Då en fråga i frågeställningen behandlar i vilken utsträckning studenterna använder bibliotek, 
så har jag sammanställt frågorna om hur ofta de använder sig av tjänster utifrån och hur ofta 
de besöker bibliotek. Detta har jag gjort genom att lägga ihop svaren på frågorna 13 och 14. 
Jag adderade svaren på de olika svarsalternativen på frågorna för att se det totala användandet. 
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Diagram 22.  Studenternas användning av bibliotek och dess tjänster utifrån. 
 
Som man kan se av diagrammet är det 79 % som aldrig eller bara någon eller några gånger 
om året använder bibliotek på något sätt.  
 
Eftersom majoriteten av studenterna är män, 47 av 54, är det svårt att se om kvinnor och män 
använder biblioteket och dess tjänster på olika sätt eller olika ofta. Jag har försökt att se 
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likheter och olikheter på kvinnors och mäns användande av bibliotek, men har inte kunnat se 
några samband. Även om jag skulle ha sett en tendens på något sätt är antalet kvinnor för få 
för att kunna dra några slutsatser av detta.  
 
Studenternas födelseår varierar från 1967 till 1983 (se diagram 1), de flesta är så unga att de 
kommer mer eller mindre direkt från gymnasieskolan. De åtta studenterna som var födda 
1975 eller tidigare hade inga gemensamma drag i sin biblioteksanvändning, som skiljde dem 
från de andra 46 studenterna. Detta innebär alltså att det inte fanns något synligt samband 
mellan äldre och yngre studenter och deras biblioteksanvändande. Hur är det då med 
studenternas kunskaper om biblioteksanvändning och deras besök på bibliotek? 

 
 

Kunskaper om 
bibliotek 

Biblioteksbesök 

 Minst en gång i 
veckan 

Minst en gång  
månaden 

Någon eller några 
gånger/år 

Aldrig Summa 

Mycket goda 0 0 0 0 0 
Ganska goda 3 4 3 0 11 
Varken goda eller 
dåliga 

2 6 14 3 25 

Ganska dåliga 1 3 6 1 11 
Mycket dåliga 0 2 4 1 7 
Summa 6 15 28 5 54 
 
Tabell 1. Samband mellan studenternas kunskaper om bibliotek och biblioteksanvändning och 

biblioteksbesök. 
 
Tabellen visar sambandet mellan studenternas biblioteksbesök och deras kunskaper om 
bibliotek och biblioteksanvändning (se diagram 12 och 14). Ser man på dem som anser sig ha 
ganska dåliga eller mycket dåliga kunskaper, så finns det en tendens att de sällan eller aldrig 
går till biblioteket.  
 
De allra flesta har inte tidigare skrivit någon uppsats (se diagram 2) och har alltså inte kommit 
i kontakt med bibliotekets möjligheter på detta sätt. Av de fem personer som tidigare skrivit 
uppsats om minst fem poäng, är det en person som aldrig använder biblioteket nu för tiden, 
medan de andra fyra gör det någon gång i månaden. Man skulle kunna tro att det var de äldre 
studenterna som tidigare hade skrivit uppsats, men så var inte fallet, det är varierande ålder på 
dem. En anledning till att det bara är fem personer som tidigare har skrivit uppsats om minst 
fem poäng, kan vara att de flesta har gått direkt ifrån gymnasiet och alltså inte studerat något 
annat högskoleämne tidigare. 
 
72 % av de 49 studenter som använder bibliotek uppger att de besöker biblioteket på 
Chalmers Lindholmen (se diagram 15). Av de 39 % (21 personer) som uppgav att de 
använder bibliotek ofta, det vill säga en gång i veckan och mer än en gång i månaden, går 
nästan 2/3 till biblioteket på skolan. Detta kan ha att göra med avståndet till skolan i 
förhållande till andra bibliotek i Göteborg och att det på skolan skall finnas den litteratur de 
behöver. Avståndet biblioteken gör att de är omöjligt för studenterna att "titta in" på andra 
bibliotek på en rast. Det krävs en he lt annan planering att besöka andra bibliotek än det som 
finns på skolan. 
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På frågan om var studenterna studerar då de inte är på föreläsningar, uppger 68 % (37 
personer) att de sitter hemma och 55 % (30 personer) på annan plats på skolan, bara några få 
söker sig till bibliotek (se diagram 3). Att de inte besöker bibliotek oftare kan bero på att de 
köper den litteratur de behöver för sina studier och behöver inte besöka biblioteket och 
utnyttja dess tjänster i så stor utsträckning. De kan sitta hemma och studera precis lika gärna 
som på ett bibliotek. En anledning till att studenterna inte är på biblioteket mer än vad de är 
kan vara att de ofta sitter i grupper och studerar. Biblioteket på skolan är en mycket tyst plats 
(upplevde jag då jag var där och lämnade ut enkäterna och samtidigt passade på att besöka 
biblioteket), vilket kanske gör att de väljer bort det även om det ligger nära lektionssalarna. 
Detta gör att de kanske inte tycker att det är något alternativ då de vill diskutera med 
varandra. 
 
66 % (32 personer) av studenternas uppger att deras senaste besök varade i 1-30 minuter och 
att besöken vanligtvis varade lika länge (se diagram 15 & 16). Jag kontrollerade också 
studenternas besök student för student och detta stämde väl med varandra. Att de stannade i 
mindre än en halvtimme vid besöken kan kanske ha att göra med att de faktisk inte använder 
biblioteket i så hög utsträckning. De som stannade kortast tid gjorde också sådant som tog 
kortare tid, som att låna, lämna och kopiera. Detta visas i diagrammet nedan. De flesta hade 
inte heller så många olika ärenden på biblioteket, vilket jag kunde se när jag undersökte vad 
varje person gjorde där. Jag blev förvånad över att vissa hann med så mycket på den tid de var 
på biblioteket. De kopierade, läste medhavd litteratur, grupparbetade, läste tidningar och 
tidskrifter och arbetade vid datorn och detta på bara en halvtimme. Detta får mig att fundera 
över om studenterna underskattar längden på sina besök, eller överskattar antalet aktiviteter. 
Det kan ha att göra med att de inte anser att bibliotek är viktiga och att de därför anser att de 
inte är där så länge. De kommer förmodligen inte ihåg hur deras senaste besök var, utan de vet 
att de nästan aldrig är där och tror då att de inte var där så länge. När de sedan ska svara på 
vad de gjorde där så kommer de på att de egentligen gjorde ganska mycket. Detta kan förklara 
varför det är några som har hunnit med så mycket under sitt korta besök på ett bibliotek. 
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Diagram 23. Detta diagram visar vad de 34 studenter som vanligtvis stannade mindre än 
trettio minuter gjorde på biblioteket. 

 
Detta diagram visar att de flesta studenter (34 personer) besöker biblioteket i högst 30 minuter 
och att de framförallt kopierade då de var där. Jag valde att redovisa antalet personer istället 
för procent då det gäller de som vanligtvis är på biblioteket i mindre än 30 minuter. Detta 
alltså för att procenttalet skulle bli alltför missvisande, då det är så få personer.  
 
De 22 % (11 personer) studenter som vanligen stannar på biblioteket mer än en timme, läste 
oftare än de andra från bibliotekets samlingar och egen medhavd litteratur. Det är 11 personer 
som oftast stannar på biblioteket mer än en timme. Alla utom en av dessa besöker biblioteket 
minst en gång i månaden. Jag kunde också se att denna grupp vanligen använde datorn för 
eget arbete, grupparbetade och läste medhavd litteratur. Typiska biblioteksärenden som att 
fråga personalen, låna, beställa litteratur, söka i kataloger och läsa litteratur från biblioteket är 
det väldigt få som gör.  
 
66 % av studenterna uppger att de upptäcker sin litteratur genom tips från lärare och 57 % får 
den via kurslitteraturlistan (se diagram 5). De vanligaste sätten att sedan få tag på litteraturen 
(se diagram 6) är att köpa den i bokhandeln, men det är även vanligt att köpa/låna av 
privatperson. Av detta kan man se att de inte har något särskilt behov av att gå till bibliotek, 
de klarar sig lika bra utan det. En anledning till att nästan alla köper litteraturen de behöver, 
kan vara att de bara använder några få böcker och att de använder dem mycket och under lång 
tid. Det är också ganska många som uppger att de får litteratur på institutionen. Detta kan man 
se som att det redan finns färdigt kursmaterial och att utbildningen är förutbestämd av lärarna 
och att det inte finns något utrymme eller behov av egna litteratursökningar. Jag har inte tittat 
djupare på hur undervisningen går till, men kan av enkätsvaren förstå att problembaserat 
lärande inte förekommer i någon större utsträckning och även att utbildningen är upplagd på 
ett sätt som inte uppmuntrar eleverna att söka annan litteratur för sina studier. Detta förklarar 
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även att så många som 89 % (48 personer) av studenterna uppger att de sällan eller aldrig 
använder annan litteratur än obligatorisk kurslitteratur (se diagram 7). Det faktum att 
studenterna på denna utbildning har ganska många fasta schemalagda undervisningstimmar 
kan också vara en av anledningarna till att inte så många använde bibliotek, de hinner inte 
med att läsa mer än vad som står på kurslitteraturlistan. En annan anledning till att de inte 
använder annan litteratur än obligatorisk kurslitteratur denna termin, kan vara att de inte 
skriver någon uppsats. De har däremot någon mindre skrivuppgift, som inte kräver annan 
litteratur. 
 
De flesta studenter, 67 % (35 personer), anser inte att det har någon eller mycket liten 
inverkan på studieresultaten om de använder biblioteket och dess tjänster (se diagram 8). 
Detta beror troligtvis på att de har en klar litteraturlista att gå efter och att de inte får någon 
uppmuntran av lärarna att använda bibliotek. Det är en större andel som tror att 
informationssökning kommer att ha betydelse i kommande yrkesverksamhet, än vad som tror 
sig använda bibliotek (se tabell 2). Det är med andra ord fler som tror att de kommer att ha 
nytta av informationssökning i framtiden än vad som tror sig ha nytta av bibliotek. Jag har 
förstått att studenterna se det så, vissa påpekar att allt finns på Internet så de kan söka själva 
och behöver alltså inte utnyttja bibliotekets tjänster. 
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Betydelse av 
informationssökning 

Betydelse av biblioteksanvändning 

 Mycket 
stor 

Ganska 
stor 

Liten Mycket 
liten 

Ingen Summa 

Mycket stor 0 1 2 1 0 4 
Ganska stor 1 5 10 5 0 21 
Liten 0 4 12 2 0 18 
Mycket liten 0 0 2 1 1 4 
Ingen 0 0 0 0 3 3 
Summa 1 10 26 9 4 50 
 

Tabell 2. Jämförelse av studenternas uppfattning om informationssökning och 
biblioteksanvändning betydelse i kommande yrkesliv. 

 
Denna tabell visar vad studenterna ansåg om informationssökningens och 
biblioteksanvändningens betydelse i framtida yrkesliv (se diagram 9 och 10). Anledningen till 
att den totala summan är 50, är att fyra personer inte svarade på frågan om 
biblioteksanvändning. Som man kan se när man studerar värdena för ganska stor betydelse, så 
är det fler som anser att informationssökning kommer att ha större betydelse än 
biblioteksanvändning. Det är 25 personer som tror att informationssökning kommer att ha 
mycket stor eller ganska stor betydelse, medan det är 11 som tror det samma om 
biblioteksanvändning. Studenterna är alltså medvetna om att informationssökning är viktigt, 
men de anser att de kommer att klara det själva. De tänker inte informationssökning i 
samband med bibliotek, utan tänker framför allt på Internet, då det gäller 
informationssökning. 
 
 
 
Uppmuntran Inverkan på studieresultatet 
 Mycket stor 

inverkan 
Ganska stor 
inverkan 

Liten 
inverkan 

Mycket liten 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Summa 

Ja, absolut 0 0 0 0 0 0 
Ganska 
mycket 

0 0 1 0 0 1 

Ganska lite 0 2 3 8 2 15 
Nej, inte alls 1 1 9 9 16 36 
Summa 1 3 13 17 18 52 

 
Tabell 3. Jämförelse med hur studenterna upplever att de får uppmuntran att använda 

bibliotek av lärare och vad de anser om bibliotekets betydelse för studieresultatet. 
 

 
Som visas i denna tabell är det tydligt att de studenter som inte upplever stimulans av läraren 
att använda biblioteket inte heller tycker att biblioteket har betydelse för studieresultatet (se 
diagram 5 och 9). Anledningen till att den totala summan i tabellen är 52 är att det var ett 
bortfall på två personer på frågan 9.  Av de 51 studenter som ganska lite eller inte alls 
upplever stimulans av läraren att använda biblioteket är det 35 personer som anser att 
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biblioteket har mycket liten eller ingen inverkan alls. Detta kan, som jag ser det, ha med 
lärarens syn på bibliotek att göra. Studenterna påverkas mycket av om de uppmuntras av 
läraren. Då lärarna inte uppmuntrar eleverna i den riktning att de ska söka själva på 
biblioteket, kan det finnas en uppfattning hos lärarna att de inte anser att studenterna behöver 
det. Ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare skulle kunna bidra till ett ökat användande 
av biblioteket på skolan. Att studenterna inte använder andra bibliotek än det på skolan är 
svårt att komma åt på detta sätt. Det går dock att börja här och få studenterna att inse att det är 
bra att använda biblioteket på skolan, sedan kanske inte steget är så långt till att använda 
andra bibliotek.  
 
Eftersom det är en så stor del av studenterna som fått användarundervisning 87 % (47 
personer) är det svårt att dra några slutsatser om detta. Det kanske var så att de som ansåg sig 
ha nytta av bibliotek i framtiden hade fått utbildning, men det är svårt att se på grund av att de 
flesta hade fått utbildning. Det är också svårt att säga om studenterna inte använder bibliotek 
för att de inte fått utbildning. De 20 % (11 personer) som anser sig ha goda kunskaper i 
informationssökning och biblioteksanvändning hade tidigare fått undervisning i ämnet, men 
det hade även de 33 % (18 personer) som anser sig ha dåliga kunskaper. Som synes är det 
svårt att dra några slutsatser om varför de inte använder biblioteket och dess tjänster. Det 
finns inte heller några direkta samband med utbildning, utan jag upprepar det jag tidigare 
skrivit, att de inte behöver använda det för att klara av sina studier. Jag kan tänka mig att de 
som studerar på Chalmers och läser mycket om datorer och teknik, kan mer än andra och är 
mer intresserade. De har lärt sig att söka själva, vilket kan göra att de upplever att de inte 
behöver någon information. Det är några studenter som i samband med denna fråga skrivit att 
de inte tyckte att undervisningen var tillfredställande. En av dem anser att det var en "tjatig 
tant" som berättade för dem om biblioteket. Några tycker att det höll på alldeles för länge och 
att det var tråkigt. Om studenterna upplevde undervisningen så här, så kan jag förstå att de 
inte tog till sig vad de gick igenom och detta i sin tur påverkar användandet av bibliotek. Det 
finns alltså användarundervisning för studenterna, det är inte det som är problemet, utan det är 
mer det att den borde vara upplagd på ett annat sätt, för att studenterna ska ta till sig den. Det 
ligger på bibliotekets ansvar att fråga studenterna hur de vill ha den, så att undervisningen blir 
bättre anpassad till dem. Den skulle tillexempel komma vid ett bättre tillfälle och vara 
anpassad till uppgifter som studenterna har i sitt skolarbete. 
 
92 % (45 personer) av studenterna får i stort sett ut vad de vill av sina besök på bibliotek (se 
diagram 20). Det är bra att de är nöjda, men det betyder inte att biblioteken inte har brister, 
eftersom studenterna inte utnyttjar dess tjänster. Problemet kan även ligga hos studenterna 
själva och deras lärare, då undervisningen inte kräver någon mer avancerad 
biblioteksanvändning. De är nöjda med att kunna kopiera, läsa, grupparbeta och använda 
datorn. De vet inte vad som är bra och dåligt på biblioteket om de inte använder det.  
 
Det är inte många som skrivit något på egna synpunkter, likadant var det på frågan för dem 
som inte använde biblioteket och om varför de inte gjorde det. De svarade att de inte behövde 
bibliotek och att allt fanns på Internet. Detta tycker jag förklarar varför de inte använder 
biblioteket mer än vad de gör. För att få dem att använda mer så tror jag att man måste visa 
dem vad bibliotek har att erbjuda, då jag tror att många studenter inte vet vad de kan göra på 
ett bibliotek. 



 45 

7 Diskussion 
 
I detta kapitel följer en diskussion som anknyter till mina frågeställningar och resultatet i min 
egen undersökning och samtidigt belyser jag den litteratur jag gått igenom i kapitlen om 
tidigare forskning och teori. Mina frågeställningar är:  
• I vilken utsträckning använder studenterna på Chalmers Lindholmen bibliotek? 
• Vad använder de flesta studenter biblioteket till? 
• Hur får studenterna tag på den information/det material de behöver för sina studier? 
• Hur viktigt tycker studenterna det är med biblioteksanvändning och informationssökning? 
• Får studenterna utbildning och uppmuntran att använda bibliotekets tjänster? 
 

7.1 Studenternas användning av bibliotek 
 
En av frågorna gäller hur stor del av studenterna det är som använder respektive inte använder 
bibliotek för sina studier. I denna studie är siffrorna, för aldrig 9 % och någon eller några 
gånger per år 52 %. I Lindberg-Sands rapport framgår det att 24 % av de studenter som 
studerar teknik inte har använt bibliotek senaste året.72 I Höglunds rapport visar det sig att 37 
% av alla studenterna använder sig av biblioteket högst några gånger per år.73 Som jag redan 
skrivit i kapitlet om tidigare forskning är det i Peterssons studie 55 % av naturvetarna som 
aldrig eller några gånger per år besöker biblioteket. Jämför jag dessa siffror kan jag se att 
Höglunds undersökning skiljer sig från de andra beroende på att denna inte bara behandlar 
studenter på naturvetenskapliga program. Ser man till Petersons ”naturstudenter” och 
Lindberg-Sands ”teknikstudenter”, att de inte är flitiga biblioteksanvändare. Jag har genom 
kontakter på Chalmers Lindholmen fått uppfattningen att studenterna på skolan är ganska lika 
andra studenter på liknande program i landet. Detta då de läser samma ämnen på liknande 
utbildningar och har liknande upplägg på studierna. De kanske dessutom kan mer om datorer 
och informationssökning, då många av dem har det som intresse även på fritiden, så de tror 
sig inte behöva lära sig det. Tanken jag hade innan jag började med min uppsats var att 
studenter som läser tekniska ämnen inte använder bibliotek lika mycket som andra studenter. 
Man kan se att detta stämmer med studenterna i Höglunds och Petersons studier.  
 
Resultatet i undersökningen på Chalmers Lindholmen visar att en mycket stor del av 
studenterna sällan använder bibliotek. Så är det också i många andra rapporter jag läst. Det 
förefaller också vara så att det är studenter som läser tekniska ämnen som använder 
biblioteket mindre än till exempel studenter på samhällsvetenskapliga och humanistiska 
linjerna. Petersson skriver att studenternas syn på informationssökning och 
biblioteksanvändning ytterst påverkas av den kunskapssyn och tradition som ett visst 
ämnesfällt uttrycker via utbildningens pedagogiska upplägg och lärarpåverkan. 74 Det kan 
alltså vara så att studenterna på olika utbildningar får olika uppmuntran att använda bibliotek. 
Det finns ingen tradition på skolan att uppmuntra till biblioteksanvändning, hela 
ämnesområdet har den traditionen att biblioteken inte är så betydelsefulla för dem. Då 
studenterna på Chalmers Lindholmen har många schemalagda timmar och att det verkar vara 
en hög studietakt, anser jag att det är svårt för studenterna att hinna med att använda 

                                                 
72 Lindberg-Sand, Åsa (2001) s. 32. 
73 Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav (1995). s. 14.  
74 Petersson, Magnus (1998). s. 34. 
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biblioteket. Detta speciellt då de får den uppfattningen att det inte behövs för att klara 
studierna. 
 
Peterson skriver att studenterna har en traditionell bibliotekssyn och att de inte känner till 
bibliotekets nätbaserade tjänster. Sex av tio känner inte till dem alls. Om lärarna gav uppgifter 
som krävde biblioteksanvändning, så skulle studenterna få en större chans att upptäcka vad 
biblioteket egentligen har att erbjuda. Han skriver också att det ligger en fara i att de 
kvalificerade bibliotekstjänsterna bara utnyttjas av en begränsad andel av studenterna. Då 
finns risken, menar han, att en del studenter finner andra ställen som tillgodoser behovet av 
till exempel sittplatser, grupprum och datorer. Då kan det i värsta fall bli så att 
högskolebiblioteken mister stora delar av den målgrupp man har till uppgift att ge god service 
till. Om vi inte får studenterna att använda de tjänster som är specifika för ett 
högskolebibliotek kan grunden för högskolebibliotekens berättigande urholkas.75 Detta 
resonemang känns lite hårddraget, men studierna visar att det finns många studenter som inte 
har upptäckt biblioteket. Det var även i denna undersökning många som inte använde dessa 
tjänster. 96 % uppger att de aldrig eller bara någon gång om året använder bibliotekens 
webbaserade tjänster. Att studenterna inte uppger att de använder bibliotekets hemsidor kan 
ha att göra med att de inte går via biblioteket då de söker i vissa databaser. Det jag tycker är 
anmärkningsvärt är att studenterna inte använder dessa tjänster mer nu än vad de gjorde då 
Peterson gjorde sin studie för sex år sedan, då detta är ett område som utvecklas hela tiden. En 
förutsättning för att få studenterna att använda biblioteket mer, är att studenten känner att 
biblioteket behövs för studierna. Studenten behöver bli stimulerad och motiverad att använda 
det och detta måste komma från både lärarna och bibliotekarierna. Detta samarbete betonas av 
många undersökningar och utredningar. Av min studie framgår det att studenterna helst sitter 
hemma eller i lediga salar och grupprum på skolan och studerar. Biblioteket borde bli 
öppnare, med fler grupprum, tyst läsesal, för att bli en naturlig studiemiljö som studenterna 
kan söka upp, detta påpekar även Höglund. Mitt intryck av biblioteket på Chalmers 
Lindholmen är att det var tyst och lugnt och gott om plats, men möjligtvis för få grupprum. 
Detta kan alltså vara en av anledningarna till att det är just det biblioteket som studenterna 
verkar använda i första hand. I Pors undersökning visar det sig att bibliotekets geografiska 
läge har stor betydelse för biblioteksanvändningen. Det är ingen som har påpekat detta 
Chalmers Lindholmen, men det kan beror på att det finns ett bibliotek på skolan och de har 
möjlighet att gå dit om de vill, detta kan vara en av anledningarna till att de inte använder så 
många andra bibliotek. Jag tror att studenterna går till det som ligger närmast och där de tror 
att det finns den litteratur de behöver och där de fått bra hjälp innan. 

 
Åldersfördelningen är troligtvis densamma på de flesta högskolor. På Chalmers Lindholmen 
är det många som är födda på 1980-talet och som går direkt till högskolan från gymnasiet. I 
många av de studier jag läst framgår det att kvinnor använder biblioteket något mer än män. 
Detta är svårt att avgöra här då det är så få kvinnor på skolan, men det kan vara en av 
anledningarna till att det är ett svagt intresse till att använda biblioteket.  

 
 

                                                 
75 Peterson, Magnus (1998). s. 40-41. 
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7.2 Studenternas utbildning och uppmuntran till att använda bibliotekets 
tjänster 

 
I denna undersökning visar det sig att få studenter upplever att lärarna uppmuntrar till 
biblioteksbesök. Det var inte någon som tyckte att lärarna uppmuntrade dem till detta. 98 % 
tycker att lärarna inte alls eller ganska lite stimulerar till biblioteksbesök och denna siffra är 
något högre än i Höglunds rapport. Där är det 75 % av studenterna som tycker att lärarna inte 
alls eller ganska lite stimulerar till biblioteksbesök. Höglund konstaterar också att lärarnas 
inställning till biblioteksanvändning är väsentlig. 76 Även i Peterson undersökning var det färre 
än 90 % som inte alls eller ganska lite upplevde att lärarna stimulerade till 
biblioteksanvändning.77  Studenterna på skolan upplever alltså något mindre stimulans än vad 
studenterna gör i de båda andra undersökningarna. Då de för undersökningen utvalda 
studenter på Chalmers Lindholmen inte skriver någon längre uppsats denna termin, kan det 
vara en av anledningarna till att inte lärarna uppmuntrar eleverna att använda bibliotek. Som 
jag skrivit i tidigare forskning så framgår det av Peterssons undersökning att studenterna 
använder biblioteket mer då de skriver uppsats. Detta kan förklaras med att de ofta väljer ett 
ämne som de anser intressant och de måste söka information för att klara av uppgiften. Om 
jag valt studenter i årskurs tre så kanske det hade sett annorlunda ut med 
biblioteksanvändandet, eftersom de då skriver en lite längre uppsats. Studenterna uppger 
också att de inte tycker att användning av bibliotek har någon inverkan på studieresultatet, 
vilket kan bero på att de inte får någon uppmuntran av lärarna. 
 
Limberg skriver att det inte finns några generella samband mellan ämnestillhörighet och 
biblioteksanvändning. Skillnader i biblioteksanvändning i lärargrupper knyts i stället i 
studierna till lärarnas olika pedagogiska metoder och förmodligen till djupare skillnader i 
synsätt på kunskap och lärande.78 Detta kan tyda på att det finns en annan tradition på skolan 
vad gäller lärande, att lärarna inte anser att studenterna behöver söka information för att lära. 
Lärarna för då inte över detta tänkande på studenterna och detta medför att inte heller 
studenterna besöker och använder biblioteket eller söker information för sina studier. Som jag 
tidigare skrivit, menar Limberg, att lärare och bibliotekarier bör integrera nya sätt för eleverna 
att arbeta med information och därmed stimulera dem till lärande, i stället för att hämta hem 
färdig information som passar in i skolarbetet. Detta innebär att utbildningen på Chalmers 
Lindholmen behöver mer inslag som gör studenterna aktiva och intresserade av egen 
inlärning. En mer kreativ studiemiljö bör skapas där studenterna själva, utöver den lärarledda 
undervisningen utnyttjar studietiden till att söka och använda information på olika sätt. Denna 
syn på lärande är något som nästan inte alls verkar förekomma på skolan. Studenterna har 
mellan 20-30 timmar schemalagda per vecka, så det finns inte mycket utrymme för 
självständigt arbete. En anledning till att schemat ser ut så är att de behöver tid med läraren 
för laborationer och att ämnets natur inte kräver biblioteksanvändning. Detta kan vara en 
anledning till att biblioteksanvändandet är lågt och att de inte anser sig behöva det vare sig för 
att söka information eller för att klara av sina studier. 
 
Enligt SOU-rapporten En kreativ studiemiljö från 1991, bör i lärarnas fortbildning ingå 
undervisning om hur biblioteken kan utnyttjas, men även bibliotekspersonalen bör få 
utbildning om pedagogik inom olika ämnen. Det är viktigt att högskolelärarna tar med 

                                                 
76 Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav (1995). s. 23. 
77 Peterson, Magnus (1998). s. 31. 
78 Limberg, Louise (2002). S. 21. 
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biblioteket i sitt arbete och utnyttjar resurserna som en pedagogisk tillång. 79 Mer om detta kan 
man läsa i den slutrapport som kom efter de fyra delrapporterna om svenska 
högskolebibliotek gjorda av BIBSAM. I denna skrivs det om hur viktigt det är att lärare och 
bibliotekarier samarbetar. I rapporten tas också vikten av användarundervisning upp. I 
Höglunds rapport kommer det fram att studenterna har en del synpunkter på den 
användarundervisning de fått eller inte fått. En majoritet i undersökningen hade fått 
undervisning, men det framkommer ett behov av uppföljning, komplettering och fördjupning. 
Åsikter om att användarutbildningen kommit vid fel tidpunkt framkommer, liksom att de sett 
den som mager.80 Jag hade inga frågor om vad de tyckte om den användarundervisning de 
hade fått, detta för att de kunde ha fått denna på olika ställen och vid olika tillfällen. Jag har 
fått kommentarer som visar att de över lag inte var så nöjda med hur den hade gått till. De 
tycker att det var "tråkigt" och "tjatigt". Detta måste ha gjort att de inte tagit till sig 
användarundervisningen och att de missat hur bra det kan vara att kunna använda sig av 
biblioteket. Det verkar som att studenterna har fått användarundervisning vid enbart ett 
tillfälle. Denna måste följas upp och planeras så att det passar det som studenterna arbetar 
med just då. Om de får en introduktion vid början av studietiden bör den senare följas upp 
med ytterligare information och undervisning i mycket av det som biblioteket kan erbjuda. Då 
blir studenterna säkrare och känner sig mer hemma både med utbudet och med 
biblioteksmiljön.  
 

 

7.3 Studenternas utnyttjande av bibliotekens tjänster 
 
Studenterna i undersökningen använder främst biblioteket till att kopiera, läsa medhavd 
litteratur, använda datorer, läsa tidningar och tidskrifter och grupparbeta. De typiska 
bibliotekssysslorna var inte så vanligt förekommande som att, låna, söka i kataloger och fråga 
personal. Det är alltså datorer och kopiatorer som lockar studenterna till bibliotek. Roos 
skriver att personerna i hennes undersökning mestadels läser och vill ha studiero, träffar 
vänner, beställer och hämtar och använder bibliotekets kataloger, använder referensmaterial 
och kopierar, då de besöker biblioteket.81 Detta stämmer inte särskilt bra med min 
undersökning, men däremot ganska väl med vad Peterson kommit fram till. Detta innebär till 
exempel att grupparbeta, läsa kurslitteratur och kopiera. Att Roos undersökning skiljer sig 
från denna studie kan bero på att Internet har utvecklas så mycket de senaste åren. Det är även 
fler som har datorer hemma och kan söka den information de behöver på egen hand, de 
behöver inte gå till biblioteket för att söka, de kan söka hemifrån eller från datasalar på 
skolan. Jag har skrivit i teoriavsnittet att studenter kan se skolbiblioteket som en social plats 
för de elever som ofta använder biblioteket. Detta stämmer inte med Chalmers Lindholmen, 
dels för att det inte var så många som använde biblioteket ofta och dels för att ingen av dem 
uppgav den anledningen till att besöka biblioteket. 
 
Som jag tidigare skrivit i teoriavsnittet, så menar Limberg att studenterna inte använder 
biblioteket så mycket för de faktiska bibliotekssysslorna. Studenter ser bibliotek som en social 
mötesplats. Detta stämmer inte med studenterna i denna undersökning, då det bara är ett fåtal 
som uppger att de var där för att träffa bekanta.  
 

                                                 
79 En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. (1991). s. 259. 
80 Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav (1995). s. 24-26. 
81 Roos, Erna (1989). s, 17 
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7.4 Studenterna och deras litteraturanskaffning. 
 
En av frågorna i frågeställningen behandlar hur studenterna får tag i den litteratur de behöver 
för sina studier. Det övervägande antalet av studenterna köper sin litteratur i bokhandeln. 
Eftersom de inte behöver annan litteratur än den som finns på kurslitteraturlistan för 
studierna, så tillgodoser inköpen i bokhandeln deras behov och följden blir att inget 
biblioteksbesök krävs. Detta stämmer väl med både Höglunds och Hamrins undersökningar. I 
Höglunds undersökning är det de studenter som läser naturvetenskap som oftast köper sin 
litteratur. Andra sätt att skaffa sin litteratur på, på Chalmers Lindholmen är att de köper eller 
lånar av privatpersoner eller får på institutionen. En anledning till att så många köper 
böckerna är säkert att studenterna behöver dem som egna. De får oftast inte låna dem så länge 
på bibliotek och det finns inte så många exemplar, så de kan vara svåra att få tag på. Om de 
använder böckerna i sin helhet så blir det också svårt att kopiera, då är också det ett bra 
alternativ att köpa boken. Studenterna ser inte biblioteket som ett alternativ om lärarna säger 
att böckerna finns i bokhandeln. Det lättaste sätter är det mest tilltalande för dem. 
 
Jag har fått uppfattningen om att studenternas informationsvägar i studierna från början är hårt 
styrda, de har inga informella kontakter eller någon längre erfarenhet av ämnet. De flesta 
källor de använder sig av i studierna är upptäckta och valda av andra personer. Att få tag på 
dessa källor kräver inte att studenten har någon egen informationskompetens. Det går lika bra 
att gå till bokhandeln som till biblioteket. Detta är även något som Lindberg-Sand påpekar i 
sin undersökning i Lund. 82 
 
Om studenterna hade fått mer stimulans av lärarna att använda annan litteratur hade säkert 
biblioteksanvändandet blivit högre. Detta kan leda till att studenterna ställer högre krav på 
biblioteket, vilket i sin tur kan leda till bättre samarbete mellan bibliotek och lärare för att de 
inser att studenterna behöver det. Något som genomsyrar hela enkäten är att de använder 
Internet mycket då de söker information. Internet har utvecklats oerhört och det finns mycket 
att få tag på där, precis som studenterna påpekar.  Detta är kanske en anledning till att de inte 
söker litteratur på bibliotek, utan kan söka det de behöver hemifrån. En annan tanke jag fick 
är att de ofta måste lära sig formler och matematik utantill. Detta gör att de inte behöver söka 
information utan lära sig utav den litteratur som står på kurslitteraturlistan. Som jag skrivit i 
teorikapitlet, menar Limberg att studenter och deras relation till läromedel och 
informationssökning hämmas av för tydliga anvisningar om läromedel. Studenterna på 
Chalmers Lindholmen behöver inte söka för att klara av studierna eftersom de får färdiga 
litteraturhänvisningar och listor. 
 

7.5 Åsikter om bibliotek, studier och framtiden 
 
I undersökningen har alla studenterna liknande syn på bibliotekets roll för studieresultatet, 
men de skiljer sig i frågan om kommande yrkesverksamhet. Studenterna tror att de kommer 
att ha nytta av informationssökning, men inte av bibliotek. Höglund skriver i sin rapport att de 
flesta studenter som läser naturvetenskapliga ämnen inte anser att biblioteket har någon 
inverkan på studieresultatet. Däremot tror de att biblioteket kommer att ha större betydelse i 
kommande yrkesverksamhet.83 Att det skiljer sig mellan Höglunds och Fjällbrants 
undersökningar och denna, kan bero på IT-teknikens utveckling. Studenterna kan söka själva 

                                                 
82 Lindberg-Sand, Åsa (2001). s. 12 
83 Tusen studenter om biblioteket: Vanor, attityder och krav (1995). s.23 
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nu och kopplar inte alltid informationssökning till bibliotek, vilket inte var fallet för några år 
sedan. Ser man på Fjällbrants undersökning, så tror jag att studenterna då var mer positivt 
inställda till bibliotek än vad studenterna är nu. Det är mycket lättare att söka själv nu än vad 
det var då. De var mer positiva till bibliotek och kurser i informationssökning, vilket 
studenterna inte verkar vara på Chalmers Lindholmen nu.  
 
Fastän studenterna i undersökningen inte använder biblioteket eller söker information i någon 
större utsträckning nu, så tror de att informationssökning kommer att ha betydelse i 
kommande arbeten. Däremot kommer alltså inte bibliotek ha någon större betydelse. 
Informationssökning sker till stor del på Internet och i databaser. Jag kan tänka mig att de inte 
tror sig ha nytta av bibliotek för att de inte vet vad det har att erbjuda och som studenterna 
säger ”allt finns på Internet” och då har de inte heller någon anledning att använda biblioteket 
i framtiden även om de kommer att söka mer information. Att många studenter uttrycker en 
positiv inställning till att söka information i kommande arbeten kan tolkas som att det hos ett 
stort antal studenter finns en medvetenhet om vilka krav det kommer att ställas på 
morgondagens arbetskraft vad gäller fortbildning och informationssökning. 
Biblioteksanvändning och informationssökning blir viktiga instrument för att klara detta.  
 

7.6 Avslutande kommentarer 
 
Om jag hade haft mer tid så hade det varit intressant att göra ytterligare ansträngningar för att 
få intervjua några av studenterna och få en djupare inblick i vad de anser om bibliotek och 
biblioteksanvändning. Om jag hade haft ännu mer tid, hade jag velat lägga mer vikt på de 
studenter som inte använder biblioteket alls och ta reda på mer om varför de inte gör det. 
Detta hade jag kunnat göra dels via enkäter för att få tag på dem som inte använder och 
urskilja dem från de andra och sedan intervjua några av dem. Det hade även varit intressant att 
ta reda på mer om varför studenter i allmänhet inte använder bibliotek i så stor utsträckning. 
Detta kanske kan vara förslag på kommande undersökningar. 
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8  Slutsatser 
 
Av denna undersökning framgår det att det är 61 % av studenterna på Chalmers Lindholmen 
som aldrig eller någon gång per år använder biblioteket genom att gå dit. Detta är något fler 
än vad det är i andra undersökningar. Jag frågade också om hur många studenter som använde 
bibliotekets tjänster utifrån, för att det kunde ha sett annorlunda ut. Det var 96 % som aldrig 
eller någon gång per år använde dessa tjänster. Studenterna på Chalmers Lindholmen 
använder inte biblioteket i så stor utsträckning för att de inte behöver det för att klara av sina 
studier. Därför prioriteras hemmen och andra ställen på skolan framför bibliotek som 
studieplats. Studenterna uppger också att de inte behöver någon annan information än den 
som finns i kursböckerna, så inte heller då finns det något behov av att använda bibliotek. 
Efter vad jag sett i andra studier kan jag dra den slutsatsen att studenter på naturvetenskaliga 
och tekniska program använder bibliotek något mindre än andra studenter. 
 
Det framkommer av undersökningen att studenterna inte gör de ”traditionella” sysslorna som 
kan göras på ett bibliotek. De läser egen litteratur, kopierar, grupparbetar och läste tidningar 
och tidskrifter, vilket de i stort sett kan göras var som helst. Däremot så lånar de, läser från 
bibliotekets samlingar, lämnar tillbaka litteratur, frågar personal och söker i databaser 
betydligt mindre än de gjorde i Roos studie på Chalmers från 1976. Detta är sysselsättningar 
som jag ser som mer "traditionella". Det finns ingen anledning för studenterna att låna böcker 
de inte behöver, det räcker att de läser sin medhavda litteratur. Detta har även att göra med att 
studenterna inte gör så mycket på biblioteket. De är oftast där upp till 30 minuter, vilket gör 
att de inte kan hinna med så mycket under besöket.  
 
Det framkom att de flesta studenter köper sin litteratur i bokhandeln, men det är även ganska 
många som köper eller lånar av privatpersoner. Att klara sina inköp på detta sätt går bra när 
det gäller obligatorisk kurslitteratur och som också framkommit är det få som använder annan 
litteratur. Om undervisningen var mer problembaserad, enligt den forskning jag tittat närmre 
på, skulle motivationen bli större att söka annan litteratur i biblioteket. Detta pedagogiska 
arbetssätt kräver mer av både personalen på biblioteket och lärarna på skolan. De flesta 
studenter har fått användarundervisning, men det finns inget som tyder på att dessa studenter 
skulle använda biblioteket mer än de få som inte fått det.  
 
Studenterna tycker inte att det är naturligt att gå till biblioteket för att söka information, då de 
studerar, men många av dem tror sig få mer användning av informationssökning då de 
kommer ut i arbetslivet. Studenterna anser inte att det har någon betydelse för studierna om de 
använder bibliotek. Detta beror på att deras utbildning inte kräver det, de klarar sig gott och 
väl med den litteratur som finns på kurslitteraturlistan. Därför söker de inte litteratur utöver 
det och de behöver inte heller gå till bibliotek för att läsa, låna och söka.  
 
Studenterna har inte lockats att använda biblioteket då de inte uppmuntras av lärarna att söka 
annan litteratur för sina studier. Det ligger inte i ämnets natur att söka information på detta 
sätt. Många studier kommer fram till att just studenter som läser naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen söker mindre och använder biblioteket mindre än andra studenter för sina 
studier. Det sätt undervisningen är upplagd på med många schemalagda timmar, kräver inte 
att studenterna själva söker information eller besöker bibliotek. Det räcker för dem att gå till 
bokhandeln och köpa kurslitteraturen och sedan kan de sitta va r de vill och läsa den. Jag 
menar alltså att pedagogiken på skolan inte är av det undersökande slaget utan mer traditionell 
och förutbestämd.  
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Av undersökningen på Chalmers Lindholmen har framgått att det är få som använder 
biblioteket för sina studier. Utöver det har jag förstått att detta beror på bristande intresse, att 
de inte har behov av att använda biblioteket och att allt finns på Internet, som många påpekar i 
enkäten. Jag har även kunnat förstå att utbildningen är styrd vad gäller litteratur och att den 
inte uppmuntrar till biblioteksanvändning. Studenterna använder inte heller bibliotekets 
traditionella tjänster, utan ser bibliotek som en plats att studera och kopiera på. Som 
huvudslutsats stämmer min ursprungliga tanke om att den här kategorin studenter inte 
använder bibliotek i någon större utsträckning, åtminstone inte för informations- och 
litteratursökning. Själva ser de ingen anledning till det och omgivningen (såsom lärare) ger 
ingen uppmuntran. 
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9 Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur studenter på Chalmers Lindholmen förhåller sig till bibliotek 
under studierna. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur studenter använder bibliotek för 
sina studier, i den mån de använder bibliotek. Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: 
 
• I vilken utsträckning använder studenterna på Chalmers Lindholmen bibliotek? 
• Vad använder de flesta studenter biblioteket till? 
• Hur får studenterna tag på den information/det material de behöver för sina studier? 
• Hur viktigt tycker studenterna det är med biblioteksanvändning och informationssökning? 
• Får studenterna utbildning och uppmuntran att använda bibliotekets tjänster? 
 
Det empiriska materialet utgörs av en enkätundersökning med två klasser på Chalmers 
Lindholmen i Göteborg som läser på mekatronikingenjörsprogrammet, vilket är en treårig 
utbildning. För att belysa ämnesområdet finns en teoretisk genomgång och även prov på 
tidigare forskning. För den teoretiska ramen har jag använt mig av två texter av Louise 
Limberg som behandlar studenter och lärande, vilket också kopplas till bibliotek. Tidigare 
forskning behandlar flera olika, för min uppsats relevanta texter. De har alla starka band till 
ämnet i denna uppsats. 
 
Resultatet i undersökningen visar att studenterna på Chalmers Lindholmen inte använder 
biblioteket i särskilt hög utsträckning. Då de besöker biblioteket läser de mest egen litteratur, 
grupparbetar, använder datorer och kopierar. De sysslor som man vanligen kopplar till 
bibliotek som att låna, fråga personalen och söka i databaser är inte så vanligt förekommande 
bland studenterna. Studenterna uppger också att de inte blir uppmuntrade av lärarna av att 
använda biblioteket för sina studier i någon större utsträckning. De använder inte mycket 
litteratur utöver kurslitteraturen och anser inte att studieresultatet påverkas positivt om de 
använder biblioteket. Nästan alla har fått användarundervisning på skolan då de började, men 
den gav inte uppmuntran till studenterna att lära sig använda bibliotek. De flesta studenter tror 
dock att de kommer att ha nytta av informationssökning i sitt kommande yrkesliv, men då inte 
av bibliotek utan de tror sig söka information på annat sätt. 
 
Resultatet i undersökningen jämförs och diskuteras med de tidigare studier och det 
teoriavsnitt som finns i uppsatsen. Det är tydligt att studenterna på Chalmers Lindholmen inte 
skiljer sig nämnvärt åt från studenter som läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen i 
landet. De använder biblioteket mindre än studenter som läser samhällsvetenskap och 
humanistiska ämnen. Att de använder biblioteket så lite beror till viss del på att de får en 
redan klar litteraturlista och att det räcker gott med den för att klara av sina studier. Att det 
sedan ligger i lärarnas och ämnets tradition att inte använda bibliotek i undervisningen 
påverkar naturligtvis också studenterna till att inte göra det. För att få dem att använda 
bibliotek mer i sina studier krävs det att undervisningen integreras med biblioteksanvändning 
och informationssökning. 
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Bilaga 
 

Enkät om biblioteksanvändning 
Hej! Mitt namn är Emma Hedegärd och jag studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås. Jag vill 
undersöka i vilken utsträckning och hur bibliotek används av studenter. Därför ber jag om Din 
medverkan genom denna enkät. Den tar 5-10 minuter att fylla i. 

Tack för Din medverkan! 
  

1. Kön                                     

  Man                          

  Kvinna  

 

2. Vilket år föddes Du? __________________ 

 

3a. Har Du tidigare studerat ett ämne eller program på högskola där det ingick att 

skriva en uppsats (om minst fem poäng)? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 

       3b. Använde Du sig i så fall av biblioteket? (för De som svarat ja på 3a) 

         Ja 

         Nej 

 

4. Var studerar Du vanligtvis då Du inte är på föreläsningar? (fler alternativ kan kryssas 

i)                                                                                 

  Hemmet 

  Biblioteket på Chalmers Lindholmen 

  Annan plats på skolan.  Var?_________________________________________________ 

  Huvudbiblioteket på Chalmers   

  Något av Göteborgs Universitetsbibliotek 

  Stadsbiblioteket i Göteborg 

  Annan plats.  Vilken? ______________________________________________________  
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5. Uppmuntrar Dina lärare Dig till att använda biblioteket? 

  Ja, absolut 

  Ganska mycket 

  Ganska lite 

  Nej, inte alls 

 

6. Hur upptäcker Du den litteratur/det material Du behöver för Dina studier? (fler 

alternativ kan kryssas i) 

  Får tips från andra studenter                                                         

  Får tips från lärare och/eller handledare 

  Letar i bokhandel 

  Letar i bokhandel på nätet/annan webbanvändning   

  Söker i databaser och bibliotekskataloger 

  Besöker biblioteket på skolan   

  Besöker andra högskole- universitetsbibliotek 

  Besöker Göteborgsstadsbibliotek 

  Använder kurslitteraturlista   

  Annat.  Vad?_____________________________________________________________ 

 

7. Hur får Du oftast tag på den litteratur Du behöver? 

Välj max tre alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst 

viktigaste osv. 

___ Köper/lånar av privatperson 

___ Köper i bokhandel 

___ Får litteratur på Institutionen 

___ Lånar vid högskole- universitetsbibliotek 

___ Lånar vid stadsbibliotek 

___ Kopierar 

___ Läser på bibliotek 

___ Söker på Internet 

___ Annat sätt.  Vilket?________________________________________________________ 

 

8. Använder Du annan litteratur än obligatorisk kurslitteratur i Dina studier denna 

termin?  
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  Ja, ofta 

  Ibland 

  Sällan   

  Nej, aldrig   

 

9. Anser Du att det har någon inverkan på studieresultatet om Du utnyttjar biblioteket?                            

  Mycket stor inverkan  

  Ganska stor inverkan    

  Liten inverkan   

  Mycket liten inverkan     

  Ingen inverkan    

 

10a. Vilken betydelse kommer informationssökning att ha i Din kommande 

yrkesverksamhet? 

  Mycket stor betydelse 

  Ganska stor betydelse 

  Liten betydelse 

  Mycket liten betydelse 

  Ingen betydelse alls 

 

       10b. Hur stor roll kommer bibliotek (och deras databaser) att spela i det  

       sammanhanget? 

         Mycket stor roll  

         Ganska stor roll 

         Liten roll 

         Mycket liten roll 

         Ingen roll alls 

 

11. Har Du tidigare fått någon undervisning i informationssökning eller 

biblioteksanvändning? 

  Ja.  På vilket sätt gick den till, vad gjorde ni?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  Nej  

  Vet ej 
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12. Hur tycker Du att Dina kunskaper om bibliotek och biblioteksanvändning är? (till 

exempel biblioteksdatabaser och böckernas hylluppställning) 

  Mycket goda 

  Ganska goda 

  Varken goda eller dåliga 

  Ganska dåliga  

  Mycket dåliga 

 

13. Hur ofta använder Du bibliotekets tjänster (till exempel databaser) utan att gå dit?  

  Minst en gång i veckan 

  Minst en gång i månaden   

  Någon eller några gånger/år  

  Aldrig  

 

14. Hur ofta använder Du biblioteket genom att gå dit?                 

  Minst en gång i veckan 

  Minst en gång i månaden   

  Någon eller några gånger/år  

  Aldrig (om aldrig gå till fråga 21)  

  

15. Vilket bibliotek besöker Du vanligen? (endast ett alternativ kan kryssas i) 

  Biblioteket på Chalmers Lindholmen 

  Huvudbiblioteket på Chalmers 

  Stadsbiblioteket på hemorten 

  Stadsbiblioteket i Göteborg   

  Något av Göteborgs universitetsbibliotek 

  Annat bibliotek.  Vilket?____________________________________________________ 

 

16. Uppskatta hur länge Ditt senaste besök varade.      

  1-30 minuter   

  31-60 minuter   

  61-90 minuter   

  91 minuter - eller mer  
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17. Hur länge brukar besöken vanligen vara?  

  1-30 minuter   

  31-60 minuter   

  61-90 minuter   

  91 minuter - eller mer  

 

18. Vilken/vilka av följande aktiviteter ägnade Du Dig åt vid Ditt senaste besök på 

biblioteket (då det gällde Dina studier)?  (fler alternativ kan kryssas i) 

  Sökte i kataloger/databaser                                                           

  Frågade personalen 

  Läste medhavd litteratur   

  Läste litteratur från bibliotekets samlingar  

  Beställde och hämtade   

  Lånade   

  Arbetade i grupp 

  Kopierade   

  Lämnade tillbaka böcker eller andra medier  

  Läste tidningar eller tidskrifter  

  Träffade bekanta   

  Använde dator för eget arbete   

  Annat.  Vad?_____________________________________________________________ 

 

19. Vad brukar Du vanligen göra då Du besöker ett bibliotek? (flera alternativ kan 

kryssas i) 

  Sökte i kataloger/databaser                                                           

  Frågade personalen 

  Läste medhavd litteratur   

  Läste litteratur från bibliotekets samlingar  

  Beställde och hämtade   

  Lånade   

  Arbetade i grupp 

  Kopierade   

  Lämnade tillbaka böcker eller andra medie r  

  Läste tidningar eller tidskrifter  
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  Träffade bekanta   

  Använde dator för eget arbete   

  Annat.  Vad?_____________________________________________________________ 

 

20. Fick Du ut vad Du ville av senaste besöket?   

  Ja, absolut   

  Ja, delvis  

  Nej  

 

Du kan nu hoppa över nästa fråga (21) då den gäller de som inte använder bibliotek. 

 

21. Kan Du berätta varför Du inte använder bibliotek? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 
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Om Du kan tänka Dig att ställa upp på en intervju inom detta ämne så kan Du väl vara 

snäll och fylla i nedanstående rader.   

 

 

Namn: ____________________________________________________________________

                                                            

Telefonnummer: ____________________________________________________________ 

 

e-mail adress: ______________________________________________________________  

 

 

 

Tack för Din medverkan! 


