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The bachelor thesis aim to answer three research questions, they 
are as follow: Which request of social media is there by teachers 
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should the library services for teachers and students be improved if 
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The methodology used for this study was an inquiry investigation. 
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1. Inledning och bakgrund 

Kommunens skyldighet enligt bibliotekslagen är att: ”Folk och skolbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik 
och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutvecklingen och stimulera till 
läsning” (Bibliotekslagen SFS 1996:1596).   

År 2011 började också en ny skollag att gälla. I den framgår det att alla ska tillgång till ett 
skolbibliotek.  

De tekniska innovationerna har under årens lopp förändrat bibliotekarieprofessionen från att 
enbart handla om samlingarna av böcker till att verka för en upplevelse i kontakten med 
biblioteket. Med sociala medier har biblioteken fått en ny arena för möten med användarna. 
Många bibliotekarier jobbar idag med dessa kommunikationskanaler för att nå olika 
användare.  

Införandet av sociala medier på bibliotek medför att bibliotekarien ställs inför nya utmaningar 
och arbetsuppgifter. Bibliotekarien behöver få kunskap, som leder till att de förstår den nya 
informationsteknologin och på vilket sätt de ska utnyttja den för att ge bästa service åt 
användarna (Holmberg et.al, 2009 s. 82)  

Med tanke på att bibliotekslagen säger, att man ska erbjuda informationsteknik åt barn och 
ungdomar och att man idag på högskolan i Borås utbildar studenter vid biblioteksutbildningen 
i sociala medier för att möta de krav, som kommer att ställas på en bibliotekarie, både nu och i 
framtiden, kändes det relevant att undersöka, hur användarna av ett skolbibliotek ställer sig till 
denna relativt nya teknik.  

På högskolan i Borås forskas det också inom ämnet sociala medier och i samhället i stort är 
sociala medier ett flitigt debatterat ämne inte bara inom biblioteksområdet utan inom snart 
sagt alla områden i samhället.  

Under den fallstudiekurs, som ingår i utbildningen till bibliotekarie, auskulterade jag på ett 
bibliotek vid en gymnasieskola i västra Sverige. Detta bibliotek har inte implementerat sociala 
medier i sin verksamhet, men förde diskussioner om fördelar och nackdelar med att använda 
sig av dessa relativt nya medier. Då alla elever och lärare på skolan har var sin dator och 
många elever och lärare bär med sig sin dator till biblioteket, väcktes min tanke kring hur man 
skulle kunna nå eleverna och lärarna via sociala medier, detta för att föra ut vad biblioteket 
har för tjänster, men också för att locka nya och gamla användare till biblioteket. En 
förutsättning för att implementera ny teknik i bibliotekets verksamhet är dock att först 
undersöka, om det föreligger ett behov av den nya tekniken för biblioteket.  

1.1Problemformulering 

Att ta del av nya arbetsuppgifter och som i det här fallet ny teknik, kan vara både spännande 
och skrämmande. Människor är olika och en del har lättare att ta till sig nyheter än andra och 
för att ny teknik skall implementeras på ett bra sätt, bör man vänja sig vid den nya tekniken. 
Sociala medier möjliggör interaktion mellan användare i en virtuell miljö där man inte möts 
ansikte mot ansikte. För ett bibliotek, som bestämmer sig för att använda denna nya teknik, 
bör det rimligtvis medföra att både bibliotekspersonal och användare, i det här fallet elever 
och lärare, känner att den antingen tillför något eller att den ersätter någon tjänst som 
biblioteket tidigare har använt sig av.  
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Det är viktigt, att innan man implementerar sociala medier i sin verksamhet, undersöker 
behovet av dessa medier för att få en förståelse för hur utbred efterfrågan hos användarna är, 
för att sedan ta ett beslut om man ska medverka på denna arena. Det kan ju exempelvis vara 
att det inte finns ett behov av medverka på dessa medier.   

Elever och lärare vid de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolor är idag en grupp, 
som inte är så flitiga med att besöka skolbiblioteken enligt bibliotekarien på det bibliotek som 
jag auskulterade på. Hon vill gärna att denna grupp blir mer vana besökare. Det hela kan bero 
på en invand kultur, där det bland kompisar eller kollegor inte är ”inne” att använda sig av 
bibliotekets resurser. Min undersökning vill på grund av det här undersöka denna ibland 
förbisedda grupp och deras användande av sociala medier, när de är på skolan för att se om 
dessa medier är något, som kan hjälpa till med att få denna grupp att intressera sig för vad 
biblioteket kan göra för dem.     

Det som också kommer upp i debatten om sociala medier och som jag kom i kontakt med 
under min auskultation, var vikten av att ha en samlad kanal för information till brukarna, 
elever och lärarna. Eftersom de använder en lärplattform, där de kan interagera med varandra 
skulle införandet av exempelvis en Facebook sida bli ytterligare en kanal, där 
bibliotekspersonalen postar sin information på. Detta kan vara problematiskt, då användarna 
måste hålla utkik efter information på flera ställen.  

Som bibliotekarie har man också många uppdrag, men det främsta uppdraget är att ge god 
service åt användarna. Kan det vara så att serviceuppdraget inte nog poängteras i debatten 
kring användandet av sociala medier och bibliotek? Det är därför viktigt att undersöka, hur 
sociala medier kan förändra servicen i och med medverkan på dessa medier. Användandet av 
sociala medier innebär att man släpper in användarna i sin trygghetszon och öppnar upp för 
användarna att forma vilka tjänster biblioteket i framtiden skall stå för (Maness, 2006). 

Det är då av vikt, att man är medveten om denna förändring och att man är mottaglig för vad 
användarna har för åsikter kring, hur man ska forma det aktuella biblioteket. 

Användarundersökningar på bibliotek är relativt vanligt för att få vetskap om vad användarna 
tycker om biblioteket som de kommer i kontakt med. Den här undersökningen bygger på att 
försöka fånga upp om det finns något behov av, att ett gymnasiebibliotek använder sig av 
sociala medier. Detta för att förbättra servicen för användarna d.v.s. elever och lärare på de 
yrkesförberedande programmen vid en gymnasieskola i västra Sverige och att svara på vilka 
medier i så fall är de mest efterfrågade. 

Den nya skollagstiftningen uttrycker tydligt, hur viktigt det är, att alla ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek och att dess uppgift är att vara en gemensam ordnad resurs för medier och 
information, som ställs till elevernas och lärarnas förfogande (Skollagen SFS 2010:800). 
Bibliotekslagen anger uttryckligen, att skolbiblioteket har en särskilt viktig roll i att erbjuda 
barn och ungdomar information och andra medier som är anpassad deras behov. 
(Bibliotekslagen SFS 1996:1596).  

Med tanke på denna bakgrund och med erfarenheter från auskultationen på ett 
gymnasiebibliotek, kom undersökningen handla om ett gymnasiebibliotek och dess användare 
(elever och lärare) vid de yrkesförberedande programmen och hur efterfrågan av sociala 
medier ser ut och huruvida servicen skulle kunna förbättras i och med medverkan på sociala 
medier.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka efterfrågan av sociala medier och vilka sociala 
medier som är mest efterfrågade av lärare och elever vid de yrkesförberedande programmen 
vid en gymnasieskola. Syftet är också att undersöka om införandet av sociala medier kan 
förbättra skolbibliotekets service för lärare och elever. Forskningsfrågorna är följande: 

● Vilken efterfrågan av sociala medier finns hos lärare och elever vid de yrkesförberedande 
programmen på ett gymnasiebibliotek i Västra Götaland? 

● Vilka sociala medier är mest efterfrågade av elever och lärare vid de yrkesförberedande 
programmen på ett gymnasiebibliotek i Västra Götaland? 

● Skulle skolbibliotekets service förbättras för elever och lärare vid de yrkesförberedande 
programmen om sociala medier användes på ett gymnasiebibliotek?  

1.3 Avgränsningar och urval 

Uppsatsen avgränsas till att handla om ett gymnasiebibliotek och dess användare på de 
yrkesförberedande programmen och hur efterfrågan av sociala medier på det undersökta 
biblioteket ser ut. Valet av undersökningsgrupp motiverar jag utifrån att det är en grupp, som 
sällan kommer till tals i undersökningar kring bibliotek och sociala medier. Jag har i 
litteraturgenomgången tagit med litteratur som beskriver bibliotek i allmänhet och deras 
koppling till sociala medier, eftersom det inte finns så mycket litteratur som berör denna 
grupp (Rubrik 2. sid. 4) Litteraturen är relevant, då man kan göra kopplingar mellan 
exempelvis akademiska bibliotek och gymnasiebibliotek, båda i en skolmiljö. Anledningen 
till att jag valde lärare och elever vid de yrkesförberedande programmen, som är en enhet vid 
gymnasieskolan, är enligt bibliotekarien en grupp som sällan besöker skolbiblioteket.  

Min tanke var först att undersöka ett folkbibliotek och dess användning av sociala medier i 
verksamheten. Men då det gjorts några studier dels på implementering och dels på 
användningen av Facebook på folkbibliotek, föll mitt val på att göra en undersökning om 
sociala medier på ett gymnasiebibliotek, som ännu inte har implementerat sociala medier i sin 
verksamhet. Jag valde det gymnasiebibliotek, som jag gjorde min auskultation på.  

 1.4 Definitioner 

Sociala medier är precis som ett kärt barn. Det finns många förklaringar eller beskrivningar av 
vad som menas med sociala medier. I mitt fall har jag efter genomläsning på området nedan 
tecknat de förklaringar, som jag tycker passar bäst in som definitioner. De är kortfattade och 
tydliga och förklaras utifrån författare, som forskat inom området sociala medier och från 
böcker som rekommenderats av lärare på kursen i sociala medier vid bibliotekshögskolan i 
Borås.     

1.4.1 Sociala medier 

Sociala medier är webbrelaterade tjänster, där man kan konversera, ta del av och utbyta 
information och knyta kontakter via internet. Ofta består de sociala medierna av 
användargenererat innehåll till skillnad från traditionella medier, där innehållet produceras av 
anställda journalister och skribenter. Exempel på sociala medier är Facebook, bloggar, twitter 
och Youtube (Carlsson, 2010 s. 10).  
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1.4.2 Blogg 

En blogg är en webbsida som uppdateras med jämna mellanrum. Poster på bloggen dateras 
och arrangeras i kronologisk ordning. En innehavare av en blogg bygger på innehållet i en 
blogg med information på ett ofta varierat och genomtänkt sätt. Vad bloggen innehåller beror 
på vilket syfte den ansvarige bloggaren har med bloggen (Aqil et al, 2011 s. 396).  

1.4.3 Twitter 

”En kortvariant av blogg där varje inlägg/meddelande är begränsat till 140 tecken. Det kan ses 
som en kortform av ”publika sms”(Carlsson, 2010 s. 12).  

1.4.4 Facebook  

Facebook är ett socialt nätverk. Det fungerar som en egen värld på internet, där man kan hålla 
kontakt med vänner. Användarna av Facebook kan kommentera varandras status och gå med i 
olika grupper och chatta med varandra. Sociala nätverkssidor som Facebook är baserade på 
mjukvara som möjliggör kontakt och samarbete mellan användare i virtuella nätgemenskaper 
(Farkas, 2007 s. 398).    

1.4.5 Youtube 

Youtube tillhandahåller möjligheter att ladda upp videor och dela det med andra, som är 
intresserade av samma saker. Man kan via Youtube se andras videor och kommentera och 
sprida filmer vidare (Stakston, 2011 s. 98). 

1.4.6 Lärplattform 

Skolan jag undersökte förfogar över en webbaserad utbildningsplattform, ”It´s learning.” På 
plattformen kan användarna, lärarna och eleverna kontakta varandra internt inom plattformen. 
Det interna meddelarsystemet kan användas för att skicka meddelande till grupper eller till en 
grupp, som ingår i en kurs eller projekt eller för att skicka meddelande till lärare eller vänner. 
Man kan nog påstå att det fungerar som ett forum på nätet för de som har tillgång till 
inloggning. Det kan likställas vid ett socialt media enligt mig och jag utgår för det i min 
undersökning.  

1.4.7 Wikis 

Wikis är en form av uppslagsverk på webben som kan engagera och möjliggöra för samarbete 
mellan elever, lärare och bibliotekarier i en skolkontext. En wikis fungerar som en webbsida 
där användarna av sidan kan posta, ändra och utveckla exempelvis information kring ett tema 
i skolan. Wikis skapar delaktighet mellan användarna och i skolsammanhang prövar man sig 
idag fram för att få ut det bästa av denna tjänst (Naslund & Giustini 2008 s. 59).   

 

 2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Den forskning, som gjorts om sociala medier och skolbiblioteket, är främst inriktad på 
akademiska bibliotek. Då min studie görs i en skolmiljö, anser jag det vara relevant att belysa 
denna forskning, eftersom den har nära anknytning till min studie. Jag har valt att ta med en 
studie, som belyser forskning kring webbsidor för jag anser att man här kan dra likhetstecken 
till sociala medier, då en webbsida idag kan vara mer eller mindre interaktiv. Jag har även 
tagit med en studie som belyser ”en till en” skola, med anledning av att skolan jag undersöker 
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är en sådan skola. Min efterforskning av litteratur kring ämnet har baserats på databaser som 
LISA, vilket är en biblioteks- och informationsvetenskaplig databas. Jag har även gjort 
efterforskningar i olika tidskrifter och även använt mig av ”pärlsökning”, vilket är en metod 
där man går igenom artiklar och böckers litteraturförteckning efter relevant litteratur på 
området. För att vara källkritisk, när det gäller val av litteratur, har jag valt att bara ta med 
forskning och litteratur som antingen har granskats av andra forskare på en vetenskaplig nivå 
eller som har skrivits av erkända författare inom biblioteksområdet. I min sökning efter en 
balanserad objektiv tråd vad gäller den litteratur kring sociala medier och bibliotek 
framkommer det, att litteraturen på området är antingen väldigt positiv eller också väldigt 
negativ till användandet av sociala medier på bibliotek. Det här kan bero på att 
forskningsområdet är relativt nytt och alltid vid nya innovationer eller vid införandet av nya 
metoder på ett område, så tenderar dialogen till att vara en pendel mellan ytterligheter, ett för 
och ett emot (Bodnar & Ameet, 2011).   

Jag har därför valt att dela in de olika texterna i två delar. En del som beskriver sociala medier 
som något positivt och en del som mer kritiska mot mediet. Den första delen är något mer 
omfattande och det speglar också hur forskningen kring sociala medier och bibliotek idag ser 
ut.  

De litteraturstudier jag valt och som jag här nedan presenterar ska ge mig kunskap och 
vägledning inom det område jag ska undersöka 

2.1 Litteratur som är mer positiva till sociala medier för bibliotek 

• Towards School Library 2.0: An introduction to School Software Tools for Teacher 
Librarians (2008) av Jo-Ann Naslund och Dean Giustini är en artikel, som beskriver olika 
sociala webbteknologier som skolbibliotekarier, elever och lärare kan använda sig av i skolan. 
De skriver i sin artikel, att många elever använder sig av sociala medier både utanför och i 
skolan, dels i klassrum och dels på bibliotek. Detta för med sig ett nytt sätt att lära och arbeta. 
En fråga som dock dyker upp bland kritiker är om sociala medier är rätt metod och om det 
möjliggör inlärning. Det är dock klart enligt författarna, att sociala medier uppmuntrar elever 
till att interagera i nya virtuella sammanhang och ger dem kunskap om teknik och hur den kan 
användas enligt författarna till artikeln.   

De menar vidare, att delaktighet i vad som händer genom sociala medier är viktigt för elevers 
framgång i skolan och att sociala medier kan användas för elever, som inte tycker traditionella 
klassrumsaktiviteter är tillräckligt stimulerande. 

• Web Sites and Digital Services in Israeli School Libraries: How is Digital Enviroment 
Changing How School Libraries Work? (2008) av Snunith Shoham & Zehava               
Shemer-Shalman är en artikel som försöker svara på hur digitala verktyg som egna webbsidor 
kan förändra skolbibliotekariernas arbete. Studien är gjord dels via analys av 78 israeliska 
skolbiblioteks webbsidor, djupintervjuer av bibliotekarier i Israel samt analys av enkäter från 
bibliotekarier i USA och andra länder.  

Studien visar att, i 50 % av de studerande fallen, har initiativet till webbsidorna kommit från 
bibliotekarierna själva och i de övriga fallen kom initiativet från administrationen och IT 
enheterna på skolorna. De, som installerade och servade webbsidorna, var främst IT-
personalen på skolorna. Det var dock bibliotekarierna själva som stod för innehållet på 
sidorna.  
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Resultatet visade genomgående, att målsättningen med webbsidorna var att stödja skolans 
lärandepolicy. Sidorna innehöll länkar till information, som var relaterat till skolkontexten och 
länkar till andra kataloger på andra bibliotek. Webbsidorna innehöll också olika åtgärder för 
att stimulera till läsning och orientering i hur biblioteken var organiserade. 

Studien visade på, att webbsidor för skolbibliotek ökade kunskapen om olika resurser för 
elever och lärare och att tillgången till källorna via webbplatserna gjorde, att användarna av 
biblioteket kunde använda vissa av bibliotekets tjänster efter det att biblioteket stängt. 

Viss service förändrades i och med tillgången till egna webbsidor. Mycket av den service, 
som handlar om hur biblioteket är organiserat fanns utlagd på webbsidorna. Olika guider för 
hur man ska skriva exempelvis en uppsats fanns också utlagd, vilket gjorde att 
bibliotekariernas arbete förändrades till att även handla om att arbeta med information via 
webbsidan.  Webbsidorna gjorde också, att lärarna och eleverna fick lämpliga länkar till sina 
ämnesområden, vilket medförde att intresset för biblioteken ökade.  Artikeln visar på att 
webbsidor förbättrar intresset för interaktivitet mellan användare och bibliotek som använder 
sig av webbsidor. 

● Social networking in academic libraries: the possibilities and concerns (2010) av Andrea 
Dickson och Robert P. Holley beskriver användandet av sociala medier på akademiska 
bibliotek. Användandet av sociala medier är speciellt populärt bland yngre människor och 
högskolestudenter enligt författarna. Vissa anser att sociala medier på högskolor och 
universitet är en bra och innovativ metod för att nå användarna, medan andra anser att sociala 
medier är bortkastad tid för bibliotekarier på akademiska bibliotek. Författarna till artikeln 
menar vidare, att idag försöker många bibliotekarier utöka biblioteksservicen utanför det 
fysiska biblioteket och nå användarna, där de befinner sig. Målet för många akademiska 
bibliotek är idag att minska behovet av att komma till biblioteket och utöka servicen för 
användarna i sin egen hemmiljö och där ta del av den service som biblioteket kan ge.  

Diskussioner förekommer bland bibliotekarier på akademiska bibliotek om Facebook, som 
idag är den största sociala nätverkssidan i västvärlden, kan vara ett bra sätt att marknadsföra 
sitt bibliotek på. Ofta fungerar Facebook, som en vanlig ingång från högskolans eller 
universitetets webbsida och kan vara en plats, där biblioteket kan annonsera om vad som 
händer på det aktuella biblioteket i form av aktiviteter. 

Författarna till artikeln pekar också på andra sociala medier som exempelvis blogg och twitter 
som komplement till Facebook. Bloggar ökar interaktionen inom ett speciellt område. 
Exempelvis kan en biblioteksblogg fungera som en subjektiv guide avsedd för att nå studenter 
eller ämnesfakulteter med information om biblioteket.  

Twitter kan fungera som en kanal för att skicka snabba korta meddelanden om antingen 
ändrade öppettider, nya evenemang som biblioteket arrangerar eller för nya söktips m.m.  

Författarna av artikeln visar tydligt på de positiva saker sociala medier för med sig inom 
akademiska bibliotek. De avslutar dock artikeln med att påvisa, att det finns lite forskning för 
att utröna huruvida sociala medier är effektiva för akademiska bibliotek. Författarna har 
använts sig av litteraturstudier som metod för sin artikel.   

● I artikeln Social capital, self-estem, and use of online social network sites: A longitudinal 
analysis (2008) av Charles Steinfield, Nicole B. Ellison och Cliff Lampe framkommer det, 
hur användandet av sociala nätverkssidor som Facebook, kan bidra med att förbättra 
självkänslan hos en grupp som från början har låg självkänsla. Studien är gjord på ett stort 
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universitet i USA och under två års tid. Studien bygger på djupintervjuer med arton Facebook 
användare. De menar att Facebook kan riva barriärer, som kan finnas hos personer med låg 
självkänsla och göra, att de bygger upp ett socialt nätverk via Facebook. Det gör att de lättare 
känner sig delaktiga i skolans sociala gemenskap. Studien visade också, att de med stark 
självkänsla inte påverkas lika markant av att delta på Facebook. De har ofta starka sociala 
nätverk utanför Facebook och påverkas därför inte lika mycket. Studien är tänkt att fortsätta 
för att se hur detta utvecklar sig över lång tid.   

● Baserad på intervjuer tar artikeln ”Diffrences among university students and faculties in 
social networking site perception and use”(2009) av Ji-Hong Park upp frågor som: ”Hur 
skiljer sig användandet av sociala nätverkssidor åt bland studenter och lärare vid ett 
universitet?” ”Vilka är de dominerade orsakerna bakom användningen av sociala nätverksidor 
och hur skiljer sig det mellan de olika grupperna?” Resultatet visade, att studenter var mer 
flitiga användare av sociala nätverkssidor än lärare och att de yngre studenterna använde sig 
främst av sidorna för att knyta kontakter rent allmänt, medan de äldre studenterna visade på 
ett användande, som var mer kopplat till utbildningen. Lärarna använde sig knappast alls av 
sociala nätverkssidor, då de menade att de inte hade tid till något som inte gagnade deras jobb.  

När det gällde orsakerna till varför de använde sig av sociala nätverkssidor framkom det, att 
det förelåg några tydliga orsaker som önskan att uttrycka sig, influens från andra användare, 
teknisk kompetens, känslighet för det privata, internetvana samt kunskap om sociala 
nätverkssidor.  

Med anledning av vad studien visade vad gäller skillnader mellan de olika grupperna, anser 
författaren till artikeln, att bibliotek som erbjuder sina tjänster måste anpassa sig till de olika 
grupperna. För att nå de yngre studenterna bör man förändra och jobba mer intensivt med 
nätverkandet. När det gäller de äldre studenterna, som har längre erfarenhet av sociala 
nätverkssidor, bör man fokusera innehållet mot utbildningskontexten och för att nå lärarna bör 
man jobba mer med att skräddarsy innehåll för deras intresseområde.  

● I artikeln Web 2.0 and Libraries: Facts or Myths (2011) av Mohammad Aqil, Parvez 
Ahmad och Mohammad Asad Siddique beskriver författarna att Web 2.0 gör 
biblioteksservicen mer interaktiv och förändrar bibliotekets funktioner genom att användarna 
är med och påverkar och utvecklar klassifikation, referensservice, utvecklingen av 
bibliotekskatalogen och informationsutbytet mellan användare och bibliotek, vilket kan göra 
att användarna känner sig mer delaktiga i biblioteket.  

● Kandidatuppsatsen ”Why so Serious” – en kvalitativ undersökning av folkbiblioteks 
användning av Facebook (2010) av Lisa Christensson och Mikael Jegerfeldt beskriver hur tre 
folkbibliotek använder sig av Facebook. Samtliga bibliotekarier, som intervjuades, ansåg att 
Facebook fungerar som ett verktyg för att nå ut till sina användare. Bilder, videor och länkar 
läggs upp för att tipsa, informera och visa upp bibliotekets tjänster. Marknadsföring av 
händelser, som sker i bibliotekets regi, nämns också som en viktig funktion. En informant från 
studien påpekar, att Facebook är både roligt och kreativt och de får ofta positiva kommentarer 
om innehållet på Facebooksidan. Informanten påpekar också på, att Facebook fungerar bättre 
än hemsidan som enligt informanten är lite för statisk och uppdateras för sällan. När det gäller 
kritik kring Facebook framkom det, att man i början var orolig för att olämpliga kommentarer 
skulle dyka upp, men enligt studien så hade ingen av informanterna upplevt att det hade 
förekommit. Ett av biblioteken hade dock spärrat möjligheten för användare att posta eget 
innehåll på sidan. Detta för att ett par användare hade postat personlig reklam på sidan. 
Samtliga informanter från studien var övertygade att närvaron på Facebook påverkade 
bibliotekets profil positivt.  
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● Linda Göth har skrivit en kandidatuppsats som heter ”Facebook på bibliotek: En fallstudie 
av implementeringen av Facebook på ett folkbibliotek”(2010), som beskriver hur det kan gå 
till när ett bibliotek implementerar Facebook. Hon intervjuar en bibliotekarie på det aktuella 
biblioteket och den ansvarige bibliotekschefen på samma bibliotek. Den huvudsakliga orsaken 
till varför de ville börja använda sig av Facebook var att nå ut till fler målgrupper. De ville 
också nå ut med bilder och texter, som är lite praktiskt enklare att genomföra på Facebook än 
på en hemsida. Förhoppningen om interaktion mellan bibliotekarier och deras användare är en 
annan orsak till varför de ville börja använda sig av Facebook. När det gäller själva 
implementeringen startades en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan för, hur man skall 
gå tillväga, när det gäller publiceringen av innehållet på sidan. Marknadsföringen av 
Facebooksidan förekom både internt och externt. Bibliotekschefen skickade via intranätet ut 
information om att man startat upp en Facebooksida och den ansvarige webbredaktören lade 
upp information om det samma på bibliotekets hemsida och kommunens hemsida. När det 
gäller problem eller hinder för Facebook användandet, kan det enligt bibliotekschefen vara 
svårigheter att skilja på vad som är privat och vad som är offentligt, när det gäller publicering 
av innehåll på sidan. Ett annat hinder, som hon också reflekterade över, var att det var långt 
ifrån alla som var bekväma med att använda sig av sociala medier hos personalen. 
Bibliotekschefen såg dock inte detta som ett stort problem, utan hennes mål var att förankra 
arbetet med Facebooksidan hos personalen. Enligt uppsatsförfattaren Linda Göth var 
processen med införandet av Facebooksidan relativt kort och problemfri på det aktuella 
biblioteket.    

● Syftet med Stefan Augustssons och Mats Hellströms kandidatuppsats Web 2.0 i skolan: En 
studie om hur bärbara datorer förändrar lärande och kommunikation mellan lärare och 
elever (2010) var att undersöka hur elever som har tillgång till en egen dator i en 
undervisningskontext använder sig av sociala medier i kommunikationen med lärare och 
elever. Augustsson och Hellström visar med sin litteraturgenomgång, att det är av stor vikt, att 
lärarna är engagerade och att de har kunskap i att använda sig av de verktyg och möjligheter 
som införandet av bärbara datorer för med sig. Författarna till kandidatuppsatsen använde sig 
av två olika metoder för att undersöka, hur bärbara datorer förändrar lärande och 
kommunikation mellan lärare och elever och observationer i klassrumsundervisning och 
intervjuer med elever och lärare. Den samlade bilden av observationen var att eleverna var 
mycket aktiva i sitt användande av datorerna under lektionerna. Vid intervjuerna framkom det 
att eleverna var mycket positiva till arbetssättet med sina datorer. Fördelar, som att ha nära till 
sin egen dator och att man inte behövde gå till datarummet för att söka information, var något 
som lyftes fram vid intervjuerna. Nackdelar, som framkom i intervjuerna var, att det kan vara 
frestande att använda internet till andra saker än skolarbetet. Eleverna betonade dock att det 
var upp till var och en att ta eget ansvar när det gällde det här. Några av slutsatserna, som 
författarna till kandidatuppsatsen kom fram till är, att sociala medier är viktiga grundstenar i 
elevernas lärande. Det framkom också att kommunikationen mellan elev och lärare ökar med 
hjälp av lärplattformen, men också med hjälp av sociala medier 

2.2 Litteratur som är mer kritisk till sociala medier för bibliotek 

● Forskaren Håkan Selg har i sin undersökning ”Om nya kontaktmönster i arbetslivet: 
Facebook, Linkedln, Twitter,”(2011), undersökt 1000 medlemmar i en dataförening och 
kommit fram till, att bara några få procent är aktiva användare av sociala medier på jobbet. 
Håkan Selg, menar att ämnet sociala medier har ”hajpats”, så att alla arbetsplatser med 
ambitionen att hänga med i utvecklingen börjat använda sig av sociala medier utan att direkt 
reflektera över nyttan av dessa medier. När det gäller den privata användningen av Facebook 
är den främst till för att hålla kontakten med vänner. Precis som i det vanliga livet varierar 
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användandet av sociala medier, enligt Selg. Han menar vidare, att det lätt uppstår en 
mättnadskänsla angående sociala medier.  

● Asking the right questions: A Critique of Facebook, Social Media, and Libraries (2011) av 
Jonathan Bodnar och Ameet Doshi. De försöker nyansera bilden av sociala medier med att 
ställa olika frågor som till exempelvis: Förändrar verkligen Facebook användandet och 
utvecklandet av våra bibliotek? De menar genom att ha studerat vad som skrivs angående 
sociala medier och bibliotek, att mycket av litteraturen är inriktad på hur man kan arbeta med 
sociala medier på bibliotek, men att man bör ställa sig kritisk till användandet av sociala 
medier inte för att vara en bakåtsträvare utan för att bli nyanserad. De menar också, att man 
inte ska sluta använda sig av dessa medier, men att man bör ställa sig frågan: Hur kan vi på 
bästa sätt använda oss av medierna?  
 
● Som en sista referens till min litteraturgenomgång har jag valt att ta med Professor Jan 
Nolins vid BHS i Borås i en diskussion om det lokala samtalet från mediadagarna i Göteborg, 
mars 2012, och som visades på svtPlay i maj 2012. Det som framkommer i programmet är att 
man bör beakta att allt, som skrivs i sociala medier lagras för all framtid hos de som äger de 
sociala teknologierna. Han nämner Facebook, som lagrar information om oss varje gång vi är 
ute på mediet. Information som sedan kan användas för att rikta exempelvis reklam till oss. 
Professor Jan Nolin menar, att det är av vikt att vi känner till det här. Detta är något som 
sällan framkommer i samtalet om sociala medier, menar han. Nolin menar samtidigt också, att 
det är av vikt att som exempelvis bibliotekarie vågar ta till sig dessa nya teknologier och 
finnas med i det som diskuteras via sociala medier och bjuda in de användargrupper, som 
använder sig av sociala medier i en dialog, om hur biblioteket ska utformas för framtiden för 
att passa användarna på bästa sätt.  
 
Med stöd av den ovanstående litteraturgenomgången, som pekar på hur sociala medier kan 
användas för ett bibliotek och hur sociala medier kan förändra arbetet på ett bibliotek, leder 
det fram till mitt val av teori, som är en modell utformat av de danska forskarna Jochumsen, 
Skot-Hansen och Hvegaard Rasmussen. De har vidareutvecklat en tidigare modell för 
folkbibliotek från mitten på 1990-talet. Den nya modellen är anpassad för det nya samhälle 
som vi idag lever i och som det nya biblioteket verkar i både som fysisk plats och som virtuell 
plats. Med tanke på vald litteratur, som skall spegla debatten kring sociala medier och 
bibliotek, anser jag att mina forskningsfrågor blir aktuella för att se om debatten kring sociala 
medier är balanserad. Hur efterfrågade är egentligen sociala medier för användning i en 
bibliotekskontext? Vad tycker egentligen användarna? Förändras bibliotekets service i och 
med medverkan på dessa medier? Tillför sociala medier något för ett skolbibliotek eller är 
mediet överdrivet ”hajpat”?, för att citera forskaren Håkan Selg (se ovan).  
 
3. Teori 
 
Som utgångspunkt för analysen av min empiri har jag valt de danska forskarna Jochumsen, 
Skot-Hansen och Hvegaard Rasmussens modell för det offentliga biblioteket i det nya 
kunskaps- och erfarenhetssamhället, som de redogör i rapporten ”Folkbibliotekerne i 
vidensamfundet: Rapport fra utvalget om folkbiblioterne i vidensamfundet (2010). Modellen 
är utvecklad ur den modell, som de tidigare har redovisat i boken ”Det lokale bibliotek – 
utvikling eller afvikling” från mitten på 1990-talet. De menar, att den nya modellen är mer 
anpassad för det samhälle vi idag lever i. Den gamla modellen skulle betraktas, som både en 
analysmodell och som en modell utvecklad för att verka som ett verktyg för biblioteken att 
utgå ifrån vid olika prioriteringar för det lokala biblioteket. Modellen återspeglade den 
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pågående debatten om bibliotekets roll som kulturcentrum, kunskapscentrum, socialt centrum 
och informationscentrum (Jochumsen et al, 2010 s. 91).  
 
Under de senaste 10-15 åren har den samhälliga kontexten och därmed bibliotekens 
samhälliga legitimitet förändrats. De anser, att den nya modellen behövs eftersom den tar 
hänsyn till de utmaningar som samhällsutvecklingen medför i förhållande till biblioteken i 
samhället. De pekar på tendenser som globalisering, detraditionalisering och kulturell 
frigörelse som påverkande faktorer i det nya samhället. Bibliotekets mål blir då i denna nya 
kontext att stödja de nya målen såsom erfarenhet, engagemang, empowerment och innovation 
(ibid s. 91).  
 
De två första målen har med att stödja varje enskild individs erfarenhet, uppfattning och 
engagemang i sitt sökande efter mening och identitet i ett komplext samhälle. Empowerment 
och innovation har att göra med att stödja samhälliga mål såsom utvecklingen av starka 
oberoende medborgare, som kan lösa vardagliga problem liksom hitta nya svar på praktiska 
problem eller utveckla helt nya koncept, metoder eller konstnärliga uttryck (ibid s. 91).  
 
En av de stora utmaningarna enligt forskarna är att öppna upp för aktiviteter, som kan 
inspirera till kreativitet och innovation. Den nya modellen bör därför ses som en modell, som 
visar på de möjligheter som det nya biblioteket ska erbjuda användarna genom att upptäcka, 
uppleva, delta och skapa. Modellen gäller för bibliotekets utrymme både fysiskt och virtuellt 
och dess olika funktioner skall inte ses som isolerade utan överlappande (ibid s. 92).   
 
De olika rummen beskrivs som rum för inspiration, lärande, socialt rum och ett rum för 
skapande.  
 
Min empiri bygger på hur användarna ser på det undersökta skolbibliotekets roll för dem 
utifrån grundfrågorna: Hur ser efterfrågan av sociala medier ut, vilka sociala medier som är 
mest efterfrågade samt hur servicen kan utvecklas i och med medverkan på sociala medier för 
skolbiblioteket.  
 
Genom att utgå från de mål, som de danska forskarna Jochumsen, Skot-Hansen och Hvegaard 
Rasmussen satt upp för den nya modellen, samt de olika rum som de beskriver som 
inspirationsrummet, det lärande rummet, mötesrummet och det skapande rummet, väver jag 
samman mitt resultat med utgångspunkt i deras nya modell. Jag kommer att inrikta mig på det 
virtuella rummet, eftersom sociala medier är ett virtuellt media och inte det fysiska rummet.   
 
Min analys kommer därför utgå från de olika mål och de olika rummen som Jochumsen, Skot-
Hansen och Hvegaard Rasmussen satt upp som en vision för bibliotek att följa och inspireras 
av. De virtuella funktioner, som jag i min undersökning undersökt är olika sociala medier och 
den av skolan använda lärplattformen, som jag tidigare motiverat som en form av socialt 
media.  
 
Mina rubriker kommer i analysen vara: Sociala medier som ett virtuellt rum för inspiration, 
sociala medier som ett virtuellt rum för lärande, sociala medier som ett virtuellt rum för 
möten, sociala medier som ett virtuellt rum för skapande samt sociala medier som kan 
utvecklas för de olika rummen. Kännetecknande för modellen är också att de fokuserar på 
användarna utifrån ledorden upptäcka, uppleva, skapa och delta. 
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Modellen nedan beskriver hur den nya modellen ser ut enligt Jochumsen, Skot-Hansen och 
Hvegaard Rasmussen.  

 
Hämtat ur ”Folkbibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra utvalget om folkbibliotekerne i 
vidensamfundet”(Jochumsen et al, 2010 s. 92) 

 

4. Metod 
Under denna rubrik beskrivs metodval med faktorer som validitet och reliabilitet samt hur 
tillvägagångssättet med enkäten och insamlingen gått till.  

4.1 Metodval  

Metodvalet är av kvantitativ art. Kvantitativa metoder är i realiteten mer strukturerade och 
formaliserade än kvalitativa metoder. Undersökningar, där kvantitativa metoder används, kan 
ge generaliserbar kunskap utifrån ett stort men ändå begränsat empiriskt material. Det gäller 
att hitta struktur i det insamlade materialet, hitta mönster, likheter och olikheter och därefter 
tolka det insamlade materialet. (Holme & Solvang, 1991 s. 13).  

Den kvantitativa metoden, som ligger till grund för mitt examensarbete baseras på enkäter till 
lärare och elever på de yrkesförberedande programmen vid en gymnasieskola. Med hjälp av 
det empiriska materialet syftar undersökningen till att ta reda på hur efterfrågan av sociala 
medier hos lärare och elever vid de yrkesförberedande programmen på skolans 
gymnasiebibliotek kan se ut och vilka sociala medier som är mest efterfrågade samt om det är 
tänkbart att biblioteksservicen kommer att förbättras i och med sociala medier.  
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När det gäller kritik av kvantitativ forskning framkommer alltid frågan om känslan av 
precision och riktighet i mätprocessen och huruvida respondenterna besitter den kunskap som 
krävs för att besvara en viss fråga. Detta är frågor som är viktiga att beaktats vid analysen av 
materialet (Bryman, 2009 s. 94).  

Min motivering för att använda mig av en kvantitativ undersökning framför en kvalitativ 
undersökning baseras på, att det gjorts flera kvalitativa studier angående sociala medier och 
bibliotek och ur dem har det framförts att det saknas studier kring hur användarna förhåller sig 
till sociala medier på bibliotek. Genom att använda mig av enkäter för att samla in mitt 
empiriska material, erhåller jag ett underlag för att studera hur användandet av sociala medier 
hos elever och lärare ser ut på ett översiktligt plan. Min undersökning visar på tendenser 
snarare än förklaringar kring sociala mediers efterfrågan. Underlaget ger tendenser på ett 
större antal individer snarare än vid en kvalitativ undersökning, där underlaget oftast är utifrån 
ett fåtal individers uppfattningar. En tanke är att denna enkätundersökning senare kan 
kompletteras med en fördjupad undersökning med intervjuer, men jag bedömde att för denna 
studie, blir det en för omfattande undersökning. Orsaken till valet att studera en enhet på 
skolan och det yrkesförberedande programmet var att det inte gjorts någon liknande studie 
tidigare. Utgångspunkten av valet av kvantitativ metod och enkäter i min studie var att kunna 
använda materialet för att göra generaliseringar till andra liknande grupper. Då bortfallet var 
för stort i undersökningen var det inte statistik hållbart att göra generaliseringar av den 
insamlade datan. Av totalt 45 lärare svarade endast 29 och av 361 elever svarade 106 stycken. 
I undersökningens resultat del och analys används därför deskriptiv statistik. 

4.2 Utformandet av enkäten 

Enkäterna utformades för att kunna ge svar på de forskningsfrågor, som jag ställt upp för 
studien. Frågorna syftar till att besvara hur efterfrågan av sociala medier och vilka sociala 
medier som är mest efterfrågande samt hur servicen till lärare och elever skulle se ut, om man 
använde sig av dessa medier i bibliotekets regi.  

Bibliotekspersonalen har uppmärksammat, att eleverna från det yrkesförberedande 
programmet inte besöker biblioteket så ofta och det finns ett behov av att utveckla 
kommunikationen och informationen. Detta är en grupp som bibliotekspersonalen gärna ser 
använder sig av biblioteket mer frekvent.  

Arbete med frågeställningarna till enkäten påbörjades redan då jag auskulterade på 
skolbiblioteket. Jag prövade mina frågor dels på den biblioteksansvarige samt på de personer 
som ingick i min handledargrupp. Efter en mer noggrann genomgång av min ansvarige 
handledare fastställdes sedan enkätfrågorna.   

Avsikten med denna undersökning är inte att säga något om hela skolan utifrån den 
undersökta gruppen, utan bara säga något om de som deltog i undersökningen. 

Enkäten som ligger till grund för min undersökning är utformad med både fasta 
svarsalternativ, öppna frågor och där informanterna kan komma med egna kommentarer. 

En pappersenkät utformades för att lämnas ut till varje klass och att eleverna skulle få tid på 
sina lektioner för att besvara enkäten. Vid kontakt och dialog med den ansvarige 
arbetslagsledaren på de yrkesförberedande programmen vid gymnasieskolan, ändrades 
förutsättningarna eftersom alla elever och lärare på skolan har var sin dator och då skolans 
undersökningar görs via webbenkäter. Därför omvandlades pappersenkäten, med samma 
frågor, till en webbenkät, som sändes ut till både elever och lärare samtidigt inom de 
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yrkesförberedande programmen på skolan. Ansvarig rektor vid denna enhet informerads och 
var positiv till att undersökningen genomfördes. Ett missiv brev följde med webbenkäten. En 
påminnelse gjordes! 

Det finns både fördelar och nackdelar med webbenkäter. Det positiva med webbenkäter var 
att det underlättade speciellt vid sammanställning och bearbetningen av enkätsvaren. 
Dessutom kunde undersökningen utvidgas och fler elever och lärare kunde ingå i 
undersökningen än som var planerat för pappersenkäten. 

Utgångspunkten var att enkäten skulle gå ut till tre olika klasser med cirka 90 elever och till 
deras lärare. Med webbenkäten nådde jag samtliga 361 elever och samtliga 45 lärare vid de 
yrkesförberedande programmen.  

Det negativa är, att jag inte personligen deltog vid informationen, när enkätundersökningen 
gick ut till eleverna och lärarna. På så vis kunde jag inte svara på om det var något oklart med 
enkätfrågorna. Även att lärarna inte var närvarande vid det tillfälle, då respondenterna fyllde i 
sina enkäter, kan ha påverkat svarsfrekvensen och resultatet. (Bryman, 2009 s. 147). 
Tidpunkten för då enkäten gick ut till eleverna och lärarna var under de sista månaderna på 
vårterminen och detta kan också påverkat svarsfrekvensen i vissa klasser. Speciellt i 
avgångsklasserna.  

4.3 Representativitet 

Urvalet av undersökningspersoner är alltid kantat med komplexitet. Utgångspunkten är att 
finna ett representativt urval ur population man tänkt säga något om i sitt resultat. 
Undersökningspersonerna har ofta en annan bild av verkligheten än vad forskaren har, som 
sitter inne med kunskaper om vad han eller hon ska mäta. Forskaren, som i mitt fall är 
undertecknad, är präglad av värderingar kring vad jag avser att mäta medans 
undersökningspersonerna kanske inte riktigt är medvetna om mina preferenser. Det här är 
viktigt att ha med sig, när man när man analyserar sitt material (Holme & Solvang, 1991 s. 
160).  

Undersökningen omfattade, en grupp, alla elever och lärare som ingår i de yrkesförberedande 
programmen/ klasserna vid en gymnasieskola i Västra Götaland. Totalt 361 elever och 45 
lärare. Skolan har ca 2000 elever och 200 lärare. 

Det är intressant att se hur denna grupp svarar på frågor, som gäller bibliotekets tjänster. 
Bibliotekspersonalen har uppmärksammat att eleverna från det yrkesförberedande 
programmet inte besöker biblioteket så ofta och det finns ett behov av att utveckla 
kommunikationen och informationen till denna grupp. Det här är en grupp som 
bibliotekspersonalen gärna ser använder sig av biblioteket mer frekvent. Avsikten är inte att 
säga något om hela skolan utifrån den undersökta gruppen, utan bara säga något om de som 
deltog i undersökningen.  

4.4 Kvantitativ bearbetning  

Min avsikt är att beskriva resultatet med hjälp av deskriptiv statistik med tillhörande metoder 
som korstabeller, vilket gör att man på ett enkelt, men ändå kraftfullt sätt kan studera samband 
mellan svaren på två frågor åt gången. Även stapeldiagram, typvärde och medianvärden 
kommer att redovisas. SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, är det 
statistikprogram som användes vid redovisningen av enkätsvaren. För att kunna använda de 
olika metoderna i SPSS, analyserades frågorna för att utröna om de var kvalitativa variabler 
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eller kvantitativa variabler. Frågorna visades vara nästan uteslutande kvalitativa variabler på 
nominal- och ordinalskalan med undantaget frågan om ålder, vilket visades tillhöra 
kvotskalan. Genom att veta detta anpassades redovisningen till att handla om stapeldiagram, 
korstabell, typvärde och medianvärde.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Operationalisering d.v.s. att gå från begrepp och övergripande frågeställning till konkreta 
mätbara frågor och indikatorer är ett svårt moment i alla undersökningar (Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen, 2010 s. 104).  

Validitet, som avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, d.v.s. hur väl 
de frågor som ställs till intervjupersonerna ger svar på det som skall undersökas. Det handlar 
alltså om giltigheten i det vi mäter eller frågar om (Bryman, 2009 s. 88). 

När det gäller validiteten, har jag eftersträvat att ställa frågor som ringar in det som är tänkt att 
mätas. Frågorna har väckts under inläsning på området och utarbetats i samråd med 
kurskamrater och handledare. Då jag valt kvantitativ metod, föreligger det en begränsning i 
hur många frågor man kan ställa för att få svar på sina forskningsfrågor. Det här kan vara en 
nackdel mot att använda sig av en intervjumetod, där man kan ställa följdfrågor för att täcka 
in en större och djupare förståelse. Min avsikt med metoden har varit att fånga mönster hos en 
större grupp användare och inte att gå in på djupet av varje fråga. Vad jag dock upptäckte var 
att frågorna, som jag fått svar på, täcker in det jag frågat efter, men materialet gav också andra 
tydliga mönster såsom att skolbiblioteket inte direkt efterfrågades av den undersökta gruppen 
både vad gäller dess tjänster via lärplattformen eller som fysisk plats.  

Vad gäller reliabilitet, som betyder hur tillförlitlig mätsituationen är när mätningen 
genomförs, kan sägas att undersökningen även har strävat mot detta förhållande (Bryman, 
2009 s. 86). Mätsituationen för lärarna och eleverna var i en skolkontext och alltså i deras 
vardagliga miljö. Vid undersökningen gick jag också ut med ett missivbrev till de som skulle 
svara på enkäten. I detta brev var jag inte nog tydlig med att precisera begreppet sociala 
medier. Det medförde att jag fick några som svarade med att de använde sig av exempelvis 
nättidningar, vilket inte är sociala medier enligt min tolkning. Enkäten gick ut till eleverna 
och lärarna under de sista månaderna på vårterminen och detta kan påverkat svarsfrekvensen 
negativt i avgångsklasserna. Av totalt 361 elever och 45 lärare svarade 106 elever och 29 
lärare på enkäten.  

Vid användandet av enkäter är också begreppet kongruens viktigt d.v.s. om det är likhet 
mellan frågorna, som avser att mäta samma sak. Även detta har varit avsikten vid 
konstruktionen av frågorna. Enkäten har syftat till att innehålla liknande frågor till elever 
respektive lärare för att kunna bearbetas på bästa sätt (Trost, 2007 s. 64).  

4.6 Tillvägagångssätt vid analys 

Analysen av resultatet tematiseras utifrån Jochumsen, Skot-Hansen och Hvegaard 
Rasmussens modell. Författarna anser att modellen skall ses som en vision eller ett koncept 
för det nya biblioteket. Jag ser därför förutsättningarna för att använda modellen för det 
undersökta skolbiblioteket. Min undersökning är en kartläggning av det förhållande 
användarna har till sociala medier och skolbibliotek.  
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4.7 Forskningsetiska övervägande 

När det gäller forskningsetiska överväganden har den enskildes skydd och integritet beaktats. 
Både gymnasiebiblioteket och de personer, som har svarat på enkäten har anonymiserats och 
uppgifter som framkommer har enbart använts som underlag för den aktuella 
examensuppsatsen. Någon spridning av materialet har ej heller förekommit utan allt material 
angående svaren på enkäterna finns i uppsatsskrivandens ägo.  

5. Resultat 
Avsnittet omfattar lärarnas och elevernas svar på enkätfrågorna. Lärarnas och elevernas 
enkätsvar redovisas var för sig. För att på ett överskådligt sätt redovisa resultatet på 
enkätundersökningen har jag valt att inleda med frågan och därefter presentera resultatet.  

Diagram och tabeller redovisas i tabellbilaga 3, som innehåller samtliga svar i form av 
stapeldiagram, median, typvärde och korstabeller. I redovisningen av resultatet har jag lyft 
fram några diagram och korstabeller för att underlätta för läsaren. Typvärdet visar på det 
vanligast förekommande svaret på en fråga, medan medianen visar på det svar, som ligger i 
mitten av de svar som man får på en fråga. Med hjälp av typvärde och median kan man säga 
något om spridningen av svaren på frågorna. Korstabeller används för att studera samband 
mellan två frågors svar.  

Jag har valt att redovisa ett antal korstabeller, som jag ansett vara relevanta. Kön jämförs med 
exempelvis hur ofta man besöker skolbiblioteket och med exempelvis användning av sociala 
medier i undervisningen. Av tabellbilagan framkommer tydligt alla korstabeller jag använt 
mig av i min studie.    

Undersökningen har inte för avsikt att göra några generaliseringar till populationen lärare och 
elever utan syftar bara att säga något om de svar, som jag fått på frågorna och därför används 
enbart beskrivande statistik i det här fallet.  Enligt råd från handledare på BHS 

5.1 Presentation av lärarnas svar på enkäten 

Den yrkesförberedande gymnasieenheten i västra Sverige som undersökts har 45 lärare. Av de 
45 lärarna är det 33 män och 12 kvinnor. Enkäterna gick ut till samtliga lärare på enheten. Av 
dessa lärare svarade 29 stycken. 

• Vilket år är du född? 

De flesta av lärarna som besvarat enkäten är födda under 1960-talet och är nu mellan 40 och 
50 år. (Tabellbilaga, figur 1.)  

• Är du man eller kvinna? 

Av enhetens 45 lärare är det 20 män och 9 kvinnor som svarat på enkäten . 16 lärare valde att 
inte svara på enkäten. (Tabellbilaga, figur 2.) 

• Vilket program undervisar du huvudsakligen på? 

Lärarna som undervisar på Bygg/Bygg – och Anläggning och El/El –och Energi programmet 
har den högsta svarsfrekvensen medan Energi/VVS –och Fastighet har lägst svarsfrekvens på 
denna fråga. Av totalt 29 lärare som svarade på enkäten var det 10 lärare från Bygg/Bygg –
och Anläggning, 8 lärare från El/El –och Energiprogrammet, 5 lärare från Fordon/Fordon –
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och Transportprogrammet, 4 lärare från Industriprogrammet, 2 lärare från Energi/VVS –och 
Fastighet.(Tabellbilaga, figur 3.) 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

De flesta lärarna på enheten har undervisat i 1 till 10 år. (Tabellbilaga, figur 4.) 

• Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster?                                                                 

Det vanligaste svaret är att lärarna själva sökt information. Spridningen av svaren är dock 
ganska jämt fördelad på de olika svarsalternativen. Några lärare har kommenterat frågan med 
att de inte hade börjat sin anställning, när introduktionen gavs. (Tabellbilaga, figur 5.) 

 

Figur 5. Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster? (Flera alternativ möjliga). 
Frågan var även öppen för egna kommentarer. Typvärde: Själv sökt information. 

• Hur ofta besöker du skolbiblioteket? 

När det gäller lärarnas besöksfrekvens visar undersökningen att lärarna på enheten sällan 
utnyttjar biblioteket. De vanligaste svaren var mer sällan och någon gång i månaden. 
Typvärde: Mer sällan. Medianvärdet ligger på någon gång i månaden. 

 

Figur 6. Hur ofta besöker du skolbiblioteket på skolan? 

 

• Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen? 
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Det svar som lärarna främst anger är ”Mer sällan”. Medianvärdet är också ”Mer sällan”. 
Spridningen är här inte så markant. Mer sällan är ett ganska tydligt centralvärde, dvs. att 
lärarna mer sällan besöker skolbibliotekets tjänster via lärplattformen. (Tabellbilaga, figur 7.)   

 
• Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 

Mycket nöjd  5  4  3  2  1 Mycket missnöjd 

Det vanligaste förekommande svaret att man som lärare varken är helt nöjd eller helt missnöjd 
med lärplattformens utformning. Det mittersta värdet visar på en klar 3. Vi ser också att 
övervägande delen av svaren lutar åt att man är mer nöjd än missnöjd.                          

 

 

Figur 8. Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 

• Använder du dig av sociala medier i din undervisning? 

Svaren visar på en jämn fördelning mellan ”Ja” och ”Nej”. Av samtliga 29 svar, har 16 svarat 
Ja och 13 Nej. (Tabellbilaga, figur 9.) 

 
• Vilket/vilka av följande sociala medier använder du mest i din undervisning? 

Frågan var även öppen för egna kommentarer. 

De vanligast förekommande svaren från lärarna var Youtube och alternativet ”Annat”. Nio 
svar saknades. Typvärde var här Youtube. Kommentarer på frågan som lämnades var 
nättidningar, webbradio, webb-tv/film, fabrikanters hemsidor, delar av program för svt.se/play 
samt tidningar och informationssajter online. (Tabellbilaga, figur 10.) 

• Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier, skulle du då ta del av deras tjänster 
där ifrån? 

De flesta har svarat ”Vet ej” på frågan. Spridningen är inte stort, då 22 av 29 lärare svarade 
”Vet ej”. (Tabellbilaga, figur 11.)   

• Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information 
ifrån?(Flera alternativ möjliga) 

Det vanligaste svaret var att biblioteket ska ge dem information via lärplattformen. 
Alternativet ”lärplattformen” är tydligt och visar på en centrering kring det alternativet, dock 
är spridningen på de övriga svarsalternativen ganska jämt fördelade.  
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Figur 12. Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information ifrån?   

         

• Tror du att servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med medverkan på 
sociala medier?                                                

På denna fråga svarade 19 ”Vet ej”. De två övriga svarsalternativen visar på en jämn 
spridning av med 5 svar vardera. Typvärdet är ”Vet ej”. (Tabellbilaga, figur 13.)         

 

5.1.1 Presentation av korstabeller av lärarnas enkätsvar 

Här framkommer att kvinnor mer sällan eller aldrig besöker skolbiblioteket. Männen har 
främst svarat att de ”Mer sällan eller någon gång i månaden” besöker skolbiblioteket.  

 

Figur 14. Samband mellan variablerna kön och hur ofta du besöker skolbiblioteket? 

Lärplattformen är ett viktigt digitalt verktyg på skolan och som lärarna använder i sin 
undervisning. På frågan om och hur lärplattformen används för att via den besöka och 
använda skolbibliotekets tjänster, blir svaret att de kvinnliga lärarna” Mer sällan eller aldrig” 
besöker skolbiblioteket via lärplattformen. De manliga lärarna svarar främst ”Mer sällan”.  

 

 

 

 

Besöksfrekvens 

Total   Aldrig Mer sällan Någon gång i mån 

Någon gång i 

veckan 

Kön   28 0 0 0 0 28

kv 0 2 7 0 0 9

man 0 0 6 12 2 20

Total 28 2 13 12 2 57
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Lärplattformen 

Total   Aldrig Mer sällan 

Någon gång i 

mån 

Någon gång i 

veckan 

Kön   28 0 0 0 0 28 

kv 0 6 3 0 0 9 

man 0 0 12 6 2 20 

Total 28 6 15 6 2 57 

 

Figur 15. Sambandet mellan variablerna kön och hur ofta du besöker skolans bibliotekstjänster via 
lärplattformen. 

Beträffande sambandet mellan kön och användning av sociala medier i undervisningen 
framkommer det av undersökningen att samtliga kvinnliga lärare använder sig av sociala 
medier i sin undervisning, medan 2/3 de manliga lärarna svarade att de inte använder sig av 
sociala medier i sin undervisning. (Tabellbilaga, figur 16). 

Sambandet kön i förhållandet till hur nöjda lärarna är med lärplattformens utformning för att 
nå bibliotekets tjänster visar att de flesta lärare hamnar på en” trea” vilket är mitt emellan” 
mycket missnöjd och mycket nöjd”. Det framkommer dock att män är mer benägna att vara 
nöjda än kvinnor i undersökningen.  
 
 
 

 
Lärplattformens utformning 

 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Kön kv 2 1 6 0 0 9 

man 0 0 9 6 5 20 

Total 2 1 15 6 5 29 

 

Figur 17. Sambandet mellan variablerna kön och hur nöjda lärarna är med lärplattformens 
utformning för att nå bibliotekets tjänster. 

 

När det gäller antal tjänsteår och hur ofta lärarna besöker skolbiblioteket, framkommer det att 
det är de som har 6-10 tjänsteår som lärare är de som besöker biblioteket mest. De har svarat 
någon gång i månaden. (tabellbilaga, figur 18) 

För att se om antalet tjänsteår har betydelse för hur ofta lärarna besöker skolbiblioteket via 
lärplattformen, blev svarsresultatet att lärare som har 6-10 tjänsteår, är den kategori som mest 
frekvent besöker bibliotekets tjänster via lärplattformen. Det sker dock främst någon gång i 
månaden. (Tabellbilaga, figur 19). 

När det gäller kopplingen” tjänsteår till användningen av sociala medier i undervisningen 
bland lärarna” är det främst lärare i kategori 1-5 tjänsteår samt lärare över 21 tjänsteår som 
använder sig av sociala medier i sin undervisning. (Tabellbilaga, figur 20).  
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De som är mest missnöjda med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster, är 
lärarna i tjänstårsintervall 21 tjänsteår och över. (Tabellbilaga, figur 21). 

Kopplingen mellan vilka program som lärarna undervisar i och deras besök på skolbiblioteket 
visar på en ganska stor spridning av svaren. Av de som svarade på enkäten framkommer det 
tydligt är att lärarna på Bygg/Bygg –och Anläggning är de som flitigast besöker 
skolbiblioteket, medan lärarna på Energi/VVS –och Fastighetsprogrammet aldrig besöker 
skolbiblioteket. (Tabellbilaga. Figur 22). 
 
När det gäller programmen som lärarna främst undervisar i och koppling till hur de besöker 
bibliotekstjänsterna via lärplattformen visar undersökningen att det även här är lärarna på  
Bygg/Bygg –och Anläggning som besöker skolbiblioteket via lärplattformen mest, medan 
lärarna på Energi/VVS –och Fastighetsprogrammet inte alls besöker skolbiblioteket via 
lärplattformen enligt de lärare som svarat på enkäten. (Tabellbilaga. Figur 23).  
 
De program som lärarna undervisar i och kopplingen till användning av sociala medier i 
undervisningen, visar undersökningen att lärarna på Bygg/Bygg– och Anläggning använder 
sig inte av sociala medier i sin undervisning, men att det förekommer på de andra 
programmen.  
 
 

 
 

 
Användning 

Total   Ja Nej 

Program   28 0 0 28

Bygg/Bygg -och 

Anläggning 

0 0 10 10

El/El -och Energiprogram 0 5 3 8

Energi/VVS -och fastighet 0 2 0 2

Fordon/Fordon -och transp 0 5 0 5

Industriprogram 0 4 0 4

Total 28 16 13 57

 
Figur 24. Sambandet mellan variablerna gymnasieprogram och använder du dig av sociala medier i 
din undervisning. 
 
Sambandet mellan gymnasieprogram och hur nöjda lärarna är med lärplattformens utformning 
visar att lärarna vid Bygg/Bygg– och Anläggning är mycket nöjda med lärplattformens 
utformning, medan Energi/VVS –och Fastighetsprogrammet är mycket missnöjda. 
(Tabellbilaga. Figur 25).  
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5.2 Presentation av elevernas svar på enkäten 

Den yrkesförberedande enheten vid en gymnasieskola i västra Sverige som undersöks har 361 
elever. Av de 361 eleverna är det 341 män och 20 kvinnor. Enkäten gick ut till samtliga elever 
på enheten. Av dessa elever svarade 106 stycken (29%).  

• Vilket år är du född? 

De flesta eleverna som svarade på enkäten är födda 1994 och 1995. Typvärde är 1995. 
(Tabellbilaga. Figur 26).  
 

• Är du man eller kvinna? 

Av de som svarade på enkäten är det 98 manliga elever och 8 kvinnliga elever. (Tabellbilaga. 
Figur 27).  
 

 
• Vilket gymnasieprogram går du? 

Av de fem programmen på den yrkesförberedande enheten som ingick i undersökningen 
svarade totalt 106 eleverna från tre av fem program. Svarsfrekvensen på Bygg/Bygg och 
Anläggning var 57 elever. På El/El och Energi svarade 33 elever och på Fordon/Fordon och 
transportprogrammet 16 elever. De elever som inte svarade på enkäten tillhör 
Industriprogrammet och Energi/VVS –och Fastighetsprogrammet. Svarsfrekvensen var högst 
på Bygg/Bygg- och Anläggning.   

 

 

Figur 28. Fråga: Vilket gymnasieprogram går du?                                                                                            

 

• Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster?(Flera alternativ möjliga). 

Det vanligast förekommande svaret var att de får information om skolbibliotekets 
resurser/tjänster via lärplattformen. Svaren är jämt fördelade men med en centrering kring 
lärplattformen. En del elever har fått sin information genom att de deltagit i 
biblioteksintroduktion, medan flera svarar att de inte fått någon information alls. 
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Figur 29. Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster? 

 

• Hur ofta besöker du skolbiblioteket på skolan? 

Här svarar eleverna främst ”Mer sällan” men även svaret ”Aldrig” får en hög svarsfrekvens 
Typvärdet är ”Mer sällan”. 

 

Figur 30. Hur ofta besöker du skolbiblioteket på skolan? 

• Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen? 

När det gäller hur eleverna på enheten besöker skolbibliotekets tjänster via lärplattformen är 
även här svaren övervägande åt” Aldrig eller mer sällan”. Det vanligast förekommande svaret 
är ”Aldrig”, vilket tyder på att eleverna sällan tar del av information om biblioteket via 
lärplattformen. Svars alternativ ”En gång i veckan” föll här helt bort då ingen av eleverna 
svarade på det svarsalternativet. (Tabellbilaga, figur 31) 

• Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 
Mycket nöjd  5 4 3 2 1  Mycket missnöjd 

Samtliga elever på enheten har tillgång till skolans lärplattform. På frågan hur nöjda de är 
med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster svarade eleverna att de varken 
var ”Mycket missnöjda eller Mycket nöjda”. Det mest frekventa svaret var 3, vilket är 
typvärdet. Värdet 3 var tydligt i svaren och markerar en centrering kring det värdet. I övrigt är 
spridningen ganska jämn mellan de övriga svaren. (Tabellbilaga, figur 32).  

• Använder du dig av sociala medier när du är på skolan? 
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Svaren visar tydligt att de använder sociala medier när de är på skolan. Av alla 106 elever 
som svarade på frågan, angav 97 stycken att de använde sig av sociala medier när de är på 
skolan.  (Tabellbilaga, figur 33) 

• Vilket/vilka av följande sociala medier använder du mest när du är på skolan? 

På frågan svarar att de använder sig främst av Facebook och Youtube. Även svarsalternativet 
”Annat” får många svar. Att ”Annat” får många svar kan ha att göra med att frågan inte har 
tillräckligt många svarsalternativ. Här kunde ett öppet svarsalternativ till frågan varit lämpligt 
för att få reda på vilka andra sociala medier de använder sig av.  

 

Figur 34. Vilket/vilka av följande sociala medier använder du mest när du är på skolan? 

• Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier, skulle du då ta del av deras tjänster 
därifrån? 

För att få kännedom om eleverna skulle använda sig av bibliotekets tjänster via sociala medier 
ställdes frågan i enkäten. Av svaret kan vi se att ”Vet ej” oftast förekommer som svar på 
frågan. (Tabellbilaga, figur 35).  

• Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information ifrån? 
(Flera alternativ möjliga)  

På frågan hur eleverna helst vill att skolbiblioteket ger dem information om deras tjänster, 
svarade de flesta Lärplattformen och Facebook. De övriga svaren som t ex. Youtube, Twitter,  
är ganska jämt fördelade mellan sig. Även ”Biblioteksdisken” anges.  

 

Figur 36. Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information ifrån?(Flera 
alternativ möjliga) 

 

• Tror du servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med medverkan på sociala 
medier? 
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Här svarade 55 elever ”Vet ej”, men värt att notera är att 39 svarade” Ja” på frågan och endast 
12 elever svarade ”Nej”. Typvärde: ”Vet ej”. (Tabellbilaga, figur 37).                                                                

 
5.2.1 Presentation av korstabeller av elevernas enkätsvar 
 
När det gäller elevernas besök på biblioteket visar undersökningen att de kvinnliga eleverna 
som svarat på enkäten aldrig besöker skolbiblioteket. Även de manliga eleverna besöker 
skolbiblioteket ”Mer sällan” eller ”Aldrig”. 
 

 Besöksfrekvens 
Total   Aldrig M sällan Någon g m Någon g v Varje dag 

Kön   106 0 0 0 0 0 106
Kv 0 8 0 0 0 0 8
Män 0 24 56 16 1 1 98

Total 106 32 56 16 1 1 

 

Figur 38. Sambandet mellan variablerna kön och hur ofta man besöker skolbiblioteket. 

På frågan om eleverna besöker skolbibliotekets tjänster via lärplattformen, svarar de flesta 
eleverna i undersökningen att de aldrig eller mer sällan besöker skolbibliotekets tjänster via 
lärplattformen . Endast 5 manliga elever av de svarande anger att de utnyttjat tjänsterna via 
lärplattformen någon gång i månaden.  

 

 Lärplattformen 
Total   Aldrig M sällan Någon g m 

Kön   106 0 0 0 106
Kv 0 8 0 0 8
Män 0 68 25 5 98

Total 106 76 25 5 212

 

Figur 39. Sambandet mellan variablerna kön och hur ofta eleverna besöker skolans bibliotekstjänster 
via lärplattformen.  

Sambandet mellan kön och användandet av sociala medier på skolan visar att samtliga  
kvinnliga elever svarar att de inte använder sig av sociala medier på skolan medan alla 
manliga eleverna utom en svarade att de använder sig av sociala medier när de är på skolan.                           
(Tabellbilaga, figur 40) 

För att få svar på om det förekommer skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur 
nöjda de är med lärplattformens utformning visar svaren med stor tydlighet att det finns ett 
stort missnöje hos de kvinnliga eleverna. Bilden ser något annorlunda ut hos de manliga. 
Männen är mer nöjda. 
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 Utformning 
Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Kön Kv 8 0 0 0 0 8 
Män 8 6 67 15 2 98 

Total 16 6 67 15 2 106 

 
Figur 41. Sambandet mellan variablerna kön och hur nöjda eleverna är med lärplattformens 
utformning för att nå bibliotekets tjänster. 
 
När det gäller sambandet mellan elevernas besökfrekvens och ålder visar undersökningen att 
de äldre eleverna besöker skolbiblioteket mer ofta än de yngre. De yngre eleverna svarar att 
de” Aldrig” eller ”Mycket sällan” gör besök på skolans bibliotek. 
 

 
 

 Besöksfrekvens 
Total Aldrig M sällan Någon g m Någon g v Varje dag 

Födelsetal 1992,00 0 0 0 0 1 1
1993,00 0 2 16 1 0 19
1994,00 0 38 0 0 0 38
1995,00 32 16 0 0 0 48

Total 32 56 16 1 1 106

 
Figur 42. Sambandet mellan variablerna födelsetal och hur ofta de besöker skolans bibliotek 
Även när det gäller kopplingen till hur ofta de besöker skolbibliotekets tjänster via 
lärplattformen, ser vi att de äldre eleverna besöker skolbibliotekets tjänster via lärplattformen 
mer ofta än de yngre eleverna. (Tabellbilaga, figur 43)  
 
Däremot svarar de flesta eleverna, oavsett ålder, att de använder sig av sociala medier när de 
är på skolan,(Tabellbilaga, figur 44).   
 
Beträffande lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster visar undersökningen 
att endast de som är födda 1992 till 1993 svarar att de är mer nöjda lärplattformens 
utformning. De födda 1994 och 1995 svarar övervägande att de varken är helt missnöjda eller 
mycket nöjda med lärplattformen. Dessutom svarar de yngsta eleverna att de är även mycket 
missnöjda med lärplattformens utformning.  
 

 

 Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Födelsetal 1992,00 0 0 0 0 1 1 

1993,00 0 0 3 15 1 19 

1994,00 0 0 38 0 0 38 

1995,00 16 6 26 0 0 48 

Total 16 6 67 15 2 106 

, 
Figur 45. Samband mellan variablerna födelseår och hur nöjda eleverna är med lärplattformens 
utformning för att nå bibliotekets tjänster.  
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Undersökningen, om det finns ett samband mellan gymnasieprogrammen och besökfrekvens 
på skolbiblioteket, visar att de elever på Bygg/Bygg –och anläggning som svarade på enkäten 
var flitigast besökare på biblioteket medans eleverna på de andra programmen mer sällan eller 
aldrig besöker skolbiblioteket. (Tabellbilaga, figur 46) 
 
Samband mellan gymnasieprogram och hur ofta de besöker skolbibliotekets tjänster via 
lärplattformen är det även här elever från Bygg/bygg –och anläggning som besöker 
skolbiblioteket från lärplattformen mest. Annars svarar eleverna att de mer sällan eller aldrig 
besöker skolbiblioteket från lärplattformen. (Tabellbilaga, figur 47). 
 
Vid min undersökning av elevernas användning av sociala media på skolan och sambandet till 
deras gymnasieprogram, kunde man bl.a. se att de flesta eleverna använder sig av sociala 
medier oavsett vilket program de går på.(Tabellbilaga, figur 48).  
 
När det gäller sambandet mellan gymnasieprogram och lärplattformens utformning för att nå 
bibliotekets tjänster kan man se av tabellen att Bygg –och Anläggning är mest nöjd med 
lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster medan Fordon –och 
Transportprogrammets elever är mycket missnöjda med dess utformning. 
(Tabellbilaga, figur 49) 
 
6. Analys  
 
6.1 Ramverk och legitimitet 
 
Jochumsen, Skot-Hansens och Hvegaard Rasmussens modell över det nya biblioteket i det 
nya samhället med dess olika rum och övergripande mål, som jag beskriver i teoridelen, 
kommer här att verka som modell för min analys. Författarna anser att modellen skall ses som 
en vision eller ett koncept för det nya biblioteket. De understryker dock att det tar tid att 
förverkliga en vision, men modellen kan ses som en utgångspunkt för denna vision. Modellen 
skall först och främst verka som ram för diskussion om bibliotekets övergripande syften och 
legitimitet internt i förhållande till sina anställda men även externt i förhållande till politiker, 
användare och partners. Nästa steg är att modellen kan användas för att göra en kartläggning 
av bibliotekets faktiska erbjudanden som grund för förändring av inredning, service och 
aktiviteter (Jochumsen et al, 2010 s. 93).  
 
Den nya skollagstiftningen uttrycker, som jag tidigare beskrivit under problemformuleringen 
och i inledningen att det är kommunens skyldighet att skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar, genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja skolutvecklingen och stimulera till 
läsning.  
 
Digitala böcker, tidningar och andra digitala tjänster stimulerar till läsning, men för dessa, likt 
för tryckta böcker krävs arbetsmetoder som liknar dem man använder för tryckta böcker. Det 
kan röra sig om boksamtal, biblioteksråd, bokgrupper, recensioner och andra 
inspirationsformer. Även former som individuell rådgivning, tips och rekommendationer kan 
fungera i det digitala biblioteket. Det digitala biblioteket måste alltså ses som ett rum och inte 
enbart en söktjänst (Widell & Östling 2012).  
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Bibliotekens övergripande uppdrag syftar till att enligt de danska forskarna Jochumsen, Skot-
Hansen och Rasmussen att engagera, stödja erfarenhet, enpowerment och innovation för att 
stödja varje enskild individ och utveckla starka oberoende medborgare (Jochumsen et al, 2010 
s. 91). Det här är mål som biblioteken kan arbeta efter och enligt dem är det upp till 
biblioteken att svara för innehållet för att nå upp till dessa mål. I deras målbeskrivning tar de 
upp att biblioteket både fungerar som en fysisk plats och en digital plats. I mitt fall kommer 
jag i analysen bara utgå från den digitala delen då mitt undersökningsområde handlar om 
digitala tjänster såsom sociala medier och skolbibliotek.  

Det är viktigt för skolbibliotekets funktion att det finns olika former av styrdokument såsom 
skollag, bibliotekslag och biblioteksplan, men det är lika viktigt att man har användarnas 
förtroende och att man som verksamhet behövs. Utan biblioteksanvändare slutar ett bibliotek 
att fungera. Jochumsen och Rasmussen beskriver det här tydligt i sin bok ”Gor biblioteket en 
forskel”. De beskriver i boken vad olika användare har för bild av ett bibliotek. Det kan vara 
allt från att det stärker demokrati till att det understödjer folks vardag (Jochumsen och 
Rasmussen, 2009 s. 126).  I mitt fall har jag gjort en undersökning av hur användare av ett 
skolbibliotek förhåller sig till sociala medier som är en form av digital verksamhet via 
webben. Gruppen användare i min undersökning består av en grupp som sällan besöker 
biblioteket på skolan och eller dess lärplattform och de digitala tjänster den förmedlar. 
Bibliotekets legitimitet hos denna grupp är på så vis låg. För att höja legitimiteten är det av 
stor vikt att man tar reda på vad denna grupp eftersöker för tjänster från bibliotekets sida.  

Sociala medier såsom exempelvis Facebook och även skolans lärplattform fungerar som 
bidrag till att utveckla skolbibliotekets digitala innehåll något som de danska forskarna 
Jochumsen, Skot-Hansen och Rasmussen i sin modell, ser som en del i framtidens bibliotek.  
 
Med tanke på samhällets förändringar med nya digitala tjänster menar de danska författarna 
att det krävs att man undersöker och kritiskt deltar i diskussionen kring hur man bör utforma 
det framtida biblioteket. Undersökningen som jag gjort tar upp hur användarna vid ett 
skolbibliotek använder sig av sociala medier utifrån ett biblioteksperspektiv.  
Min undersökning riktar sig till utveckling av den digitala delen av det skolbiblioteket som 
jag undersöker. Jochumsen, Skot-Hansen och Rasmussen modell utgår från fyra olika rum. 
Inspirationsrum, lärorum, mötesrum och ett skapande rum. Det finns också fyra olika ledord 
som beskriver de olika rummen. De är ”uppleva” som är kopplat till inspirationsrummet, 
”upptäcka” som är kopplat till lärorummet, ”delta” som är kopplat till mötesrummet, samt 
”skapa” som är kopplat till det skapande rummet. Mellan de olika rummen finns de 
övergripande målen för biblioteket som erfarenhet, engagemang, empowerment och 
innovation. De två första målen har med att stödja en enskild individs sökande efter mening 
och identitet i samhället. De två andra målen har att göra med att stödja samhälliga mål såsom 
att utveckla starka och oberoende medborgare i ett komplext samhälle.  
 
Jag ser därför förutsättningarna för att använda modellen för det undersökta skolbiblioteket 
med ovan beskrivning. Min undersökning är en kartläggning av det förhållande användarna 
har till sociala medier.  
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6.2 Sociala medier som ett virtuellt rum för lärande 
 
Undersökningen visar att det finns en medvetenhet om sociala medier både hos elever och 
lärare på den undersökta enheten. De sociala medier, som används främst på skolan av elever 
och lärare, är främst Facebook och Youtube. Eleverna använder sig av exempelvis Facebook, 
när de är på skolan och en del av lärarna använder sig av Youtube i sin undervisning. Lärarna 
ger också exempel på andra medier, som de använder sig av t.ex. nätbaserade tidningar, 
webbradio, tidningssajter och svtPlay. Att de nämner även dessa medier, som inte direkt är 
sociala medier, kan bero på att de uppfattar dem som sociala medier. Det kan tyda på att de 
inte direkt är klara över vad som är utmärkande för sociala medier.   
 
Det medium som används mest på skolan som jag undersökt är skolans lärplattform. Trots en 
stor medvetenhet om mediets möjligheter att söka bibliotekets tjänster, visar undersökningen 
att den används mer sällan för detta ändamål. I undersökningen visade det sig, att 
lärplattformen, som är en webbaserad utbildningsplattform, var den som både elever och 
lärare i första hand förväntats att få informationer från biblioteket. Här kan utformningen av 
lärplattformen ha betydelse. Men bilden är otydlig eftersom flera elever utrycker, att de 
varken är nöjda eller missnöjda. De äldre eleverna ger ett högre betyg, vilket säkert kan 
förklaras med att de använt den längre än de yngre eleverna. Bibliotekspersonal kan också 
vara omedvetna om betydelsen av en rätt utformning av dess innehåll. Sociala medier kan här 
användas som ett komplement till lärplattformen hos de elever, som inte känner sig hemma på 
lärplattformen för att nå information från skolbiblioteket. Genom att exempelvis medverka på 
Facebook kan de med stor säkerhet öka medvetenheten om vad skolbiblioteket har för 
resurser och tjänster. Undersökningen visar tydligt att den undersökande enheten på skolan 
varken besöker skolbiblioteket eller lärplattformen så frekvent.    
 
Beträffande sambandet mellan kön och sociala medier framkommer det, att de kvinnliga 
lärarna använde sig av sociala medier i undervisningen medan endast 1/3 av männen svarade 
att de använde sig av sociala medier i undervisningen. Svaren från eleverna visade, att 
samtliga kvinnliga elever inte använde sig av sociala medier när de på skolan, medan alla 
manliga elever använde sig av sociala medier när de är där. 
 
När det gäller kunskap om vad sociala medier kan användas till, kan jag med stor säkerhet 
påstå, att eleverna är ganska omedvetna om dess användning, då det handlar om vad 
skolbiblioteket kan ge dem i form av information och service genom sociala medier. På den 
fråga som var kopplad till service i form av sociala medier svarade flertalet ”Vet ej”. Lärarna 
är säkert medvetna om vad sociala medier kan göra för eleverna och för deras undervisning. 
Men att de för den skull skall vara insatta i vad de kan få ut av skolbiblioteket genom dessa 
medier kan man inte utläsa av svaret på enkäterna. Det kan det möjligen bero på att lärarna är 
omedvetna om vilket stöd biblioteket skulle kunna ge denna grupp i form av service och stöd i 
undervisningssituationen.    
 
Utifrån lärarnas och elevernas svar på enkäterna och deras kunskap om hur sociala medier 
används, väcks frågan om bibliotekets personals kunskap om hur de ska använda sig av 
tekniken. Även frågan om dess värde för användarna kan ställas. Det kan också bero på 
intresse och prioriteringar i arbetsuppgifterna hos bibliotekspersonalen. Skillnaden mellan 
elevers och lärares svar på frågan om servicen kommer att förbättras i och med medverkan på 
sociala medier kan tyda på, att kunskapen om hur de bäst använder sociala medier i sin 
verksamhet brister. Här ställs frågan: Hur kan bibliotekspersonalen påverka kunskapen hos 
lärarna och lärarna kunskapen hos eleverna? Eller förbättra kunskapen?   
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Med tanke på rubriken ”sociala medier som ett virtuellt rum för lärande” som en del i den 
modell jag analyserar utifrån, framkommer det tydligt, att det finns erfarenheten, glädje och 
inspiration hos användarna vad gäller sociala medier. Det föreligger alltså en stor potential för 
skolbiblioteket att införa sociala medier i deras agenda. Det framkommer, som jag nämnt i 
problemformuleringen, dock en osäkerhet hos skolbiblioteksansvarige om närvaro på dessa 
medier med tanke på att det blir ett nytt forum att presentera information på. Den nuvarande 
lärplattformen för biblioteket är att publicera information till elever och lärare. Det hela kunde 
lösas med att personalen på biblioteket är tydlig med vad för sorts information de publicerar 
på sociala medier och vilken sorts information de går ut med på lärplattformen.  
 
Genom en mer aktiv medverkan från bibliotekets sida via sociala medier eller via 
lärplattformen kan elever och lärare upptäcka vad biblioteket har att erbjuda dem på ett nytt 
och spännande sätt än vad de tidigare har sett.  
 
Undersökningen visar tydligt på att elever såsom lärare är kreativa och använder sig av olika 
medier när de är på skolan. Det här är viktigt enligt de danska forskarna Jochumsen, Skot-
Hansen och Rasmussen. De påvisar vikten av att stödja varje enskild individs identitet i 
samhället och att bibliotekets funktion för lärande utgår från att stödja medborgarnas 
individuella utveckling för att bli självständiga individer.   
 
 
6.3 Sociala medier som ett virtuellt rum för inspiration 
 
Ett av målen i den nya modellen av de danska forskarna är också att biblioteket skall 
medverka till engagemang för användarna (Jochumssen et al, 2010 s. 91).  
 
På frågan om servicen skulle förbättras i och med medverkan på sociala medier från 
skolbiblioteket, svarade flertalet av lärarna, att de inte visste om det skulle ge dem bättre 
service. Det kan tyda på att de är osäkra om servicen från skolbiblioteket skulle förbättras 
genom medverkan på olika sociala medier. Det kan också tolkas, som att de inte är direkt 
engagerade i vad skolbiblioteket kan göra för dem, då de har svarat att de inte varken 
använder biblioteket och bibliotekstjänsterna via lärplattformen så frekvent.  
Det föreligger dock en tydlig skillnad mellan lärare och elever, när det gäller om servicen 
skulle förbättras, om skolbiblioteket medverkade på sociala medier. En stor andel av eleverna 
till skillnad från lärarna svarade ”Ja” på denna fråga. Det kan tyda på att eleverna ser mer 
möjligheter med sociala medier än lärarna.  
 
Av resultatet från min studie framkommer det tydligt att främst eleverna, men även lärare 
använder sig av sociala medier. Det visar på att det finns en vilja hos både lärare och elever att 
använda sig av dessa medier. Att skolbiblioteket står utanför denna ”gemenskap” visar på ett 
utanförskap. De varken släpper in användarna eller når ut tillräckligt med sitt budskap om vad 
biblioteket kan göra för dem.  
 
Mycket av främst elevernas deltagande på sociala medier är en form av identitetskapande. De 
både tar del av andras åsikter och delger sina egna motiv för sitt liv genom sociala medier. 
Man kan med säkerhet säga att de deltar i en meningsskapande dialog, där de formar sin 
identitet samt att de ingår i en socialisationsprocess. De är med om att forma sitt jag i 
förhållande till skolan och samhället de ingår i (Rafste, 2001 s. 91).  
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Skolbiblioteket skulle också kunna vara med och påverka denna process på ett positivt sätt om 
de medverkade på dessa arenor. Sociala medier kan också skapa engagemang hos användarna 
genom att på ett roligt och kreativt sätt ge dem möjligheter till att vara med om att forma 
innehåll och mening på dessa medier i en skolbibliotekskontext. Användarna kan då inspireras 
till att vara med att utveckla skolbiblioteket idag och i framtiden.  
 
Det som kom fram i min undersökning och som var tydligast var, att den undersökta gruppen 
elever och lärare sällan varken besökte skolbiblioteket eller dess tjänster på lärplattformen. 
Det här bör vara en indikation på, att man från skolbibliotekets sida måste jobba med att 
inspirera och engagera denna målgrupp för att få dem att ta del av skolbiblioteket enligt de 
danska forskarnas modell. Sociala medier kan vara ett sätt att inspirera och engagera denna 
målgrupp (Jochumssen et al, 2010 s. 91). 
 
Sociala medier kan på ett kreativt och engagerande sätt inspirera elever och skolpersonal till 
att på nya sätt lära och ta del av vad skolbiblioteket kan erbjuda dem ifrån biblioteket sida. Att 
man från skolbiblioteket är närvarnade där elever befinner sig måste vara ett mål från 
skolbibliotekets sida för att nå nya och gamla användare. Nya medier som sociala medier 
skapar nya upplevelser för brukarna. Det gäller att man från bibliotekets sida är med i denna 
utveckling. 
 
6.4 Sociala medier som ett virtuellt rum för möten 
 
Utvecklingen av elever till självständiga medborgare, är ett av de översiktliga målen, som de 
danska forskarna vill att biblioteket skall vara med om att medverka till (Jochumssen et al, 
2010 s. 91). 
 
De menar, att elever och lärare skall lära sig att utveckla en kunskap i hur man löser praktiska 
problem, eftersom sociala medier är ett väletablerat fenomen i dagens samhälle. Då 
användningen av sociala medier i utbildningen på skolan förekommer, ser jag det som 
ytterligare skäl till att skolbiblioteket bör vara delaktig på dessa medier för att förstärka 
kunskapen i hur man använder sig av dem. Skolbiblioteket på skolan har precis som skolan i 
övrigt en socialisations roll för elever och lärare (Rafste, 2001 s. 91). 
 
Eleverna formas till att bli delaktiga i en samhällskontext och att en så stor grupp användare 
inte brukar skolbibliotekets resurser är alarmerande. Det utanförskap det kan medföra innebär 
att de i framtiden kan få problem att knyta an till biblioteket som resurs som vuxna och förlora 
kunskaper i vad ett bibliotek kan hjälpa dem med som samhällsmedborgare.  
 
Min undersökning visar på, att kvinnor aldrig besöker biblioteket eller lärplattformen och att 
de dessutom är missnöjda med lärplattformens utformning. Det här är en viktig information 
för både bibliotekspersonal och för de som har konstruerat lärplattformen.  
 
Bibliotekets roll beträffande information och kommunikation via sociala medier kan bidra till 
att utveckla elever till självständiga medborgare. Användandet av exempelvis sociala 
nätverkssidor som Facebook kan bidra till att förbättra självkänslan hos en grupp som från 
början har låg självkänsla. Facebook kan bidra till att riva barriärer hos personer med låg 
självkänsla och det gör att de lättare kan känna sig delaktiga i skolans sociala gemenskap  
(Steinfield et al, 2008).  
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Det framkommer tydligt i min undersökning att elever och lärare är deltagare på exempelvis 
Facebook. Det gäller därför för biblioteket att vara där ”alla” är för att delta i vad som sägs 
och skrivs på denna plattform och inte hamna utanför denna gemenskap.   
 
 
 
 
6.5 Sociala medier som ett virtuellt rum för skapande  
 
När det gäller ”Innovation” menar de danska forskarna, att användarna skall ges möjlighet att 
utveckla nya svar på praktiska problem eller att utveckla nya koncept, metoder eller 
konstnärliga uttryck (Jochumssen et al, 2010 s. 91).  
 
För att elever och lärare skall ges denna möjlighet är det viktigt, att biblioteket är med i den 
tekniska utvecklingen, som råder i samhället. Min undersökning visar på, att en stor del av de 
som svarade på enkäten använder sig av sociala medier, (97%), men att skolbiblioteket inte är 
närvarande eller delaktig i denna utveckling. Detta kan medföra, att både användarna och 
biblioteks personal hamnar efter i utvecklingen vad det gäller tekniska innovationer och vad 
de kan bidra med för att utveckla användarna till att vara kreativa och skapande individer i det 
nya samhället. De danska forskarna ser modellen som en vision, där kreativitet och 
innovation, enligt dem, är en parameter i det nya kunskapssamhället (ibid s. 91).  
 
Min undersökning visar på, att bygg- och anläggningsprogrammet vid de yrkesförberedande 
programmen vid gymnasieskolan är mer nöjda och använder lärplattformen mer än andra 
samt att de också använder skolbiblioteket mer av de program som undersöktes. Det gällde 
både lärare och elever vid detta program. Med tanke på detta resultat kan man reflektera över 
hur lärarnas roll påverkar eleverna med tanke på detta samband som undersökningen visar.   
 
Tankar och idéer som föds hos människor utvecklas främst i samtal med andra människor. Då 
biblioteket är en plats där man kan mötas och diskutera vad man upplevt, tänkt tillsammans 
med andra, spelar biblioteket en viktig roll i samhället. Om biblioteket fungerar väl och 
efterföljer de riktlinjer som förespråkas vad gäller informationsteknik, kan biblioteket vara en 
plats, där nya tankar och idéer väcks. Detta kan utveckla nya lösningar på problem som 
användarna stöter på (Jochumssen et al, 2010 s. 91).  
 
I och med medverkan på sociala medier för skolbiblioteket skulle det medföra ytterligare ett 
”rum” för möte med sina användare. Skolan, som är en ”en till en” skola, dvs. att varje elev 
och lärare har tillgång till en dator medför också, att användandet av social medier är en 
läroprocess, där elever och lärare tar del av det som sker både på skolan och ute i samhället. 
Att följa med vad som diskuteras i sociala medier är en typ av omvärldsorientering för alla 
inblandande. Det som sker inom sociala medier och den utveckling, som sker med nya 
tjänster på området är också ett sätt att skapa nya möjligheter till kommunikation mellan 
användare och bibliotekspersonal. Det ger nya innovationsmöjligheter för bibliotekspersonal 
att möta sina användare.  
 
Att delta på sociala medier från bibliotekets sida och vara med och skapa nya sätt att möta 
sina användare är både kreativt och stimulerande för både brukare och bibliotekspersonal. 
Tillsammans kan elever, lärare och bibliotekspersonal utveckla de sociala medier som bäst 
passar för verksamheten. Det kan vara en Facebooksida där man från bibliotekets sida bjuder 
in sina användare på ett roligt och inspirerande sätt eller det kan vara en Wiki där 
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bibliotekspersonal, lärare och elever bygger upp och skapar något tillsammans kring ett visst 
ämnesområde. Möjligheterna är många. Kreativitet och skapande när det gäller sociala medier 
och dess användningsområden måste ses som en del i framtidens biblioteksverksamhet.  
 
6.6 Sociala medier som kan utvecklas för de olika rummen 
 
Bloggar kan möjligöra för användarna att utbilda elever och lärare i vad biblioteket kan göra 
för dem och hur de ska förhålla sig till sitt bibliotek.  Bloggar kan hjälpa till att dela 
information mellan användarna och med bibliotekspersonalen. Skolbiblioteket kan erbjuda 
användarna kunskap om deras aktuella utbildning, erbjuda kunskap om relevant information 
och böcker kring skolans olika utbildningsprogram. Bloggar kan ses som ett utmärkt sätt att 
inspirera elever och lärare att ta del av information som biblioteket går ut med på sin blogg. 
Den kan även fungera som ett sätt för användarna att på ett roligt sätt lära sig om vad 
biblioteket kan göra för dem. Med denna bakgrund stödjer bloggen de två rummen som de 
danska forskarna pekar på i sin modell. Det lärande rummet och det inspirerande rummet.  

 

Wikis är ett annat socialt media som kan användas för att skapa innehåll kring ett visst ämne. 
Det kan vara en kurs som lärarna håller i och som elever, lärare och bibliotekspersonal kan 
utveckla tillsammans. Det här gör att elever, lärare och bibliotekspersonal engagerar sig och 
skapar innehåll på wikin som är relevant för ämnet. Wikin stödjer de olika rummen för 
lärande, inspiration och skapande.  

När det gäller sociala nätverk som exempelvis Facebook kan det fungera som en kanal för att 
delge och kommunicera tänkbar information mellan elever, lärare och bibliotekspersonal. 
Bibliotekspersonal kan använda sidan för att nå ut med information till elever och lärare på ett 
roligt och kreativt sätt. Sidan kan användas för att föra en dialog mellan bibliotekspersonalen 
och de som använder sig av sidan. Biblioteket får här en möjlighet att posta nyheter som 
händer kring det aktuella biblioteket och det kan fungera som en kanal för marknadsföring av 
vad biblioteket kan hjälpa sina användare med. Sociala nätverkssidor som Facebook stödjer 
de danska forskarna Jochumsen, Skot-Hansen och Rasmussen modell vad gäller ett virtuellt 
mötesrum, det inspirerande rummet, det lärande rummet och det skapande rummet.  

7. Diskussion och slutsatser 

Skobibliotekets roll är en viktig del i elevernas lärande och den ska vara en del i skolans 
helhet. De senaste årens medieutveckling har skapat helt andra förutsättningar för läsande, 
lärande och undervisning.  
Genom att personalen på skolbiblioteket betydligt ökar sin medvetenhet och medverkan på 
sociala medier, kan möjligheten för elever, som inte tidigare varit så intresserad av 
skolbiblioteket, få en bild av vad biblioteket kan ge dem. Det gäller framför allt för de 
elevgrupper, som är intresserade av sociala medier och använder sig av dem.   
Jo-Ann Naslund och Dean Giustini beskriver i sin artikel Towards School Library 2.0: An 
introduction to School Software Tools for Teacher Librarians (2008) att sociala medier kan 
stödja elever, som anser att klassrumsundervisning inte är tillräckligt stimulerande och ge 
elever en ny teknik för inlärning. 
  
Vad grundorsaken är till att lärarna och eleverna inte ser bibliotekets betydelse i ett större 
sammanhang och en central plats i lärandet framgår inte direkt i min undersökning, även om 
de anger att de sällan använder sig av bibliotekets tjänster eller besöker skolbiblioteket. Det 
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kan finnas flera orsaker till detta. En av orsak kan vara, att de inte har ”vanan” eller kulturen 
med sig när de kommer till gymnasieskolan och att möta de krav, som där ställs för att söka 
information och få ta del av bibliotekets tjänster. Eleverna på dessa program kan ha en mer 
yrkesinriktad och praktisk syn på undervisningen, vilket gör att de inte i första hand ser ett 
behov av att få stöd och hjälp i litteratur från skolbiblioteket. Här har lärarna på dessa 
program ett stort ansvar att vägleda eleverna och visa på vad biblioteket kan göra för dem. 
Även rektorns roll är viktig som en påverkande kraft till att intressera lärare och elever för 
skolbiblioteket.  
 
I den nya skollagen betonas skolbibliotekets roll. Vetenskapliga undersökningar visar att 
många elever går miste om ett bra stöd i sitt skolarbete. Skolbiblioteket och sociala medier 
kan här bli en viktig hjälp i utvecklingen av deras föreställningsförmåga och förståelsen av 
tillvaron och världen. Det är tydligt att undervisningens form och innehåll redan har 
förändrats. Undersökande arbetssätt börjar bli en del av vardagen och det är inte längre 
ovanligt att man rör sig utanför lärobokens ramar. Här kan skolbibliotekarien komplettera 
lärarens lärande och förståelse. Det handlar inte längre enbart om böcker och text, utan även 
om bilder, multimedia och digitalt, interaktivt innehåll.  

Hur kan lärare och elever tillsammans med skolbiblioteks personal jobba med sociala medier 
för att stödja lärandepolicyn på skolan? - I min undersökning framkommer det tydligt att en 
stor del av lärarna och eleverna besitter kunskapen i hur man använder sociala medier, men att 
man saknar kunskap om, hur biblioteket kan hjälpa dessa grupper via sociala medier.    
Det framkommer i litteraturen och då främst från artikeln Web Sites and Digital Services in 
Israeli School Libraries: How is Digital Enviroment Changing How School libraries Work av 
Snunith Shoham & Zehava Shemer-Shalman (2008) att främst webbsidor kan innehålla 
stimulans för läsning och länkar som är relaterade till skolkontexten, samt vägledning i hur 
biblioteken är organiserade. Det här visar på, hur man kan använda webbsidor, men även 
sociala medier som Facebook kan, om det används rätt, ge användarna information som 
stödjer främst läsning, genom att tipsa och informera om den litteratur som biblioteket har i 
sina samlingar. Artikeln visade också på att webbsidor förbättrar interaktiviteten mellan 
användare och bibliotek. Även här kan säkert sociala medier fungera och kanske göra att fler 
känner sig mer hemma på skolans bibliotek. 
 
Den enhet jag studerade är elever och lärare vid yrkesförberedande program. Deras intresse 
för biblioteket var lågt och här måste man som bibliotekarie, om man vill att de ska använda 
biblioteket på skolan, möta dem där de befinner sig. Då många, främst elever använder sig av 
exempelvis Facebook, kan det vara en plats för interaktion mellan skolbibliotekspersonal och 
deras användare. Förhoppningsvis upptäcker eleverna att biblioteket har något som de är 
intresserade av. Artikeln Social capital, self-estem, and use of online social networksites: A 
longitudinal analysis av Charles Steinfield, Nicole B. Ellison och Cliff Lampe (2008) visar att 
självkänslan hos en grupp, som använder sig av sociala medier såsom Facebook, kan stärkas 
av att medverka på det. Studien är gjord på ett universitet i USA. 
 
Min undersökning visar på, att det skiljer sig mellan lärarna och eleverna hur man vill ha 
information från biblioteket. Detta kan tyda på, att man bör rikta och anpassa information till 
de olika användarna på olika sätt. Lärarna föredrar lärplattformen, medan eleverna även 
föredrar Facebook.   
I artikeln Diffrences among university students and faculties in social networking site 
perception and use av Ji-Hong Park (2010) visade författaren att användandet skiljer sig åt 
bland användare av sociala nätverkssidor såsom Facebook. De flitigaste var de yngre 
studenterna medans lärarna var inte några frekventa användare. Studien visar på, att man bör 
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skräddarsy information till de olika användargrupperna. Medvetenheten om att användarna 
har olika skäl till att medverka på sociala medier, gör att man som bibliotekspersonal kan på 
ett mer tydligt sätt nå ut till de olika användargrupperna och få en djupare förståelse för att 
man inte kan nå alla användargrupper med samma metod.   
 
7.1 Några slutsatser av min studie 
 
Det finns en stor potential för att möta elever och lärare via sociala medier då båda grupperna 
använder sig av dessa medier.  
 
Sociala medier kan spela en viktig roll för skolbiblioteket för att nå ut till nya användare av 
biblioteket, men det förutsätter att personalen på biblioteket är intresserad och ser värdet av att 
medverka på dessa medier.  
 
Biblioteksservicen kan förbättras i samverkan med användarna i detta sammanhang. Elever 
och lärare bör vara delaktiga i utformningen av innehållet på dessa tjänster för att användarna 
ska känna sig engagerade och delaktiga i bibliotekets verksamhet.  
 
Den undersökta skolan har de tekniska förutsättningarna för att använda sig av sociala medier, 
då både elever och lärare har var sin dator och tillgång till skolans lärodatabas, lärplattform. 
Därför visar undersökningen, att det finns möjligheter att på ett enkelt sätt prova om sociala 
medier utvecklar skolbibliotekets verksamhet.  
Lärplattformen, som är en webbaserad utbildningsplattform, var den som både elever och 
lärare i första hand förväntats att få informationer från biblioteket De sociala medier, som 
används främst på skolan av elever och lärare, är Facebook och Youtube,  
 
Skolbiblioteken har en viktig roll att själva visa på sin betydelse och vara mer tydliga i sin 
marknadsföring av olika tjänster. Att eleverna inte besöker biblioteket måste vara en 
väckarklocka för en djupare analys. Frågan är om detta endast gäller eleverna på de 
yrkesförberedande programmen eller om det även gäller alla elever på skolan? En 
motsvarande undersökning bör därför göras på de teoretiska programmen för en jämförelse.  
 
8. Sammanfattande återkoppling till forskningsfrågorna 

• Vilken efterfrågan av sociala medier finns hos lärare och elever vid de 
yrkesförberedande programmen på ett gymnasiebibliotek i Västra Götaland? 

• Vilka sociala medier är mest efterfrågade av elever och lärare vid de 
yrkesförberedande programmen på ett gymnasiebibliotek i Västra Götaland? 

• Skulle skolbibliotekets service förbättras för elever och lärare vid de 
yrkesförberedande programmen om sociala medier användes på ett 
gymnasiebibliotek? 

Av resultatet av enkäterna, som besvarades av elever och lärare vid de yrkesförberedande 
programmen på en gymnasieskola i västra Götaland framkommer det, att sociala medier är ett 
välkänt fenomen på enheten. Både elever och lärare är bekanta med tekniken och använder sig 
av den mer eller mindre. Enkäterna visar på, att efterfrågan finns främst från eleverna, att 
biblioteket skulle närvara på dessa medier för att nå ut till nya och gamla användare. De 
medier som förekom främst var Facebook och Youtube på den enhet som undersöktes. 
Lärarna använde sig också av andra tjänster online för undervisningen såsom nätbaserade 
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tidningar, webbradio och Svt/Play och att de nämnder dessa olika medier, som inte är direkt 
sociala medier, kan bero på en osäkerhet om vad social medier är hos denna grupp.  

Huruvida servicen kommer att bli bättre om lärare och elever medverkar på dessa medier, 
framkommer inte tydligt, då övervägande av de som svarat ”Vet ej” hur servicen på 
skolbiblioteket skulle förbättras med sociala medier. Detta kan tyda på, att de inte är speciellt 
insatta i vilka fördelar och nackdelar, som medverkan på sociala medier kan ha för dem. Det 
framkom dock att eleverna var mer benägna att se möjligheten till att sociala medier kunde 
förbättra servicen från biblioteket. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Min undersökning väcker intressanta frågeställningar som kan ge underlag för fortsatt 
forskning:  

En jämförande undersökning om det förekommer någon skillnad mellan de yrkesförberedande 
programmen och de teoretiska programmen om vad sociala medier kan spela för roll för ett 
skolbibliotek. 

En uppföljande studie om hur skolbibliotekets serviceuppdrag påverkas efter införandet av 
sociala medier och om och hur servicen förbättrats för elever och lärare.  
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Bilaga 1. Enkät till elever 

 
1. Vilket år är du född?   År: 19______ 
 

2. Är du man eller kvinna?                          

□ Man 

□ Kvinna 

 
 

3. Vilket gymnasieprogram går du?   __________________  

  

4. Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster?(flera alternativ möjliga) 

□ Information från kursansvarig          

□ Deltagit i Biblioteksintroduktion 

□ Själv sökt information 

□ Tips från andra studenter 

□ Inte fått någon information 

□ Via lärplattformen  

□ Annat         

Egna 
kommentarer:_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Hur ofta besöker du skolbiblioteket på skolan?    

□ Varje dag 

□ Någon gång i veckan 

□ Någon gång i månaden 

□ Mer sällan 

□ Aldrig 
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6. Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen?  

□ Varje dag 

□ Någon gång i veckan 

□ Någon gång i månaden 

□ Mer sällan 

□ Aldrig 

 

7.  Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 

Mycket nöjd               5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □        Mycket missnöjd 

 

8. Använder du dig av sociala medier när du är på skolan?  

□ Ja 

□ Nej 

 (om du svarat nej, hoppa över fråga 9.) 

9. Vilket/vilka av följande sociala medier använder du mest när du är på skolan?  

□ Facebook 

□ Blogg 

□ Twitter 

□ Youtube 

□ Annat      

 

 

 

 

 

Vänd blad! 
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10. Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier, skulle du då ta del av deras tjänster där 
ifrån? 
 
□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej  

□ Egna kommentarer________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Vilka av följande alternativ vill du hels att skolbiblioteket ger dig information ifrån?(flera 
alternativ möjliga) 

□ Lärplattformen 

□ Facebook 

□ Blogg 

□ Twitter 

□ Youtube 

□ Genom informationsdisken på skolbiblioteket 

□ Annat 

12. Tror du att servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med medverkan på sociala 
medier? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

13. Om du fick önska! Vad skulle du vilja att Biblioteket på skolan förbättrade? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Enkät till lärare 
 
1. Vilket år är du född?                          År: 19______ 

 

2. Är du man eller kvinna?                          □ Man 

 □ Kvinna 

3. Vilket program undervisar du huvudsakligen på? _________________ 

     

4. Hur länge har du arbetat som lärare?   

□ 1-5 år 

□ 6-10 år 

□ 11-15 år 

□ 16-20 år 

□ 21- 

 

5. Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster?(flera alternativ möjliga)
    

□ Deltagit i Biblioteksintroduktion 

□ Själv sökt information 

□ Tips från andra lärare 

□ Inte fått någon information 

□ Via lärplattformen  

□ Annat         

Egna 
kommentarer:_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Vänd blad! 
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6. Hur ofta besöker du skolbiblioteket?   

□ Varje dag 

□ Någon gång i veckan 

□ Någon gång i månaden 

□ Mer sällan 

□ Aldrig 

 

7. Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen? 

□ Varje dag 

□ Någon gång i veckan 

□ Någon gång i månaden 

□ Mer sällan 

□ Aldrig 

 
8. Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 

Mycket nöjd             5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □       Mycket missnöjd 

 

9. Använder du dig av sociala medier i din undervisning? 

□ Ja 

□ Nej 

(om du svarat nej, hoppa över fråga 10) 

 

10. Vilket/vilka av följande sociala medier använder du mest i din undervisning? 

□ Blogg 

□ Youtube 

□ Annat 

□ Egna kommentarer________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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11. Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier, skulle du då ta del av deras tjänster där 
ifrån? 
 
□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej  

□ Egna kommentarer_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

12. Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information ifrån?(flera 
alternativ möjliga) 

□ Lärplattformen 

□ Facebook 

□ Blogg 

□ Twitter 

□ Youtube 

□ Genom informationsdisken på skolbiblioteket 

□ Annat 

13. Tror du att servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med medverkan på sociala 
medier? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

14. Om du fick önska! Vad skulle du vilja att Biblioteket på skolan förbättrade? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Presentation av lärarnas och elevernas resultat i tabellformat 

Presentation av resultat för lärare 

Figur 1. Fråga: Vilket år är du född?  

 

         

 

Figur 2. Fråga: Är du man eller kvinna?                                                                                                                                            
Typvärde: man.  9 kvinnor, 20 män 
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Figur 3. Fråga: Vilket program undervisar du huvudsakligen på?                                                                                               
Typvärde: Bygg/Bygg – och anläggning. 

 

 

 

 

Figur 4. Fråga: Hur länge har du arbetat som lärare?(1-5,6-10,11-15,16-20,21--)                                

 

 

 

 

 

 



9 
 

Figur 5. Fråga: Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster? (Flera alternativ 
möjliga). Frågan var även öppen för egna kommentarer. Typvärde: Själv sökt information. 

 

 

 

 

Figur 6. Fråga: Hur ofta besöker du skolbiblioteket?                                                                                    
Typvärde: Mer sällan, Median: Någon gång i månaden. 
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Figur 7.  Fråga: Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen?                 
Typvärde: Mer sällan, Median: Mer sällan. 

 

 

Figur 8.  Fråga: Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster? 
(Mycket missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd)                                                                                                     
Typvärde: 3, Median: 3 

 

Figur 9.  Fråga: Använder du dig av sociala medier i din undervisning?                                              
Typvärde: Ja. 
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Figur 10.   Fråga: Vilket/Vilka av följande sociala medier använder du mest i din undervisning? 
Frågan var även öppen för egna kommentarer.                                                                                            
Nio svar saknades, kanske till följd av dess öppna karaktär. Typvärde: Youtube.  

 

 

 

 

 

Figur 11.   Fråga: Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier, skulle du då ta del av deras 
tjänster därifrån? Frågan hade även öppen med ett fält för egna kommentarer.                              
Typvärde: Vet ej. 
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Figur 12.  Fråga: Vilka av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig information 
ifrån? (Flera alternativ möjliga)                                                                                                                     
Typvärde: Lärplattformen. 

 

 

Figur 13.  Fråga: Tror du servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med medverkan på 
sociala medier?                                                                                                                                                  
Typvärde: Vet ej. 
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Figur 14. Kön och hur ofta lärarna besöker Du skolbiblioteket? 

 

 

Besöksfrekvens 

Total   Aldrig Mer sällan Någon gång i mån

Någon gång i 

veckan 

Kön   28 0 0 0 0 28

kv 0 2 7 0 0 9

man 0 0 6 12 2 20

Total 28 2 13 12 2 57

 

 

Figur 15. Kön och relationen med hur lärarna besöker skolbibliotekets tjänster via 

lärplattformen.  

 

 

Lärplattformen 

Total   Aldrig Mer sällan Någon gång i mån

Någon gång i 

veckan 

Kön   28 0 0 0 0 28

kv 0 6 3 0 0 9

man 0 0 12 6 2 20

Total 28 6 15 6 2 57
 

 

Figur 16. Kön och användning av sociala medier i 

undervisningen.  

 

 
Användning 

Total   Ja Nej 

Kön   28 0 0 28

kv 0 9 0 9

man 0 7 13 20

Total 28 16 13 57
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Figur 17. Kön i förhållande till hur nöjda lärarna är med lärplattformens 

utformning för att nå bibliotekets tjänster.                                                                       

(1 står för mycket missnöjd och 5 för mycket nöjd) 

 

 
Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Kön kv 2 1 6 0 0 9 

man 0 0 9 6 5 20 

Total 2 1 15 6 5 29 

 
 

   

      

   

Figur 18. Antal tjänsteår och hur ofta de besöker skolbiblioteket. 

 

 

Besöksfrekvens 

Total   Aldrig Mer sällan 

Någon gång i 

mån 

Någon gång i 

veckan 

Tjänsteår   28 0 0 0 0 28 

1-5 0 0 9 2 0 11 

11-15 0 0 0 1 1 2 

16-20 0 0 0 0 1 1 

21- 0 2 4 0 0 6 

6-10 0 0 0 9 0 9 

Total 28 2 13 12 2 57 

 
 

Figur 19. Antal tjänsteår och hur ofta de besöker skolbiblioteket via lärplattformen.  

 

 

Lärplattformen 

Total   Aldrig Mer sällan Någon gång i mån

Någon gång i 

veckan 

Tjänsteår   28 0 0 0 0 28

1-5 0 0 11 0 0 11

11-15 0 0 0 1 1 2

16-20 0 0 0 0 1 1

21- 0 6 0 0 0 6

6-10 0 0 4 5 0 9

Total 28 6 15 6 2 57
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Figur 20. Tjänsteår och koppling till användning av sociala 

medier i undervisningen.  

 

 
Användning 

Total   Ja Nej 

Tjänsteår   28 0 0 28

1-5 0 10 1 11

11-15 0 0 2 2

16-20 0 0 1 1

21- 0 6 0 6

6-10 0 0 9 9

Total 28 16 13 57

 

 
 

   

      

    

Figur 21. Tjänsteår i förhållande till lärplattformens utformning 

för att nå bibliotekets tjänster. 

 

 
Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tjänsteår 1-5 0 0 11 0 0 11

11-15 0 0 0 0 2 2

16-20 0 0 0 0 1 1

21- 2 1 3 0 0 6

6-10 0 0 1 6 2 9

Total 2 1 15 6 5 29
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Figur 22. Program som lärare undervisar på och besök på skolbiblioteket.  

 

 

Besöksfrekvens 

Total   Aldrig 

Mer 

sällan 

Någon gång 

i mån 

Någon gång 

i veckan 

Program   28 0 0 0 0 28 

Bygg/Bygg -och 

Anläggning 

0 0 0 8 2 10 

El/El -och 

Energiprogram 

0 0 4 4 0 8 

Energi/VVS -och 

fastighet 

0 2 0 0 0 2 

Fordon/Fordon -och 

transp 

0 0 5 0 0 5 

Industriprogram 0 0 4 0 0 4 

Total 28 2 13 12 2 57 

 

 
Figur 23. Program som lärarna främst undervisar på och koppling till hur de besöker 

bibliotekstjänsterna via lärplattformen.  

 

 

Lärplattformen 

Total   Aldrig Mer sällan 

Någon gång i 

mån 

Någon gång i 

veckan 

Program   28 0 0 0 0 28

Bygg/Bygg -och Anläggning 0 0 2 6 2 10

El/El -och Energiprogram 0 0 8 0 0 8

Energi/VVS -och fastighet 0 2 0 0 0 2

Fordon/Fordon -och transp 0 0 5 0 0 5

Industriprogram 0 4 0 0 0 4

Total 28 6 15 6 2 57
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Figur 24. Program och kopplat till användning av sociala medier i 

undervisningen.  

 

 
Användning 

Total   Ja Nej 

Program   28 0 0 28 

Bygg/Bygg -och Anläggning 0 0 10 10 

El/El -och Energiprogram 0 5 3 8 

Energi/VVS -och fastighet 0 2 0 2 

Fordon/Fordon -och transp 0 5 0 5 

Industriprogram 0 4 0 4 

Total 28 16 13 57 

 
 

 

Figur 25. Program och förhållandet till hur nöjda lärarna är av lärplattformens utformning.  

 

 
Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

 Bygg/Bygg -och Anläggning 0 0 0 5 5 10

El/El -och Energiprogram 0 0 7 1 0 8

Energi/VVS -och fastighet 2 0 0 0 0 2

Fordon/Fordon -och transp 0 0 5 0 0 5

Industriprogram 0 1 3 0 0 4

Total 2 1 15 6 5 29
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Presentation av resultat för elever  

 

Figur 26. Fråga: Vilket år är du född?                                                                                  
Typvärde: 1995 

 

Figur 27.) Fråga: Är du man eller kvinna                                                                                                   
Typvärde: Man  (98 män och 8 kvinnor) 

 

 

Figur 28. Fråga: Vilket gymnasieprogram går du?                                                                                         
Typvärde: Bygg/Bygg- och anläggning.  
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Figur 29. Fråga: Hur får du information om skolbibliotekets resurser/tjänster?                                        
Typvärde: Via lärplattformen.   

 

 

 

Figur 30.   Fråga: Hur ofta besöker du skolbiblioteket på skolan?                                  
Typvärde: Mer sällan.  
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Figur 31. Fråga: Hur ofta besöker du skolans bibliotekstjänster via lärplattformen? 
Typvärde: Aldrig.  

 

 

 

Figur 32. Fråga: Hur nöjd är du med lärplattformens utformning för att nå bibliotekets 
tjänster?                                                                                                                                  
Typvärde: 3 (Mycket missnöjd 1 2 3 4 5 Mycket nöjd).  

 

 

Figur 33.Fråga: Använder du dig av sociala medier när du är på skolan?                    
Typvärde: Ja 
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Figur 34. Fråga: Vilket/Vilka av följande sociala medier använder du mest när du är på 
skolan?                                                                                                                                                                 
Typvärde: Facebook. 

 

 

Figur 35. Fråga: Om skolbiblioteket använde sig av sociala medier skulle du då ta del av 
deras tjänster därifrån?                                                                                                                                     
T ypvärde: Vet ej. 

 

Figur 36. Fråga: Vilket av följande alternativ vill du helst att skolbiblioteket ger dig 
information ifrån (Flera alternativ möjliga).                                                                                                    
Typvärde: Lärplattformen.  
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Figur 37. Fråga: Tror du att servicen från skolbiblioteket skulle förbättras i och med 
medverkan av sociala medier?                                                                                                                          
Typvärde: Vet ej 

 

 

Figur 38. Kön och förhållandet till besök på skolbiblioteket.                                               
Crosstabulation 

 

 Besöksfrekvens 
Total   Aldrig M sällan Någon g m Någon g v Varje dag 

Kön   106 0 0 0 0 0 106
Kv 0 8 0 0 0 0 8
Män 0 24 56 16 1 1 98

Total 106 32 56 16 1 1 

 

 

Figur 39. Kön och dess koppling till hur ofta man besöker skolbibliotekets tjänster via 
lärplattformen. 

Crosstabulation 

 

 Lärplattformen 
Total   Aldrig M sällan Någon g m 

Kön   106 0 0 0 106
Kv 0 8 0 0 8
Män 0 68 25 5 98

Total 106 76 25 5 212
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Figur 40. Kön och koppling till hur eleverna använder sig av sociala medier på skolan.  
 Crosstabulation 
 

 Användning 

Total   Ja N 

Kön   106 0 0 106

Kv 0 0 8 8

Män 0 97 1 98

Total 106 97 9 212

 
 
 
Figur 41. Kön i förhållande till hur nöjda eleverna är med lärplattformens utformning 
för att nå bibliotekets tjänster. (1 är mycket missnöjd och 5 mycket nöjd) 
Crosstabulation 
 

 Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Kön Kv 8 0 0 0 0 8 

Män 8 6 67 15 2 98 

Total 16 6 67 15 2 106 

 
 

Figur 42. Födelseår och koppling till besök på skolbiblioteket.  
Crosstabulation 
 

 Besöksfrekvens 

Total Aldrig M sällan Någon g m Någon g v Varje dag 

Födelsetal 1992,00 0 0 0 0 1 1

1993,00 0 2 16 1 0 19

1994,00 0 38 0 0 0 38

1995,00 32 16 0 0 0 48

Total 32 56 16 1 1 106
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Figur 43. Födelseår och koppling till hur ofta de besöker skolbibliotekets tjänster via 

lärplattformen. 
Crosstabulation 
 

 Lärplattformen 

Total Aldrig M sällan Någon g m 

Födelsetal 1992,00 0 0 1 1

1993,00 0 15 4 19

1994,00 28 10 0 38

1995,00 48 0 0 48

Total 76 25 5 106

 

 

Figur 44. Födelseår och användning av sociala medier på skolan bland eleverna. 
Crosstabulation 
 

 Användning 

Total Ja N 

Födelsetal 1992,00 1 0 1

1993,00 19 0 19

1994,00 38 0 38

1995,00 39 9 48

Total 97 9 106

 

 
Figur 45. Som visar på födelseår kopplat till hur nöjda eleverna är med 
lärplattformens utformning för att nå bibliotekets tjänster.  
Crosstabulation 

t 

 Utformning 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Födelsetal 1992,00 0 0 0 0 1 1 

1993,00 0 0 3 15 1 19 

1994,00 0 0 38 0 0 38 

1995,00 16 6 26 0 0 48 

Total 16 6 67 15 2 106 

 
 

 



25 
 

 

Figur 46. Gymnasieprogram och hur ofta de besöker skolbiblioteket.  
Besöksfrekvens Crosstabulation 
 

 Besöksfrekvens 

Total  Aldrig M sällan Någon g m Någon g v Varje dag

Gymnasieprogram   106 0 0 0 0 0 106

Bygg/Bygg -och 

anläggningsprogram 

0 0 39 16 1 1 57

El/El -och 

energiprogrammet 

0 16 17 0 0 0 33

Fordon/Fordon -och 

transportprogr 

0 16 0 0 0 0 16

Total 106 32 56 16 1 1 212

 
 

 

 

Figur 47. Gymnasieprogram och hur ofta de besöker skolbibliotekets tjänster via 

lärplattformen.  
Crosstabulation 

 

 Lärplattformen 

Total   Aldrig M sällan Någon g m 

Gymnasieprogram   106 0 0 0 106

Bygg/Bygg -och 

anläggningsprogram 

0 27 25 5 57

El/El -och 

energiprogrammet 

0 33 0 0 33

Fordon/Fordon -och 

transportprogr 

0 16 0 0 16

Total 106 76 25 5 212
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Figur 48. Koppling mellan gymnasieprogram och användning av sociala medier 

på skolan.  

 Crosstabulation 
 

 

 Användning 

Total   Ja N 

Gymnasieprogram   106 0 0 106 

Bygg/Bygg -och 

anläggningsprogram 

0 57 0 57 

El/El -och 

energiprogrammet 

0 33 0 33 

Fordon/Fordon -och 

transportprogr 

0 7 9 16 

Total 106 97 9 212 

 
 
Figur 49. Visar på gymnasieprogram kopplat till lärplattformens utformning för att nå 
bibliotekets tjänster.  
Crosstabulation 
 

 Utformning 

Total1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Gymnasieprogram Bygg/Bygg -och 

anläggningsprogram 

0 0 40 15 2 57

El/El -och 

energiprogrammet 

0 6 27 0 0 33

Fordon/Fordon -och 

transportprogr 

16 0 0 0 0 16

Total 16 6 67 15 2 106
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Bilaga 4. Missilbrev 

 

   

Bibliotek och informationsvetenskapliga institutionen vid Borås Högskola 

 

Sociala medier och gymnasiebibliotek 

Som ett led i min examensuppsats i det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
programmet vid Högskolan i Borås har jag valt att undersöka hur stor efterfrågan det är av 
sociala medier på XXXXs skolbibliotek. Avsikten med undersökningen är att ta reda på om 
användare, lärare och elever vid skolan tycker att sociala medier är något gymnasiebibliotek 
bör använda sig av för att ge bästa tänkbara service åt sina användare. Undersökningen är helt 
anonym och ingen som arbetar med undersökningen kommer att veta vem som har svarat på 
enkäterna. De uppgifter som kommer in bearbetas i statistiska tabeller och en enskild persons 
svar kommer inte att kunna utläsas ur tabellerna.  

Om du har några frågor kring undersökningen så kan du höra av dig till Fredrik Ader, 
vardagar 8-16, telefon: 0510-47 01 19.  

Tack på förhand för din medverkan. 

Lidköping i maj 2012-05-06 

 

Fredrik Ader 

Biblioteksstudent 

 

 
 
 
 


