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Abstract: The aim of this study is to examine how the adult students in the 

Adult Education Initiative called ”Kunskapslyftet”, experience 
their use of the Main Public Library in Linköping and how the 
librarians experience the change in their working situation after 
Adult Education Initiative has started in July 1997. 

 
 Methods used in the survey are interviews with librarians and 

students in the Adult Education Initiative. I have also distributed 
questionnaires to some of the adult students and studied literature 
that describe students’ use of libraries. 

 
 The result shows that the students generally are satisfied with the 

service they get from the librarians at the Main Public Library. It 
also shows that what the students mostly asked for, are help to 
search information about a subject and to find literature in the 
library. The librarians in the study had to be more of tutors to show 
the students how to find their way in databases, catalogues and in 
the library. The librarians experienced an increased pressure at the 
reference desk after July 1997. 
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1 Inledning  
 
När jag skulle välja ämne till min magisteruppsats var mitt intresse inriktat på att undersöka 
något där användare och bibliotek var med. Jag ville också ägna mig åt något som var aktuellt 
för många bibliotek. Jag arbetar på Hälsouniversitetets bibliotek i Linköping som 
bibliotekarie och har lagt märke till att elever från olika vårdprogram under Kunskapslyftets 
regi, har sökt sig till biblioteket för att söka efter litteratur. Hälsouniversitetets olika 
utbildningar använder sig av PBL (problembaserat lärande) som pedagogik, vilket medför att 
de studerande använder sig mycket av biblioteket och biblioteket står för 
informationssökningsundervisning vilket ingår i de olika programmen i olika terminer. Då jag 
förstått att vårdutbildningar under Kunskapslyftets regi också använder sig av PBL som 
pedagogik kom funderingarna över hur det kunde se ut på stadsbiblioteket, med tanke på alla 
utbildningar som kommit till sedan 1997 då Kunskapslyftet startade. Använder sig dessa 
utbildningar också av PBL eller kanske av ett undersökande arbetssätt, vilket också innebär en 
hel del tid att söka efter litteratur. Mitt intresse väcktes och jag började höra mig för lite på 
stadsbiblioteket om det hade skett några förändringar efter Kunskapslyftets start. Svaret blev 
som väntat att det hade blivit en stor skillnad efter att kunskapslyftsstuderande hade börjat 
söka sig till stadsbiblioteket. Jag tyckte att det lät intressant och bestämde mig för att försöka 
ta reda på hur situationen ser ut för kunskapslyftsstuderande när de använder sig av 
biblioteket och hur det har påverkat bibliotekariernas situation. I mitt arbete med uppsatsen 
har jag haft stor nytta av Birgitta Olssons magisteruppsats Folkbiblioteken och Kunskapslyftet 
– Debatt, bibliotekarier, elever från 1999. Uppsatsen innehåller bland annat en stor 
litteraturöversikt och den känns fortfarande mycket aktuell. 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Mitt syfte med undersökningen är att försöka ta reda på hur situationen ser ut på 
Huvudbiblioteket i Linköping efter att Kunskapslyftet startade i juli 1997. Jag har försökt se 
hur det har påverkat bibliotekariernas arbetssituation och hur de kunskapslyftsstuderande 
upplever biblioteket. De frågeställningar jag har är: 
 
Kunskapslyftsstuderande  
- Hur upplever de studerande att de blir bemötta på biblioteket? 
- Vilken typ av hjälp önskar eleverna från biblioteket? 
- Räcker bibliotekssamlingarna till? 
- Vad kräver man som elev av skolan ? (Ex. får man någon utbildning i bibliotekskunskap, 
informationssökning och så vidare) 
 
Bibliotekarier 
- Har pressen ökat på bibliotekarierna, på vilket sätt i så fall? 
- Ser arbetsuppgifterna annorlunda ut nu? 
- Har litteraturinköpen blivit annorlunda efter Kunskapslyftet? 
- Får biblioteket några ekonomiska bidrag för Kunskapslyftet? 
- Har man någon dialog med skolan/utbildningsansvariga? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Mitt arbete omfattar vissa utvalda kunskapslyftsstuderande elever från de olika 
kursanordnarna som jag har valt ut. Hur urval av studenter och kursanordnare har gått till 
skriver jag om i metodavsnittet. Av de bibliotekarier jag har intervjuat arbetar samtliga på 
Huvudbiblioteket i Linköping. Jag har begränsat undersökningen till Huvudbiblioteket i 
Linköping och de kunskapslyftsstuderande som använder just detta bibliotek. 
 
 



 7 

2 Bakgrund 
 
För att sätta mig in i ämnet och öka på min förförståelse har jag försökt hitta vad som skrivits 
om Kunskapslyftet och biblioteket genom att söka i olika databaser och kataloger och hittat en 
hel del intressanta artiklar i ämnet. 
 
 
2.1  Delar ur debatten 
  
I flera artiklar och insändare så tas det upp att det kan vara problematiskt med den ökade 
pressen på biblioteken i och med att alltfler blir vuxenstuderande. Bland annat kan man läsa i 
DIK Forums ledare Biblioteken lyfter kunskapen där man frågar sig om det vore tänkbart att 
sätta knappt 200 000 studieovana vuxna i skolbänken utan att förstärka lärarresurserna och 
svaret blev förstås nej. Däremot var det sant att man satte samma antal studieovana vuxna i 
skolbänken utan att förstärka biblioteksresurserna med tanke på det livslånga 
kunskapsinhämtandet. I ledaren berättade man också att ett av Kunskapslyftets syften är att 
bidra till förnyelse och utveckling av formerna och innehållet i vuxenutbildningen. I samband 
med detta tyckte man att det var både sorgligt och aningslöst att man inte tagit tillfället i akt 
att på ett genomtänkt sätt utveckla bibliotekens pedagogiska roll som samhällets informations- 
och kunskapsbank. Det skrevs också i samma ledare att DIK-förbundet skulle komma att 
uppmärksamma Skolverket på: 
 
- ”att det inte bara är fåfängt utan fel att tro att man kan sätta hundratusentals människor i 

utbildning utan att på allvar stärka den för det individuella kunskapssökandet nödvändiga 
infrastruktur som biblioteken utgör 

- att en framgångsrik utvecklingsstrategi inför kunskapssamhället och det livslånga lärandet 
kräver medvetna satsningar på folkbibliotekens pedagogiska roll som samhällets 
informations- och kunskapsbank.” (nr 8 1999, s.3) 

 
Chefsbibliotekarien i Norrtälje Kerstin Ericsson påpekar också att biblioteken är bortglömda i 
Kunskapslyftet. För folkbiblioteken där hälften av besökarna numer är studerande med krav 
på kvalificerad service, håller Kunskapslyftet och distansutbildningen på att spränga 
gränserna. Ericsson konstaterar att det tydligen inte är helt självklart att utan bibliotek inget 
Kunskapslyft eller Komvux, inga projektjobb och inga högskolestudier på distans. 
Biblioteken får få eller inga ekonomiska bidrag alls trots att en stor del av biblioteksbesökarna 
är studerande och personalen får ägna denna grupp allt större uppmärksamhet. De studerandes 
krav och behov skiljer sig från den ordinarie boklånarens. Det gäller ofta avancerad 
informationssökning och fjärrlån från andra bibliotek. Samtidigt kommer andra grupper i 
skymundan framför allt barn, handikappade och äldre som också är stora låntagare. Kerstin 
Ericsson samt hennes kollegor Christina Tovoté och Christina Persson har fått Sveriges 
allmänna biblioteksförenings uppdrag att för bibliotekens räkning lobba för mer resurser. ”Vi 
måste bjuda upp oss själva, säger hon. Om ingen fattar bibliotekens centrala roll för det 
livslånga lärandet får vi tala om det själva.” (Vinterhed DN, 1999-04-18 s.3) 
 
David Wikdahl tar också upp att biblioteken spelar en stor roll för de kunskapslyftsstuderande 
- troligtvis större än vad man hade tänkt på i planeringsstadiet. Han menar att precis som i 
skolan, är problembaserad inlärning (PBI) ett centralt begrepp. Detta medför att eleverna 
själva skall lösa ett problem. Ett självklart forum är då givetvis biblioteket. Många av eleverna 
är dock ovana biblioteksbesökare och lärarna säger att informationen finns att hitta i 
biblioteket. Att elevernas och lärarnas kunskaper om biblioteket är bristfälliga medför att 
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bibliotekarierna får en ökad arbetsbelastning. Han påpekar också att om man läser direktiv 
och skrivelser inför starten av Kunskapslyftet, så kan man se att biblioteken inte nämns alls, 
även om det talas om problemlösning, informationssökning och aktiv inlärning så förknippas 
begreppen aldrig med biblioteken. Orsaken tror han kan vara att biblioteken lyder under 
kulturdepartementet och Kunskapslyftet under utbildningsdepartementet (1998, s.14).  
 
Ingrid Atlestam hävdar att behoven av informations- och kunskapskällor växer i en expansiv 
storstadsregion, som säger sig satsa på utbildning och kunskapsintensiv produktion. Hon 
säger dock att något reellt kunskapslyft kan ej äga rum utan ett fungerande bibliotek. Hon 
fortsätter med att statliga utredningar med jämna mellanrum konstaterar att kommunerna 
brister i sitt ansvar för en god biblioteksstandard. Detta har lett till att Sverige äntligen har fått 
en bibliotekslag. Atlestam menar också att en normerande lag med ett rejält tillskott av 
statliga medel till de bibliotek som finansieras av kommunala medel, behövs för markering av 
att biblioteken är nödvändiga och att de är kommunernas ansvar. Göteborgs kommun har 
enligt Atlestam varit föregångare och tagit ett helhetsgrepp vad beträffar biblioteken. 
Kommunen har gett biblioteken möjligheter att förverkliga både den gamla och den nyligen 
beslutade kommunala kulturpolitiken och att kunna förverkliga kunskapslyft (1998, s.7-9). 
 
Intressant var också Siv Hågårds presentation av en sammanfattning av en kartläggning av 
folkbibliotekens service till vuxenstuderande och deltagare i Kunskapslyftet. Man har kommit 
fram till att alla åldersgrupper över femton år har ökat sitt biblioteksbesökande när man 
jämför mellan 88/89 och 94/95. Att låna och lämna böcker är fortfarande det vanligast ärendet 
man har i biblioteket. Man har dock märkt att tidnings- och tidskriftsläsandet har ökat och 
bland alla åldersgrupper har informationssökandet mer än fördubblats från 88/89 till 94/95! 
SCB:s statistik över studiedeltagande höstterminen 1997 visar att 16% av alla mellan 16-64 år 
studerade. I kartläggningen framgår det att många av vuxenstuderande vänder sig till 
folkbiblioteken för att kunna få tag i information och studiematerial. Detta innebär att det 
ställs stora krav på bibliotekspersonalens kompetens och bibliotekens resurser. Hågård 
nämner också att Kulturrådet har gjort en liten kartläggning av folkbibliotekens service till 
vuxenstuderande och speciellt då kunskapslyftstuderande. Kartläggningen har gjorts i 
samarbete med dåvarande Sveriges Allmänna Biblioteksförening, Svenska Kommunförbundet 
och representanter för läns- och folkbibliotek och den visar att de flesta folkbibliotek hade fått 
ökad efterfrågan på studiematerial, men endast 14% hade fått några extra resurser för att 
kunna möta det ökade behovet. Hågård påpekar att Kunskapslyfts- och Komvuxstuderande 
ofta är ovana biblioteksanvändare, de vet inte riktigt vad de är ute efter och klarar inte att 
själva söka i den publika katalogen. Det är alltså mer tidskrävande att ge service till den 
kategorin av studerande än att skaffa fram relevant information till de som är 
högskolestuderande. Författaren avslutar med att påpeka att folkbiblioteken ofta är det enda 
bibliotek Kunskapslyfts- och Komvuxstuderande har tillgång till och att hjälpbehovet är större 
(1999, s.23). 
 
I en intervju berättar Joneta Belfrage, ordförande i dåvarande Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening, SAB (numera Svensk Biblioteksförening, SB) om bland annat vad hon 
vill med föreningen. Om hon fick som hon ville skulle mycket mer resurser satsas på 
skolbibliotek och en höjning av standarden på alla bibliotek skulle genomföras så att alla 
medborgare har samma tillgång till information och litteratur. Dessa biblioteksidéer 
sammanfattar hon med att säga: 
- ”Staten och kommunerna skall uppfatta biblioteken som nationens viktigaste kunskaps- 

och kulturinstitutioner 
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- Biblioteken skall idag och i framtiden vara samhällets offentliga rum, öppet för alla och 
med fri tillgång till information, kunskap och upplevelser.” (Albrektson 1999, s.9)  

 
Belfrage hävdar att aldrig har biblioteken varit så mycket utnyttjade som de är i dagens läge 
och folk har aldrig varit i så stort behov av bibliotek som nu. Hon fortsätter med att säga att 
man inte klarar sig i informations- och kunskapssamhället utan bibliotek. Dessvärre inser 
varken stat eller kommun, enligt Belfrage, att biblioteksverkligheten är som hon beskrivit och 
därför får inte biblioteken de resurser som krävs. På grund av detta är snart en punkt nådd då 
bristen på resurser i förhållandet till verksamheten gör att situationen blir ohållbar. Hon anser 
att en viktig uppgift är att göra stat och kommuner medvetna om bibliotekens stora betydelse i 
dagens utbildnings- och informationssamhälle (ibid, s.8-9).  
 
Vidare skrevs det i Svenska Dagbladet under rubriken: Kommunerna och Kunskapslyftet ”Ge 
era bibliotek bättre resurser” av Bengt Andréasson (ordförande Skolledarna), Joneta Belfrage 
(ordförande Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB), Inger Efraimsson 
(förbundsordförande SKTF), Britt Marie Häggström (ordförande DIK-förbundet), Tomas 
Johansson (ordförande Lärarnas Riksförbund, LR) och Kjerstin Thulin (ordförande 
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier) att erfarenheterna visar att man i många kommuner 
har mycket oklara insikter om bibliotekens pedagogiska roll i utbildningssystemet samt dess 
betydelse för lärarnas arbete med de studerande. De fortsätter artikeln med att man idag vet att 
folkbiblioteken i praktiken fungerar som en integrerad del av undervisningen. När det 
kommer till planering och resursfördelning har det inte tagits någon hänsyn till detta. Man 
uppger att det åtminstone finns fyra skäl till att biblioteken kommer att få och även redan fått 
en viktigare roll i utbildningssystemets infrastruktur: 
 
- Den tekniska utvecklingen och framväxten av informationsnätverk som möjliggör 

avancerad informations- och litteratursökning även på det lokala folkbiblioteket. 
- Nya pedagogiska modeller som kräver och uppmuntrar individualiserad och aktiv 

informationssökning. 
- En välkommen och omfattande satsning på vuxenutbildning, som bland annat resulterar i 

att 15 procent av alla biblioteksbesökare studerar inom Kunskapslyftet. 
- Ett ökat antal distansstuderande som på sin hemort behöver hjälp med informations- och 

litteraturförsörjning. 
 
Trots att dessa faktorer sätter sina spår överallt i samhället verkar det än så länge inte gälla 
resursfördelningen till biblioteken. Resurserna för biblioteken har ofta skurits ned samtidigt 
som antalet studerande i kommunal vuxenutbildning nästan har fördubblats. Författarna 
avslutar artikeln med att påpeka att det är hög tid att påminna beslutsfattarna ute i 
kommunerna att det är nu de har chansen att ge biblioteken bättre resurser så att de kan stödja 
medborgare i allmänhet och vuxenstuderande i synnerhet (Andréasson Svenska Dagbladet, 
1999-08-31, s.12).  
 
Uppmuntrande är det att det finns en del kommuner som satsar på sina bibliotek i samband 
med Kunskapslyftet. Marianne Steinsaphir berättar om hur man i Gävle bygger ut 
huvudbiblioteket. Under hösten 1998 öppnades ett nytt studiebibliotek som resultat av 
Kunskapslyftet. Kulturchefen anser att det är viktigt att ha ämnesinriktade bibliotek, men 
menar att de skall vara integrerade i den övriga biblioteksverksamheten. I Gävle kommuns 
budget 1998 föreslår man 300 000 kronor för inköp av litteratur, med tanke på 
Kunskapslyftet, och vidare vill man utöka de publika ytorna i biblioteket på grund av den 
ökade tillströmningen. Enligt Gävle kommuns budget 1998 och plan 1999-2000 kan man 
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alltså konstatera att det är en kommun som tycks räkna biblioteksverksamheten som en viktig 
del i samhället. Vidare skriver Steinsaphir att satsningen på Kunskapslyftet i Gävle är entydig. 
Ekonomiskt delas det nya studiebiblioteket mellan kulturnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och blir ett renodlat studie- och referensbibliotek. Verksamheten 
kommer att ha en heltidsbibliotekarie och vara samordnad med den ordinarie 
folkbiblioteksverksamheten (1998a, s.4-6). Steinsaphir har också skrivit om Öppen skola vid 
Örebro Stadsbibliotek. Öppen skola är en verksamhet som finansieras via Kunskapslyftet men 
lokalmässigt och organisatoriskt tillhör stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket i Örebro menar att 
statens mål med Kunskapslyftet är att få studieovana att bli intresserade av att studera, och ser 
då Öppen skola som en väg att utveckla sina folkbildande uppgifter. Christer Klingberg, 
bibliotekschef i Örebro och initiativtagare till Öppen skola, anser att det är ett sätt att nå 
Kunskapslyftets nationella mål att få bättre utbildade medborgare genom att lägga grunden till 
ett livslångt lärande. Genom att förlägga Öppen skola till biblioteket i stället för en skola, 
undviker man de institutionella hinder som lätt uppstår när man har ett flexibelt arbetssätt av 
den här sorten. De anställda som arbetar på Öppen skola fungerar som handledare och 
verksamheten skall styras av deltagarna. Verksamheten riktar sig främst till människor med 
låg utbildning och låg studiemotivation (2000b, s.15). 
 
I de flesta av artiklarna kan man se att biblioteken upplevs som ”bortglömda” vad beträffar 
resursfördelning när det gäller Kunskapslyftssatsningen. Man har fått mer att göra men saknar 
resurser för att kunna svara upp till de krav som uppstår när det kommer fler (ofta 
biblioteksovana) vuxenstuderande. Kunskapslyftet är landsomfattande och man kan tänka sig 
att folkbiblioteken i olika kommuner har påverkats mer eller mindre när Kunskapslyftet 
startade sommaren 1997. Det jag vill försöka uppnå med min uppsats är att ta reda på hur det 
förhåller sig på "mitt" folkbibliotek, det vill säga Huvudbiblioteket i Linköping. 

 

2.2 Linköpings Huvudbibliotek 
 
Huvudbiblioteket ligger på Östgötagatan i den centrala delen av Linköping nära domkyrkan. 
Efter branden1 (1996) byggdes det nya biblioteket upp och invigdes i mars år 2000. 
Bibliotekets öppettider är måndag – torsdag kl.10.00-20.00, fredag 10.00-19.00, lördag 11.00-
16.00 och söndag (september-april) 11.00-16.00. Tidningsrummet samt återlämning av böcker 
är öppet måndag - fredag från kl.08.00. I anslutning till biblioteket finns också ett café som på 
vardagarna öppnar och stänger en timma tidigare än biblioteket. På helgerna stänger caféet en 
halvtimma innan biblioteket stänger. Biblioteket inrymmer också informationskontoret, 
stadsarkivet, föreningsarkivet samt länsbiblioteket. Huvudbiblioteket har också åtta filialer 
som ligger utspridda i och runtom Linköpings stad. Det finns också en bokbuss som åker runt 
till 47 olika hållplatser. I bokbussen har men med sig ca 3000 volymer men man har även 
tillgång till hela stadsbibliotekets bestånd genom bokbussen. 
 
På Huvudbiblioteket är mediabeståndet ca 150000 volymer på öppen hylla, varav ca 40000 är 
barnmedia. I det öppna bokmagasinet finns ytterligare 75000 böcker varav 10000 är 
barnlitteratur. I Stiftsbibliotekets slutna magasin förvaras ca 235000 volymer. Nämnas kan 
också att i branden totalförstördes ca 170000 böcker och andra media. Biblioteket 

                                                 
1 Huvudbiblioteket i Linköping drabbades den 20 september 1996 av en våldsam brand som i det 
närmaste totalförstörde byggnaden. Bland annat förstördes huvuddelen (ca 150 000 böcker) av 
folkbiblioteksavdelningens öppna bokbestånd i branden (Linköpings stadsbiblioteks hemsida). 
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prenumererar också på ca 90 dagstidningar och ca 750 olika tidskrifter, de flesta är på 
svenska. 
 
Det biblioteksdatasystem som används är BOOK-IT, Axiell BOOK-IT, Lund. Det finns drygt 
40 publika datorer utspridda på de tre planen i biblioteket. Innehållet i datorerna varierar men 
alla kan användas utan kostnad. Biblioteket använder sig också av en återlämningsautomat, 
BTJ System, Lund. I bibliotekslokalen finns ca 110 läsplatser varav 26 finns i den tysta 
läsesalen. Det finns dessutom 4 grupprum med vardera 6 platser. Dessa grupprum kan bokas 
utan kostnad i de olika diskarna i biblioteket. Biblioteket har även en hörsal och 
konferensrum. Hörsalen har 105 platser, Brasken, som är en del av hörsalen har 28 platser. 
Lindblomsrummet har 12 platser, Berzelius har 10 platser och Odencrantsrummet 7 platser  
(Linköpings stadsbiblioteks hemsida). 
 
 
2.3 Kunskapslyftet 
  
Under 90-talets lågkonjunktur var det många i Sverige som förlorade sina jobb och blev 
arbetslösa. Framför allt var det de lågutbildade som drabbades. För att bland annat denna 
grupp skulle få bättre förutsättningar till arbete, ville staten satsa på ökad vuxenutbildning och 
kompetenshöjning för de lågutbildade. 
  
Om man ser hur utvecklingstendenserna ser ut i världen så menar man att med hjälp av 
teknikens landvinningar kan globaliseringen ge förutsättningar för välstånd i både rika och 
fattiga länder. Spänningarna kan dock under en övergångsperiod öka både inom och mellan 
länder och regioner. Påfrestningarna skulle dock kunna bli mindre om utvecklingen snabbare 
gick mot ett globalt kunskapssamhälle. De länder som snabbast blir ett kunskapssamhälle 
kommer att ha bättre förutsättningar att få en hög levnadsstandard och undvika miljöproblem. 
För att lyckas med detta behövs kompetensutveckling och satsning på ett livslångt lärande 
(SOU 1996:27, s.16). 
 
I prop. 1995/96:222, Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000… finns ett 
avsnitt som handlar om utbildning för rättvisa och tillväxt. På förslag av regeringen skulle en 
satsning på vuxenutbildningen göras under 5 år från och med den 1 juli 1997. Regeringen 
tillsatte en delegation, Kunskapslyftskommitén, som hade i uppdrag att leda arbetet med 
utbildningssatsningen. Avsikten var också att delegationen skulle fördela medlen mellan 
kommunerna och fö lja verksamheten. 
 
Den 1 juli 1995 bemyndigades således statsrådet Ylva Johansson av regeringen att tillkalla en 
parlamentariskt sammansatt kommitté som skulle ha uppdraget att utreda ett nationellt 
kunskapslyft för vuxna. Kommittén fick namnet Kunskapslyftskommittén (SOU 1996:27, 
s.3). Kommitténs uppdrag var att i ett första steg föreslå mål för ett nationellt kunskapslyft för 
vuxna, detta som en del i en strategi för ett livslångt lärande. I ett andra steg skulle kommittén 
ta ställning till vem som skulle ha ansvaret för utbildningens finansiering och även föreslå 
vilket ansvar varje individ bör ta för sin kompetensutveckling. I ett tredje steg skulle 
kommittén undersöka om det fanns tillfredställande möjligheter för vuxna att få utbildning på 
gymnasial nivå och överväga om vuxna skulle garanteras rätt till utbildning i vissa kärnämnen 
som finns på gymnasial nivå. Uppdraget skulle vara slutfört senast 1/3 –97 (ibid, s.13). 
Kommittén ville med strategin åstadkomma en generell kompetenshöjning hos den svenska 
befolkningen (ibid, s.53). Enligt Statskontoret hade 1994 drygt 900 000 individer i åldern 20-
54 år folkskola eller grundskola som högsta utbildning (ibid, s.43). Det var också främst de 
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relativt lågutbildade som var långtidsarbetslösa. 83% av de långtidsarbetslösa hade endast 
genomgått grundskola och/eller yrkesgymnasium (ibid, s.48). 
 
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv måste vuxenutbildningen förstärkas och ett kunskapslyft 
komma till för de grupper som befann sig utanför arbetsmarknaden, invandrare och andra som 
inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden eller de som efter en längre tids bortavaro 
förlorat kontakten med arbetsmarknaden. Det gällde även de grupper som höll på att söka sig 
in på arbetsmarknaden (arbetslösa m.fl.) och grupper vars läge är känsligt om något skulle 
hända med deras jobb. Kunskapsbehovet såg förstås olika ut i de olika grupperna, men 
kunskapslyftet handlar om att utöver grundskolekompetens ge tillgång till de gymnasiala 
kurser (eller motsvarande) som de olika individerna behöver för att bli anställningsbara och 
delaktiga i samhällsutvecklingen. Det vill säga en kunskaps- och kompetensnivå som 
individen kan utgå ifrån och gå vidare till arbetsmarknaden, antingen direkt eller genom 
ytterligare utbildning (ibid, s.55). Kunskapslyftet är tidsbegränsat till fem år och ett viktigt 
inslag i regeringens satsningar på att halvera arbetslösheten till år 2000 (SOU 1998:51, s.21). 
Kunskapslyftskommittén vill dra lärdom av erfarenheterna inom kunskapslyftet och 
"överspridningseffekterna" från Kunskapslyftet till utbildningssystemet i övrigt då en av 
målsättningarna med denna satsning är att arbeta för en förnyelse av vuxenutbildningen (ibid, 
s.22). 
 
Vuxenutbildningen bör förutom kurser i kärnämnen och karaktärsämnen eller motsvarande 
nivåer i folkbildningen som kan uttryckas i antal terminer/gymnasiepoäng, även innehålla 
ämnesövergripande kunskaper och kvalitativa egenskaper såsom: självtillit, social kompetens, 
problemlösningsförmåga, kreativitet, förmåga att lära nytt, inhämta och värdera information 
etc. Datakunskap är också ett slags baskunskap som bör poängteras i detta sammanhang. 
Detta ansåg kommittén viktigt med tanke på det livslånga lärandet och utvecklingen av 
distansutbildningar som man tror kommer att öka (SOU 1996:27, s.56). 
 
Kommittén ansåg att utbildningsförutsättningarna inom de fyra områdena: ungdoms- 
utbildning, kunskapslyft, livslångt lärande och infrastruktur måste förstärkas och ses i ett 
helhetsperspektiv, och att mål formuleras för en sammanhängande strategi för Kunskapslyft 
och livslångt lärande. Enligt kommittén behövdes ett Kunskapslyft för de grupper som saknar 
de förutsättningar som behövs för att kunna delta i det livslånga lärandet (SOU 1998:51, s.28-
29). Som tidigare nämnts hade regeringen som mål att få ner den öppna arbetslösheten till 
hälften, och detta skulle ske till år 2000. För att komma fram till detta mål skulle det 
genomföras bland annat två stora utbildningssatsningar: Högskolan skulle byggas ut och 
Kunskapslyftet skulle komma att utöka vuxenutbildningen (ibid, s.36). 
 
I SOU 2000:28 tas det upp vad som menas med att staten bör garantera individerna en viss 
minimistandard vad beträffar infrastruktur för livslångt lärande ute i kommunerna. Även 
varför detta är viktigt för individerna och kommunerna tas upp. Kunskapslyftskommittén 
menar med begreppet infrastruktur för livslångt lärande att det handlar om: information, 
individuella studieplaner, vägledning, validering, kvalitetssäkring av utbildningsanordnare, 
flexibelt lärande, bibliotek, kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet och även tillgång 
till infrastruktur för IT-baserat lärande. Det är inte bara för utbildning upp till gymnasial nivå 
denna utveckling av infrastruktur är viktig, utan man anser att utvecklingen är viktig för 
effektiviteten i hela utbildningssystemet och för allt vuxenlärande. För individerna innebär det 
att utan en viss minimistandard av infrastrukturen för livslångt lärande i kommunen finns 
ingen garanti till gymnasial kompetensnivå. För kommunernas del handlar det om att en 
kreativ miljö med attraktiva arbetsplatser, en välutbildad befolkning, ett riktat kulturellt utbud 
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och flexibla möjligheter till livslångt lärande är betydande beståndsdelar som gör regioner och 
länder attraktiva (s.37). 
 
 
2.4 Problembaserat lärande (PBL) 
 
I dag står alla utbildningar inför en situation där det inom verksamhetsområdet ständigt pågår 
en utveckling och en växande kunskapsmassa och därtill har man en begränsad utbildningstid. 
Problembaserat lärande (tidigare kallat Problembaserad inlärning = PBI) är en pedagogisk 
metod som försöker möta denna situation. Det fundamentala i denna metod är den 
studerandes egna utveckling av självständigt lärande. Den studerandes problemformuleringar 
och frågor utgör basen för inlärningen i metoden, då den utgår ifrån att förutsättningen för 
självständigt lärande är ett undersökande förhållningssätt till omgivningen (Silén 1989, s.6). 
 
Vid den PBL-tillämpade utbildningen är kunskapsinnehållet lika stort som vid en traditionell 
utbildning. Man har dock avlägsnat sig från katederföreläsningar, pensumläsning och 
korvstoppning vid inlärningen. Här litar man mer till studentens engagemang och kreativitet. 
Förutom själva kunskapsinhämtningen har man som mål att de studerande ska utveckla sin 
problemlösnings- och samarbetsförmåga (Fridén 1995, s.1). Denna metod, PBL, är inte bara 
en pedagogisk metod utan den är också ett förändrat sätt att se på lärande. I centrum står den 
studerandes aktivitet, ansvarstagande och intresse (Kjellgren 1993, s.11). 
 
Det dynamiska synsätt på inlärning som bildar en plattform för problembaserat lärande menar 
att resultatet av sådana processer inte kan beskrivas i några statiska termer. Om man tittar på 
det kunskapsbegrepp som ligger till grund för problembaserat lärande så utmärks det av att 
kunskap betraktas som: 
"- ett sätt att vara 
- insikt, att förstå helheter 
- kvalitativa förändringar i att se på omvärlden 
- processer - utveckling, intellektuellt, emotionellt, psykomotoriskt och socialt 
- mognad 
- handlingsberedskap" (Silén 1989, s.16) 

PBL har en starkt uttalad pedagogisk grundsyn som hyser en stark tilltro till individens vilja 
och förmåga att vara aktivt skapande. Synsättet präglas också av att individen har ett naturligt 
behov av kunskap och kompetens. Det som utgör grunden för inlärningen är den studerandes 
egna problemformuleringar och frågor samt det egna ansvaret och självständiga lärande 
(Abrandt 1995, s.11). 
 
PBL består av tre grundkomponenter: 
- "Problemlösningen - utgör basen för den studerandes inlärning 
- Självstyrd inlärning - studerandes egen aktivitet och ansvar för inlärningen 
- Arbete i grupp - "navet" i inlärningsprocessen” (Silén 1989, s.22)  
 
 
2.4.1 Problemlösningen 
 
Problemlösningsprocessen är både mål och medel vid problembaserad inlärning. Ett mål är att 
utveckla förmågan att kunna hantera och lösa problem för att senare kunna ha en bra 
handlingsberedskap i yrket. Att arbeta med problemlösning är också ett medel i 
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inlärningsprocessen. Dessa båda funktioner har ett dynamiskt förhållande och är integrerade 
med varandra under hela utbildningen (Silén 1989, s.22). I början måste den studerande ägna 
tid åt att lära sig hantera problem och också skaffa sig förståelse för vad en problemlösnings- 
process innebär. Frågor som de studerande då kan ha nytta av är till exempel: 
"Hur definieras och analyseras problem? Hur kommer man fram till lösningar på problem? 
Vilken kunskap krävs för att kunna lösa problem?" (Silén 1989, s. 23). Problem innebär i PBL 
sammanhang en frågeställning, något som ska utredas, analyseras, förklaras eller lösas. 
Problem som man förknippar med något negativt eller som är liktydigt med svårighet är då 
endast en typ av problem som innefattas i ovanstående definition (Andrup 1995, s.7). 

 

2.4.2 Självstyrd inlärning  
 
Självstyrd inlärning innebär att de studerande tillsammans i smågrupper själva identifierar 
sina inlärningsbehov. Lärarens roll som kunskapsförmedlare tonas ner, då metoden innebär att 
de studerande för att kunna besvara sina frågor och nå målen självständigt måste söka den 
kunskap de behöver (Abrandt 1995, s.14). En väsentlig komponent när det gäller 
problembaserat lärande är den studerandes förmåga att själv ta ansvar för och styra och 
kontrollera sin inlärning. En viktig del och underlag för den självstyrda inlärningsprocessen är 
arbetet med problemlösningen, den vägleder uppfattningen av den studerandes inlärnings- 
behov. En viktig utgångspunkt för att den studerande skall kunna utveckla sin förmåga att 
själv styra sin inlärning är att initiativet för inlärningen i stor utsträckning är den studerandes. 
Detta skapar till en början otrygghet och förvirring. Man är som regel van vid att det är 
läraren som talar om vad som ska läras in, att man har en viss kurslitteratur som skall gås 
igenom och så vidare. För att komma över detta stadie handlar det om insikt, medvetenhet och 
ett kvalitativt förändrat sätt att betrakta kunskap och inlärning. Det som då behövs för att 
åstadkomma detta är pedagogiska studier och diskussioner samt träning i att ta ansvar för och 
reflektera över sin inlärning (Silén 1989, s.28-29). 
 
I och med att studenterna själva skall ta ansvar för sin inlärning innebär det också att 
studenterna får stor frihet att själva välja litteratur. Ofta förekommer därför inte obligatorisk 
kurslitteratur. I studiehandledningen presenteras däremot en resurslista, det vill säga en lista 
med ett rikt utbud av litteratur och andra resurser inom området. Detta i sin tur påverkar 
användningen av biblioteket och bibliotekariernas service. Dessa används mycket mer där 
PBL har införts än vad studenter gör i mer traditionella undervisningsformer visar tidigare 
undersökningar på. PBL-studenterna tillbringar mer tid i biblioteket och efterfrågar 
bibliotekspersonalens tjänster i större utsträckning (Abrandt 1995, s.14). 
 

2.4.3 Arbete i grupp 
 
Den grundläggande arbetsformen inom PBL är basgruppsarbete. Basgruppen är en relativt 
liten grupp på cirka fem till åtta studerande och en handledare. Det finns en möjlighet att i 
sådana små grupper skapa den trygghet som krävs för ett givande utbyte. Det vill säga för 
möjlighet till att ge stöd, hjälp och utmaning så att varje individ kan komma vidare (Silén 
1989, s.34) Basgrupperna träffas på fasta tider med jämna mellanrum. Mellan träffarna ska de 
studerande arbeta självständigt och inhämta relevant kunskap. PBL kräver att varje student 
själv tar ansvar för analysering av behov av kunskap. De ska vidare också själva värdera 
vilken information som är nödvändig i varje stadie i processen som leder fram mot 
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problemlösning. Liksom i de flesta yrken är de studerande själva ansvariga för sin inlärning 
och planering (Andrup 1995, s.10). 
 
 
2.5 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete 
 
Eftersom min uppsats kommer att innehålla en hel del om bibliotekariernas arbete och hur de 
bemöter de studerande så tar jag här upp de riktlinjer som Svensk Biblioteksförening har 
arbetat fram för referens- och informationsarbete. Svensk Biblioteksförening är en ideell 
förening som har som uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. 
Föreningen har både enskilda personer och bibliotek som medlemmar och samlar ca 2400 
personer inom svenskt biblioteksväsen. I rekommendationer för referens- och informations- 
arbete tas bland annat hur bibliotekarien ska bemöta besökare upp. Som inledning har man 
tagit upp FN:s deklaration om mänskliga rättigheter där det bland annat står att alla har frihet 
att genom alla slags uttrycksmedel söka, motta och sprida upplysningar. Referensarbete är den 
professionella hjälp en besökare får av bibliotekarien. Denna hjälp har som syfte att ge 
adekvat information då bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av 
bibliotekets resurser än vad besökaren skulle fått på egen hand. 
 
I riktlinjerna tar man bland annat upp vad referensarbete förutsätter att biblioteket har. Till 
exempel måste det finnas bibliotekarier som kan hjälpa till med användandet av bibliotekets 
resurser. Det måste finnas aktuella lättillgängliga mediesamlingar, adekvata hjälpmedel för 
informationsförmedling och så vidare. Man påpekar också att: 
 
”I referenstjänsten ska bibliotekarien 
- eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall 
- behandla alla informationssökare med omdöme och respekt 
- skydda den enskildes rätt till sekretess 
- i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av respekten för 

frågarens integritet 
- visa respekt mot kollegor och ha en gemensam policy gentemot besökarna 
- beakta alla tänkbara informationskällor oavsett medium 
- på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt 

förhållningssätt till information” 
(Svensk Biblioteksförenings hemsida) 
 
Vidare tar man upp hur viktig första kontakten mellan bibliotekarien och besökaren är för att 
skapa ett förtroendefullt kommunikationsklimat. Att bibliotekarien bland annat måste tänka på 
att snabbt visa personen uppmärksamhet, etablera ögonkontakt med besökaren, koncentrera 
sig på personen man just då hjälper men visa att man ser de som väntar på sin tur. För att 
förtroendet ska behållas mellan bibliotekarien och besökaren bör bibliotekarien tänka på att 
hon/han måste lyssna förutsättningslöst, behålla ögonkontakten och inte tappa 
koncentrationen och börja syssla med andra saker. Eftersom dialogen är det centrala i 
referenssituationen ställer det stora krav på bibliotekarien. Bibliotekarien måste lyssna aktivt 
och ställa öppna frågor för att bibehålla en bra kommunikation. Besökaren måste få tid att 
redogöra för hela sin frågeställning och bibliotekarien bör bekräfta att hon/han uppfattat 
frågan rätt och uppmuntra personen att utveckla frågan närmare och fastställa 
informationsbehovets omfattning och karaktär och hur snabbt informationen behövs. 
Bibliotekarien bör också använda en terminologi som besökaren förstår. För att få en effektiv 
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sökning innebär det att bibliotekarien tillsammans med användaren upprättar en sökstrategi 
och följer en anpassad metod. Det är också viktigt att bibliotekarien följer upp och tar reda på 
om personen är nöjd med svaret, uppmuntrar personen att återkomma för att få mer hjälp och 
eventuellt hänvisa till annat bibliotek, institution eller sakkunnig som kan hjälpa till (Svensk 
Biblioteksförenings hemsida). 
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3 Tidigare forskning  
 
Det har skrivits en hel del om studerande och bibliotek och jag har i detta kapitel valt att 
presentera arbeten som jag tycker tangerar min undersökning. Kunskapslyftet är en sen 
företeelse, det har ännu inte gjorts så mycket på det temat, men det har skrivits ganska mycket 
om vuxenstuderande, undersökande arbetssätt, gymnasiebibliotek och så vidare. Jag har här 
valt ut olika arbeten för att närma mig mitt eget ämne och för att senare använda i 
analysdelen. 
 
 
3.1 Barketorpsprojektet i Kalmar 
 
Brigitte Kühne kunde i sin avhandling Biblioteket - skolans hjärna? redan från början 
konstatera att det inte tidigare hade gjorts någon undersökning av vad som händer när man 
låter grundskoleelever jobba undersökande med biblioteket som bas (Förord). Syftet med 
hennes undersökning var bland annat att undersöka hur skol- och folkbiblioteket kan 
integreras i undervisningen, att se om eleverna lär sig hur informationssökning går till, 
elevernas attityder till undervisningsmetoden och ge skolbibliotekarien en pedagogisk roll i 
denna undervisningsprocess. Projektet utfördes i Kalmar kommun och kallades 
”Barketorpsprojektet”. Projektet gick ut på att införa det ”undersökande arbetssättet” med 
biblioteket som bas och pågick under läsåren 1988-1991 (1993, s.12-14). De årskurser som 
Kühne valde att utvärdera var de som hösten 1988 började åk 4 respektive åk 7. På detta sätt 
kunde hon följa dem genom hela mellanstadiet respektive högstadiet (ibid, s.92). 
 
Trots att Kalmar kommun enligt svenska förhållanden satsat mycket på sina grundskole- 
bibliotek ansåg Kühne att biblioteket inte sågs som en naturlig del av den dagliga 
undervisningen på skolorna. Det så kallade "Barketorpsprojektet" blev då ett försök att få svar 
på varför det var på detta sätt. Huvudsyftet med projektet var att göra en utvärdering av 
undervisningsprocessen när biblioteket integrerades i undervisningen (ibid, s.86). Enligt 
Kühne har ett bibliotek i huvudsak två användningsområden: 
-inspirationskälla för upplevelse-/inlevelseläsning, dvs skönlitteratur, främst i ämnet svenska. 
-att vara en kunskapsbank för den som söker information inom olika ämnen. Arbetet 
behandlar så gott som uteslutande den sistnämnda aspekten (ibid, s.11). 
 
De frågor som Kühne ställde från början i sitt arbete var bl a "Vad händer egentligen, när man 
arbetar "undersökande" i ett bibliotek?" "Hur arbetar eleverna där?" "Hur planerar lärarna?" 
"Hur används bibliotekarien?" "Kan man via biblioteket lära elever att söka sig ytterligare 
kunskap om ett ämne, dvs kan man försöka lära elever att lära sig och att bli benägna till ett 
livslångt lärande?"(ibid, s.12-13). Kort sagt: vad händer egentligen med alla inblandade när 
man arbetar "undersökande" i ett bibliotek?(ibid, s.71). Enligt Kühne anges i Lgr 80 flera mål 
med undervisningen i skolan, bl a skall eleverna utvecklas till självständiga, fria och kritiskt 
tänkande medborgare. Det är svårt att mäta och undersöka dessa mål men Kühne menar att 
man kanske kan mäta några effekter av det undersökande arbetssättet i just biblioteket, eller 
kanske elevernas attityder till det (ibid, s.13). Utvärderingen skedde ur ett 
bibliotekarieperspektiv (ibid, s.75). Genom direktobservationer, intervjuer, enkäter, 
dagboksanteckningar från enskilda lärare med mera, har man försökt ta reda på vad som 
händer med de inblandade när man arbetar med undersökande arbetssätt i ett bibliotek (ibid, 
s.72). 
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Det krävs ett stort mått av samarbete mellan bibliotekarier och lärare när man arbetar med ett 
undersökande arbetssätt och har biblioteket som bas. Detta har sagts av många bibliotekarier 
under flera år enligt Kühne . I sin undersökning kunde hon se att vissa lärare var mycket 
villiga att ta emot hjälp av bibliotekarien medan andra var mer ovilliga till den hjälp som 
erbjöds från biblioteket. Hon kunde också se att det berodde på lärarens inställning till 
bibliotekarien hur relationen var mellan eleverna och bibliotekarien (ibid, s.201-202). Kühne 
säger också i sitt arbete att det är mycket viktigt när man startar ett undersökande arbete, att 
lärarens ämneskunskaper förmedlas på ett sådant sätt så att eleverna har en grund att stå på. 
Hon menar att man måste veta vad man vill och kan fråga om, annars söker man i blindo. 
Följden kan då bli att projektet misslyckas. Kühne citerar också vad Lemark säger om lärarens 
roll i den problembaserade inlärningen i Problembaserad inlärning – rot, grogrund, 
verklighet. Tankar efter ett års försök vid Vårdlärarlinjen i Malmö, 1990: 
 
”Läraren bör bli guiden, som underlättar inlärningen, håller processen på rätt spår, stöder med 
de rätta frågorna, aktiverar alla, berömmer, sätter gränser, stimulerar, utmanar, ifrågasätter, 
kritiserar, visar på resurser och har baskunskaper om grupper och gruppberoende.”(Lemark, 
se Kühne 1993, s.33) 
 
Kühne menar att i denna del av processen kan även en skolbibliotekarie spela en stor roll, men 
menar att eleverna måste också själva få pröva sina teorier och slutsatser och avgöra om 
svaren verkar rimliga (ibid, s.32-33). 
 
Kort sammanfattat kom Kühne fram till att Barketorpsprojektet visat på i första hand två 
saker: 
- att det inte är lätt att lära elever att söka sig fram till information på biblioteket. Det krävs 

tid och ett välutrustat bibliotek. Dessutom krävs det mycket planerat samarbete mellan 
skolan och biblioteket. Viktigt är också att det är rätt person som undervisar, vare sig det 
är en kompetent lärare eller en kompetent bibliotekarie. 

- Att det lönar sig att lära elever bibliotekskunskap. Eleverna kan arbeta mer självständigt 
och de blir mer positiva och kreativa. Enligt eleverna blir kunskapsbehållningen bättre. 
Flertalet lärare uppfattar undervisningssättet positivt, men är ej ense om arbetssättet 
gynnar eller missgynnar de ”svaga” eleverna. Några av lärarna var förvånade över vissa 
”svaga” elevers prestationer, andra lärare var mer tveksamma. Kühnes egen erfarenhet var 
att de ”svaga” eleverna klarade sig bättre med biblioteksarbetssättet än vad de sannolikt 
skulle ha gjort i traditionell undervisning, men de behövde dock extra hjälp (ibid, s.241). 

 
 
3.2 Problembaserat lärande vid Hälsouniversitetet i Linköping 
 
Vid Hälsouniversitetet (HU) i Linköping har man tillämpat problembaserad inlärning sedan 
1986. Kerstin Fridén tar i sitt arbete Påverkar problembaserad inlärning studenternas 
informationsvanor och biblioteksanvändning? upp att när man planerade HU la man stor vikt 
vid biblioteksresurserna. Man tog del av erfarenheterna från andra universitet som använde 
sig av PBL och på dessa universitet hade det visat sig att ett väl fungerande bibliotek är en 
viktig förutsättning för denna pedagogik. Man beslöt därför att bygga ett nytt bibliotek med 
för den pedagogiska modellen utformade lokaler. Karolinska institutets medicinska högskola 
hade vid tiden för Fridéns undersökning traditionell undervisning, diskussioner fördes dock 
inom fakulteten att förnya utbildningen. Fridén ville i sin studie ta reda på om den 
problembaserade inlärningen har någon betydelse för studenternas informationsvanor eller om 
biblioteksutnyttjandet har ökat bland studerande i allmänhet. I rapporten ville man också 
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jämföra den ”traditionella” studentpopulationen vid Karolinska institutet med avseende på 
biblioteks- och informationsvanor med studenterna på Hälsouniversitetet i Linköping. 
Undersökningen utfördes under vår- och höstterminerna 1993. Två typer av enkät- 
undersökningar genomfördes. Avsikten var att ta reda på i hur hög grad och för vilka ändamål 
biblioteken användes samt att studera en viss studentgrupps (andraterminsstudenter) 
informations- och biblioteksvanor (1995, s.1-3). Man kom fram till att studenterna vid 
Hälsouniversitetet var flitigare användare av biblioteket samt att de använder sig av 
bibliotekets samlade resurser mer än vad studenterna vid Karolinska institutet gjorde. 
Studenter brukar så småningom hitta till biblioteket, oftast i samband med till exempel 
examensarbete och uppsatsskrivning. Det ovanliga med HU-studenterna var att de redan på ett 
tidigt stadium började använda biblioteket (ibid, s.13). Fridén kunde också konstatera att 
under de sju år som Hälsouniversitetets bibliotek (HUB) funnits, hade verksamheten 
förändrats på många sätt. Bibliotekets personal har fått axla nya uppgifter samtidigt som de 
traditionella tjänsterna hade ökat. Framför allt har personalen involverats mycket mer i det 
pedagogiska arbetet. Skillnaden hur biblioteket som lokal utnyttjades kunde exemplifieras 
med att under de 17 år som Medicinska biblioteket funnits, kunde man dra ner antalet 
läsplatser från drygt 30 till ca 10 utan protester från studenterna. När Fridéns undersökning 
gjordes räckte inte de ca 80 läsplatserna till (ibid, s.2). 
 
Fridén menar också att eftersom PBL inte har någon obligatorisk kurslitteratur utan att 
studenterna i stället har en resurslista och uppmuntras till att fritt välja textböcker, borde 
bibliotekets samlingar spela en större roll än när man använder sig av en traditionell 
undervisning. Det visade sig också i undersökningen att antagandet stämde. På HU ingår 
också en informationsökningsuppgift efter den tredje terminen. Det ställs också krav på att 
studenten ska skaffa sig erfarenhet att bedöma olika slags vetenskaplig information som 
studenten själv har sökt fram. Vidare bedrivs också fortlöpande informationssöknings- 
undervisning under första och andra terminen vid HU. Några motsvarande inslag fanns inte 
vid KI, när denna undersökning genomfördes. Studenterna hade därför inte samma skäl till att 
använda biblioteket annat än som läsning av obligatorisk kurslitteratur. Fridén konstaterar att 
”Utan tvekan stimulerar de problembaserade pedagogiken studenternas biblioteksanvändning, 
medan den traditionella medicinundervisningen inte gör det.”(ibid, s.14) 
 
 
3.3 Användarundersökningar och informationsprocessen 
 
I Louise Limbergs avhandling Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande koncentrerar hon sig på vad de studerande lär sig av den 
information de söker och som de använder för sitt arbete. Syftet med avhandlingen var att 
genom att studera samspelet mellan informationssökning och lärande utforska fenomenet 
informationssökning. Kontexten för den empiriska undersökningen utgjordes av processen 
och resultatet av ett fördjupningsarbete i en klass i årskurs 3 på gymnasiet. Det ingick i 
förutsättningarna att de studerande självständigt skulle söka information (1998, s.19). 
Avhandlingen handlar om deras tillvägagångssätt och hantering av information i samband 
med ett EU-arbete. Limberg skriver att eleverna var vana informationssökare redan innan 
arbetet. Några av eleverna uppger hur de tidigare lärt sig av lärare och bibliotekarier i vilken 
ordning de ska söka information. De skulle börja med en orientering av ämnet med hjälp av 
en översiktsartikel i någon lämplig uppslagsbok och därefter gå över till artikla r för att hitta 
information. Efter detta skulle de fördjupa sig i böcker och till sist söka information via 
intervjuer om de inte fann vad de behövde i de tryckta källorna (ibid, s.129).  
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Limberg kunde se i sitt arbete bl.a. att eleverna hade olika hållning till att söka information i 
databaser. Att formulera sökbegrepp för den typen av informationssökning ansåg eleverna var 
olika svårt eller lätt. En grupp av elever tyckte att det var lätt att formulera sökbegrepp genom 
att kombinera sökord och de tyckte även att det var lätt att tolka den information som fanns i 
referenserna. Det som dessa elever tyckte var arbetsamt var att få fram själva artiklarna. 
Andra elever i undersökningen tyckte däremot att det var svårt att formulera sökbegrepp och 
även att få fram relevant information. Dessa svårigheter hanterade eleverna på olika sätt, dels 
sökte man igenom ett stort antal referenser för att få fram relevant material, dels genom att 
helt enkelt söka information i böcker i stället för artiklar eller genom att söka efter 
information direkt hos olika institutioner. Limberg kunde sammanfattningsvis konstatera att 
vad som påverkat vad eleverna fick ut av informationen var hur deras hållning och inriktning 
hade varit vid informationssökningen. 
 
I sin undersökning kunde Limberg se att det råder en brist på överensstämmelse mellan 
sökfärdigheter och informationsanvändning. Detta anser hon väcker frågor som, vad är viktigt 
att lära sig om informationssökning och om vad användarundervisning ska handla om. Hon 
undrar om det kan vara så att traditionell användarundervisning lägger för stor vikt vid 
sökfärdigheter och för lite på att hjälpa användarna att värdera och analysera information 
(ibid, s.170-71). 
 
I resultaten av den empiriska undersökningen identifierades tre kategorier av skilda 
uppfattningar av informationssökning: 
A) ”informationssökning som att söka fakta 
B)  informationssökning som att väga information för att välja rätt sida 
C)  informationssökning som att granska och analysera” (ibid, s.215) 
 
Författaren ansåg att de viktigaste resultaten som framkommit gällde tre olika områden: 
- genom att tre olika empiriskt grundade kategorier av uppfattningar identifierats och 

beskrivits hade man nått en fördjupad förståelse av fenomenet informationssökning 
- variationer i uppfattningar av innehållet i informationen, så som detta visade sig i de 

studerade elevernas inlärningsresultat, samspelar nära med de tre uppfattningarna av 
informationssökning 

- Limberg anser också att fenomenografisk metod har visat sig vara fruktbar när det gäller 
att studera variationer i hur en grupp elever upplever informationssökning. Författaren 
anser också att metoden kan användas i ett fortsatt utforskande av fenomenet 
informationssökning (ibid, s.238). 

 
Carol Collier Kuhlthaus arbete Seeking meaning : a process approach to library and 
information services handlar om hur man ur ett intellektuellt perspektiv får tillgång till 
biblioteks- och informationsservice, dessutom beskrivs processen ”seeking meaning”. Hon 
menar att biblioteks- och informationsvetenskapen är i förändring och befinner sig i en 
teoribyggande fas. Kuhlthau anser att de mest användbara teorierna ligger nära människans 
natur och ej är situationsspecifik. Boken föreslår en processteori för biblioteks- och 
informationsservice (1993a, xvii-xviii). Kuhlthau undersökte i början av 80-talet hur college- 
och gymnasiestuderande söker information för inlärning. Hon hade lagt märke till att eleverna 
verkade rädda och osäkra när de kom till biblioteket för att söka information. Utifrån dessa 
studier utformades en modell som åskådliggör informationssökningsprocessen. I sina studier 
av elevers informationssökning har hon sett att detta är en process som även innehåller 
känslor (ibid, s.42ff).  
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Modellen innehåller sex faser och Kuhlthau lägger stor vikt vid känslo-, tanke- och 
handlingsaspekterna på sökprocessen. 
 
 
 
                     Task               Topic      Prefocus  Focus                    Information     Search                        Starting 
Stages          Initiation          Selection     Exploration  Formulation          Collection     Closur                        Writing 
 
 
Feelings      uncertainty        optimism         confusion,               clarity                     sense of                           relief                          satisfaction or 
    frustration,                               direction/                                                           dissatisfaction 
    and doubt                                confidence 
Thoughts              ambiguity ----------------------------------------------------------- > specificity  
                                                                                             --------------------------------------------------- > 
                                                                                              increased interest 
Actions       seeking relevant information ------------------------------------------------------------- > seeking pertinent information 

 
                                                Figure 3-1.  Model of the Information Search Process  (Kuhlthau 1993a,  s.43)  
 
 
1. Task Initiation – Här får studenten en introduktion till uppgiften av sin lärare. De 

studerande får reda på att de ska göra ett arbete där de själva ska söka material. Typiskt 
för detta steg är att när studenten tar emot en uppgift känner de osäkerhet och oro. 

2. Topic Selection – När studenten genom olika undersökningar kommit fram till sitt 
ämnesval brukar osäkerheten och oron ge vika för optimism och man funderar mer på det 
valda ämnets möjligheter. 

3. Prefocus Exploration – Detta steg är för många studenter det svåraste och de upplever 
förvirring och osäkerhet. I detta steg måste de undersöka information i huvudämnet för att 
vidga sin egen förståelse och formulera fokus. Studenten kan känna oförmåga att komma 
igång och söka den önskade informationen. 

4. Focus Formulation – I detta steg sker en fokusering av ämnet och studenten känner sig 
mer hemma i ämnet under denna fas. För många är det en vändpunkt i sökprocessen. 
Osäkerheten minskar och självförtroendet ökar. 

5. Information Collection – Här är interaktionen mellan studenten och informationssystemet 
som mest effektivt. Nu är uppgiften att samla information till det utvalda ämnet. Studenten 
kan nu mer klart specificera behoven för relevant information för bibliotekarier och 
system. 

6. Search Closure – I detta sista steg i sökprocessen är känslor av lättnad vanligt. Studenten 
är nöjd om sökningen gått bra och besvikna om det ej gått så bra. Informationssökningen 
avslutas och studenten förbereder en redovisning eller annat sätt att använda resultatet. 

 
Man kan alltså säga att i inledningsfasen när sökprocessen startar är det vanligt att eleven 
känner sig osäker. Efterhand när eleven har valt sitt ämnesområde infinner sig en känsla av 
optimism för att återigen känna sig osäker och frustrerad när informationssökningen börjar. I 
fokuseringsfasen gör eleven ämnet till sitt och upplever en klarhet. I fasen för insamlandet av 
material kommer ofta känslan av tillförsikt och i den sista fasen, avslutningen av 
sökprocessen, upplever de flesta elever en lättnad (ibid, s.41-52)2. 
 
T.D Wilson menar i sin artikel On users studies and information needs att i användar- 
undersökningar har studier av informationsbehov blivit föremål för debatter och orsakat en 
del förvirring. Wilson har som mål med artikeln att försöka definiera vissa koncept och 
föreslå en slags grund för en teori av motivationen för informationssökningsbeteende. Han tar 
bland annat upp och försöker definiera och förklara olika koncept som: information, 

                                                 
2 Kuhlthau tar upp samma informationssökningsprocessmodell i den andra utgåvan av Seeking 
Meaning (2004b, s.44ff). 
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användarstudier och informationsbehov. Wilson beskriver bland annat i en modell hur det 
inbördes förhållandet i fältet av användarundersökningar ser ut. Han menar också att 
informationssökningsbeteendet kommer ur något behov uppmärksammat av användaren. 
Informationsbehovet leder sen till informationssökning. Denna informationssökning kan sen 
studeras som olika beteenden, hur användaren väljer informationskällor och hur han/hon sen 
använder dem. Detta leder slutligen till att användaren blir mer eller mindre nöjd utifrån 
informationsbehovet som fanns. 
 
Wilson hävdar också att när man studerar informationsbehov och informationssöknings- 
beteenden måste hänsyn tas till den kontext människor lever i, ”`the user´s life world´”(1981, 
s.6). Denna såkallade livsvärld definierar Wilson som den totala erfarenhet en individ har som 
informationsanvändare. I livsvärlden ingår olika subvärldar t.ex. arbetet som i sin tur 
innehåller olika referensgrupper som individen identifierar sig med som yrkeskategorier, 
kamratgrupper inom organisationen osv. (ibid, s.6). Informationssökningsbeteendet, som 
enligt Wilson är resultatet av att en person uppmärksammat ett behov, tar sig sedan i olika 
uttryck, t.ex. att han/hon vänder sig till formella system som bibliotek, online tjänster, olika 
informationscentra osv. Individen kan också vända sig till system som inte primärt har till 
uppgift att ge information, t.ex. bilförsäljare, fastighetsmäklare som i första hand är försäljare, 
men även kan ge uppgifter om priser, andrahandsvärdet på en bil osv. Som alternativ kan 
personen också föredra att söka information från andra människor än från olika system. I 
individers informationssökningsbeteenden har Wilson identifierat följande fyra kategorier av 
sökvägar:   
 
Kategori A: Här söker användaren själv reda på information oberoende av något 

informationssystem. 
 
Kategori B: Här använder sig användaren av en mediator eller ett 

informationssökningssystem, t.ex. kortkatalog, sökdatorer osv. 
 
Kategori C: Sökvägarna går från användaren till mediatorn som utför 

informationssökningarna.  
 
Kategori D: Ett tekniskt system utför informationssökningarna åt antingen användaren eller 

mediatorn. 
 
I sin artikel presenterar Wilson en modell som beskriver de faktorer som påverkar individens 
grundbehov och därmed också individens informationssökningsbeteende. Wilson menar att  
om man tittar i litteraturen som handlar om mänskliga behov indelas de av psykologer i tre 
kategorier: 
 
- Fysiologiska behov, behov av mat, vatten, skydd osv. 
- Känslomässiga behov, behov av att finnas i ett socialt sammanhang, att styra osv. 
- Kognitiva behov, att planera, att lära sig ett yrke osv. 
 
Behoven interagerar och Wilson hävdar att de påverkar individens informationsbehov och 
sökvägarna. Wilson beskriver i sin modell de inbördes förhållanden mellan individens 
personliga behov och de omkringliggande faktorer (yrkesroll, arbetsmiljö, politisk-ekonomisk 
miljö, socio-kulturell miljö) som påverkar informationsbeteendet. Han tar också upp barriärer 
eller hinder som individen kan uppleva i sin informationssökning. De barriärer han tar upp är 
personliga barriärer, barriärer i interaktionen mellan människor samt barriärer i individens 
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miljö. Andra faktorer förutom att det finns ett behov spelar också roll för informations- 
sökningen. Till exempel hur viktigt det är att tillfredställa behovet, hur tillgängligheten till 
informationskällorna är, kostnader osv. Wilson vill med sin modell få en bredare helhetssyn 
på informationsanvändaren. Han menar att med en bredare syn kommer individen inte att bara 
bli uppfattad som styrd att söka information utifrån kognitiva ändamål, utan som att leva och 
arbeta i sociala sammanhang och skapa sina egna motivationer för att söka information för att 
tillfredställa större känslomässiga behov (ibid, s.6ff). 
 
 
3.4 Vuxenstuderande och folkbiblioteket 
 
Ämnet för Carin Carlssons magisteruppsats Folkbiblioteket i kunskapssamhället och 
utbildningens tjänst : en undersökning av folkbibliotekets roll och förutsättningar i 
utbildningssammanhang var att försöka belysa folkbibliotekets roll i utbildningssammanhang. 
Statens satsning på utbildning har lett till att de studerande har blivit en allt större grupp som 
besöker folkbiblioteket. De studerande vänder sig dessutom alltmer till folkbiblioteken på 
grund av att utbildningsanordnarna använder sig av aktiv informations- och kunskapssökning. 
Detta medför i sin tur en större arbetsbörda för folkbibliotekarierna. Carlsson ville därför 
undersöka vad förändringarna har inneburit för folkbiblioteken och personalen där. 
Uppsatsens hypotes var ”staten och kommunen ser inte folkbiblioteket som en självklar part 
vid planering av utbildning.”(s.10) Syftet med uppsatsen har varit om folkbiblioteket är 
medräknat vid statens och kommunens planering och utformande av utbildning (1998, s.10-
11). De metoder som användes var bland annat enkäter till studerande och intervjuer av 
bibliotekarier. Vad beträffar Kunskapslyftet så skriver Carlsson att biblioteken inte nämns i 
sammanhanget, ej heller framgår det vilka utbildningsinstitutioner som ska genomföra 
utbildningen. Hon anser dock att oavsett om utbildningen anordnas av komvux, studiecirklar, 
folkhögskola osv., så borde biblioteket vara den viktigaste källan för informationssökning och 
kunskapsinhämtning (ibid, s.15). 
 
Både när det gäller ungdomsutbildning och Kunskapslyftet ska, enligt ett kommittédirektiv, 
utbildningen sträva efter att ge individen grundläggande kunskap i kärnämnen och även ge 
individerna den kompetens de behöver för att kunna tillägna sig det livslånga lärandet. 
Utbildningen ska alltså stimulera social kompetens, kreativitet, problemlösningsförmåga, 
förmåga att lära nytt, förmåga att inhämta och värdera information. Undervisningen ska inte 
bara ske i klassrummet och de traditionella läroböckerna utan den studerande ska självständigt 
finna information och kunskap. För att detta ska fungera måste ett väl fungerande bibliotek 
finnas tillgängligt och Carlsson tycker att bibliotekarien framstår som en självklar handledare 
vad beträffar sökning, analysering och värdering av information. Hon konstaterar dock att 
biblioteket inte nämns som en pedagogisk resurs i den kartläggning och antologi om 
vuxenpedagogik som tillkommit på uppdrag av Kunskapslyftskommittén (ibid, s.15-16). I och 
med att statens mål med utbildningssatsningen är att stimulera individen till ett livslångt 
lärande, att människan ska vara aktiv och självständigt söka information, så menar Carlsson 
att utifrån ett biblioteksperspektiv är biblioteket en självklarhet när det gäller meningsfullt 
informationssökande och lärande. Men varken staten eller de experter inom vuxen- 
pedagogiken som förespråkar dessa undervisnings- och utbildningsmål nämner biblioteket 
(ibid, s.21-22). I sina slutsatser anser Carlsson att det närmast framstår som obetänksamt att 
förespråka verklighetsrelaterade och problemorienterade studier utan att räkna med 
biblioteket. Hon menar att uppfattningen kanske är att det är en angelägenhet för de bibliotek 
som är knutna till utbildningsinstitutioner (skol- och högskolebibliotek) men hon menar att 
verkligheten ser annorlunda ut än teorin. Hon konstaterar att folkbibliotek, stads- och 
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kommunbibliotek axlar en stor del av bördan. Hur de fördelningspolitiska frågorna ser ut eller 
vilket ansvarsområde biblioteken har bryr sig inte de studerande om vid val av bibliotek. I sin 
undersökning ser hon att gymnasie- och högskole-/universitetsstuderande som har egna 
bibliotek ändå vänder sig till folkbiblioteket. Där ställer de studerande krav på referens- 
bibliotekarien, önskar fler läs- och studieplatser och mer kurs- och facklitteratur. De 
studerande förväntar sig av folkbiblioteket att det ska fungera som ett kurs- eller student- 
bibliotek. Carlsson kom fram till att hypotesen bekräftades av undersökningen och hon undrar 
hur en så stor satsning som Kunskapslyftet har kunnat sjösättas utan att man funderat över 
bibliotekens behov av förstärkning i samband med detta (ibid, s.85). 
 
Robin E. Veal tar i sin artikel Understanding the characteristics, concerns, and priorities of 
adult learners to enhance library services to them upp att vuxenstuderande i åldern över 25 år 
har ökat i antal. Han påpekar att dessa studenter föredrar att använda sitt vanliga folkbibliotek, 
även om studenterna vet att deras egen institution har bibliotek som de kan använda. Veal 
menar att även om inte biblioteken har den akademiska nivån på informationsresurserna, för 
att kunna hjälpa studenterna, så kan ändå bibliotekarierna komma långt med och genom att 
förstå och uppmärksamma vad den vuxenstuderande prioriterar. Veal fortsätter med att man 
måste tänka på att vuxenstuderande återvänder till skolbänken med kluvna känslor, att de ofta 
är ängsliga över sin nya roll som student. De lider också ofta av ”library anxiety”, det vill säga 
att de ofta tror att de är ensamma om att inte veta hur de ska använda sig av biblioteket. Enligt 
Mellon i Veals artikel härstammar känslan av att vara vilse från fyra orsaker: a) storleken på 
biblioteket b) en brist på kunskap om var saker finns c) hur man ska börja, och d) hur man ska 
gå till väga. Det är därför viktigt att bibliotekarierna uppmärksammar de studerande på att 
biblioteken har förändrats flera gånger sen de vuxenstuderande var studenter sist. Detta tror 
Veal kan underlätta för de ”ängsliga” vuxenstuderande och att de kan känna sig mer bekväma 
när de frågar det de behöver fråga och för att kunna använda biblioteket på ett bra sätt. 
 
Vidare hävdar Veal att det är viktigt att bibliotekarien tänker på att rollen som studerande är 
bara en del av den vuxnes liv. Studeranderollen är dessutom vanligtvis underordnat familje- 
och arbetsliv. Steffen i Veals artikel menar att även om den vuxenstuderande behöver lära sig 
eller repetera baskunskaperna i informationssökning, så är dessa studenter ofta uppgifts- 
orienterade när de kommer till biblioteket. Majoriteten använder biblioteket för att 
komplettera ett projekt som de fått sig tilldelade. De vill ha information som hjälper dem att 
nå sitt mål så snabbt och smärtfritt som möjligt. Att bli skicklig på att söka information är 
sällan primärt för denna grupp av studenter (2000, s.113-118). 
 
Gayle R. Christian, Caroline Blumenthal och Marjorie Patterson, alla tre bibliotekarier på 
William Russell Pullen Library, Georgia State University i Atlanta, skriver i sin artikel The 
information Explosion and the adult learner: Implications for the Reference Librarians, om 
informations explosionen och de vuxenstuderande. Författarna påpekar att de äldre blir allt 
fler och det innebär också fler vuxenstuderande. Dessa vuxenstuderande har mycket skiftande 
bakgrund, däribland också vad beträffar dator- och biblioteksvana. Det finns de som är 
mycket vana att söka information till noviser vad beträffar både bibliotek och datorvana. Man 
menar i artikeln att biblioteken måste kunna möta de olika behoven och kunna hjälpa både de 
vana och ovana informationssökarna så att de kan anpassa sig till den ständigt skiftande 
elektroniska miljön. Författarna tar upp olika sätt man kan gå tillväga för att underlätta för de 
vuxenstuderande som försöker lära sig att söka information. Till exempel kan man erbjuda 
utbildning i informationssökning flera gånger under terminen, då man menar att informations- 
sökningsbehovet varierar med de olika uppgifter man har i studierna, och ibland är behovet 
stort att lära sig hur man söker information. Vidare säger man också att det är viktigt att som 
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bibliotekarie vara tillgänglig för de vuxenstuderande, kanske att man ibland även kan gå runt 
och fråga om den vuxenstuderande behöver hjälp och underlätta för dem på det viset. 
Författarna påpekar också att utmaningen för bibliotekarierna också ligger i att kunna se vägar 
att kunna erbjuda den nödvändiga hjälpen för den vuxne eleven så att denne kan få verktygen 
till att kunna genomföra (self-directed learning) självstyrt lärande (2000, s.19-30). 
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4 Metod och genomförande 
 
För undersökningens genomförande har jag använt mig av en kvalitativ ansats med vissa 
inslag av kvantitativa moment. I detta sammanhang kan man prata om begreppet 
triangulering, då flera datainsamlingsmetoder har använts. Vid triangulering vägs 
informationen samman i analysen för att man ska få en så fyllig bild som möjligt (Patel 2003, 
s.104). Flera datainsamlingsmetoder har använts då jag ville ha både en viss bredd och 
framförallt ett djup i undersökningen. Bredden, som jag har fått genom att använda enkäter till 
studerande, har gett en översikt över de olika områden som jag senare har valt att fördjupa 
genom intervjuer. Både elever och bibliotekarier har intervjuats för att ge svar på mina 
frågeställningar. Att en kvalitativ inriktning har valts för min studie beror på att jag är 
intresserad av hur det förhåller sig på just Huvudbiblioteket i Linköping. Mitt intresse har 
varit att undersöka hur de studerande som faktiskt använder sig av biblioteket upplever det 
och hur berörda bibliotekariers situation har förändrats. Det är alltså inte ett arbete som strävar 
efter att generalisera hur det är på folkbibliotek som har kunskapslyftsstuderande som 
besökare, jag tror dock att många bibliotek kan känna igen sig. 
 

4.1 Kontaktpersoner 
 
Efter att ha vänt mig till de olika kursanordnarna, fick jag kontakt med lärare som blev mina 
kontaktpersoner på respektive utbildning. Detta gjordes då det bland annat var lättare att ha en 
kontakt per utbildningsanordnare. Det finns kanske en viss risk med att ha en kontaktperson 
då det är denna person som väljer vilka klasser som enkäten skall delas ut i och vilka personer 
som skall intervjuas. Det blir kontaktpersonen som bedömer vilka som är lämpliga och det 
kanske kan ge effekter på undersökningen. I min undersökning ville jag ha svar på hur 
förhållandena var på Huvudbiblioteket i Linköping och då var det intressant att fråga de 
studenter som använde sig av biblioteket. Därför tyckte jag att det var bättre att använda 
kontaktpersoner som bättre visste vilka studenter som faktiskt använde biblioteket. 
 
 
4.2 Enkäter 
 
För att få en bredd i undersökningen ville jag först använda enkäter för att se vilka frågor som 
kunde vara intressanta att fördjupa sig i vid intervjuerna. Enkäten (bil.1) har utformats så att 
sakfrågor och attityd- eller åsiktsfrågor har blandats. Sakfrågor behandlar faktiska 
förhållanden och inte hur den som svarar anser att det är. Ett typexempel på sakfråga är om 
man är man eller kvinna (Trost 1994a, s.60-61). Vad beträffar attityd- eller åsiktsfrågorna så 
har de utformats så att den svarande har betts ta ställning till olika påståenden genom att ange 
i vilken utsträckning han/hon instämmer (ibid, s.64). Jag har dock försökt vara måttlig med 
denna typ av frågor då den som svarar kan tröttna och ledsna snabbt. Det finns då en risk att 
man svarar på måfå och kanske glömmer bort vad svarsalternativen handlar om (ibid, s.64). 
Efter att ha funderat på hur enkäten skulle delas ut så tyckte jag att det bästa var att mina 
kontaktpersoner på respektive utbildning delade ut enkäter till en klass under en lektion. På 
detta sätt skulle bortfallet dessutom bli minimalt. Lärarna var positiva på min förfrågan och 
fick enkäter att dela ut. 110 enkäter delades ut och 93 svarade på den.  
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4.3 Intervjuer 
 
När jag skulle göra urvalet till intervjuer av studerande vände jag mig till mina kontakt- 
personer och bad dem fråga någon av de studerande, som de visste använde sig av 
Huvudbiblioteket, om de ville ställa upp på en intervju. Om jag inte hade fått denna hjälp 
hade det varit svårt att veta vilka av de studerande som går till biblioteket. Det hade inte varit 
intressant för min undersökning om studerande intervjuats som inte använder sig av 
biblioteket då ett av huvudintressena med undersökningen har varit hur de studerande 
upplever Huvudbiblioteket. Sammanlagt intervjuades åtta studenter varav fem läste på 
vård/kärnämnesinriktade utbildningar (varav tre läste vårdinriktat) och tre var från de mer 
IT/teknikinriktade utbildningarna. Att jag valde fler från vård/kärnämnesinriktat, berodde på 
att det var fler av dem som ofta använde biblioteket. Att utbildningarna blev uppdelade i 
IT/teknikinriktat och vård/kärnämnesinriktat, berodde på att när jag tittade på resultatet av 
enkäter och intervjuer kunde jag se att studenternas svar från dessa utbildningsinriktningar 
stämde mer överens med varandra. 
 
Hälften av intervjuerna genomfördes i ett grupprum på stadsbiblioteket, och hälften utfördes i 
ett avskilt rum på respektive utbildning. Efter att först ha frågat respondenten, spelades 
intervjuerna in på band. Detta sätt valdes då jag kunde koncentrera mig på frågorna och lyssna 
på den intervjuade, istället för att försöka hinna anteckna allt (Trost 1997b, s.50). Jag gjorde 
dock lite anteckningar bredvid. Efter intervjuerna skrevs bandupptagningen ut ordagrant i 
pappersform. Detta gjordes för att underlätta analysen. Intervjumanualen (bil.2) utformade så 
att den började med de närliggande frågorna, det vill säga vilket år vederbörande är född och 
vilken utbildning han/hon går på (Lantz 1993, s.63). I intervjun utgick jag från de frågor som 
fanns i intervjumanualen. Den förändrades dock lite under intervjuernas gång då de olika 
respondenterna tillförde nya frågor till intervjun.  
 
Urvalet av bibliotekarier gjordes på så sätt att jag tog kontakt med bibliotekschefen på 
Huvudbiblioteket och hon gav mig namnet på en bibliotekarie som hade arbetat länge och 
hade haft mycket med vuxenstuderande att göra. Denna bibliotekarie i sin tur gav mig namnet 
på tre andra som jag kunde intervjua. Sammanlagt intervjuades fyra bibliotekarier. Dessa 
intervjuer utfördes på bibliotekariernas egna tjänsterum. Intervjuerna gick till på samma sätt 
som intervjuerna av de studerande. Efter att först ha frågat bibliotekarien, spelades 
intervjuerna in på band. Jag utgick också här från en intervjumanual (bil.3) som började med 
närliggande frågor som hur länge hon/han hade arbetat på biblioteket och vilka huvud- 
uppgifter man hade osv. Intervjuerna förändrades också här efter att de olika respondenterna 
tillförde nya frågor. 
  
 
4.4 Litteratursökning  
 
När jag började söka litteratur till min uppsats såg jag att det inte fanns så mycket som 
handlade om just Kunskapslyftet och bibliotek, men däremot fanns det mer som handlade om 
vuxenstuderande och bibliotek. Jag har även sökt litteratur om PBL/undersökande arbetssätt 
och bibliotek. Så aktuell litteratur som möjligt har valts. De databaser som främst har använts 
är Horizon (Linköpings universitetsbiblioteks katalog), Libris, Artikelsök, Nordiskt BDI-
index samt ERIC. De sökord jag har använt mig av är bl.a. Kunskapslyftet, vuxenstuderande, 
folkbibliotek, vuxenutbildning, adult students, library, adult learners, adult education, library 
users. 
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4.5 Urval  
 
Till att börja med tog jag kontakt med de som höll i Kunskapslyftet i Linköpings kommun. 
Detta gjordes för att jag skulle få reda på vilka det var som höll i de olika utbildningarna inom 
Kunskapslyftet. Jag blev hänvisad till Linköping kommuns hemsida, där en lista fanns över de 
olika kursanordnarna. Därefter ringde jag runt till de olika kursanordnarna för att se vilka som 
skulle passa för undersökningen och som jag kunde inrikta mig på. De krav som fanns var att 
deras elever använde sig utav Huvudbiblioteket i Linköping. Tre kursanordnare som hade eget 
bibliotek ströks, då dessa uppgav att deras elever använde sig utav detta och ej utav 
stadsbiblioteket. Dessutom föll två utbildningsanordnare bort då de ej bedrev undervisning i 
Linköping. Av de 15 kursanordnare som fanns med på listan var det sju som passade för min 
undersökning. En av dessa föll bort , då de ej ville delta i undersökningen. Som tidigare 
nämnts fick jag hjälp av de olika kontaktpersoner jag fick hos kursanordnarna för att dels få ut 
enkäter i en klass där det kunde tänkas att elever använde sig av Huvudbiblioteket och även 
hjälp med att utse elever (som använde sig av Huvudbiblioteket i sina studier) att intervjua. 
 

4.6 Kursanordnare 
 
Jag har valt att presentera de olika utbildningsanordnarna utan namn. I mitt arbete kallas de 
för A, B, C och så vidare. Detta för att de intervjuade eleverna ej ska känna sig utpekade. De 
uppgifter som finns med om de olika kursanordnarna har jag dels tagit från utbildnings-
anordnarnas hemsidor och dels från uppgifter jag fått från mina kontaktpersoner på respektive 
utbildning. 
 
A har en lång erfarenhet av vuxen- och gymnasiestudier, och erbjuder bland annat 
komplettering av gymnasiekompetens. Deras pedagogiska arbetssätt grundar sig på några 
utgångspunkter, bland annat: undervisningen styrs av elevens behov, eleven är vuxen och 
antas kunna ta ansvar för sina studier, man arbetar ämnesövergripande och man använder sig 
av både vanlig katederundervisning samt problembaserat lärande. 
  
B är ett privat utbildningsföretag som bedriver utbildning i vård/omsorg och psykosocialt 
behandlingsarbete. Den pedagogik de använder sig av har sitt ursprung i 
"folkhögskolepedagogik" och problembaserat lärande, det vill säga att man utgår ifrån ett 
aktivt sökande efter kunskap. De kärnämnen man läser integreras med yrkesämnen. Kurserna 
innehåller basgruppsarbeten, fältstudieuppgifter och större inlämningsuppgifter. 
I veckoschemat ingår tvåhalvdagar som ej är schemalagda, detta med tanke på att man ska få 
tid till inläsning, besök på bibliotek och så vidare. 
 
C erbjuder ett IT gymnasium för vuxna med fyra olika inriktningar: - informationsteknik,  
-människa och teknik, -virtuell design samt -handel och företagande. I kurserna ingår 
kärnämnen och grundläggande dataämnen. Kurserna bedrivs enligt moderna vuxen- 
pedagogiska metoder, det vill säga förutom klassrumsundervisning arbetar man i så kallade 
basgrupper, där gruppen tar ett övergripande ansvar för sin egen inlärning 
 
D är ett medieproducerande företag med verksamhet i två affärsområden: D Television och D 
Kompetens. D Kompetens producerar och bedriver utbildning inom: Web, multimedia samt 
digital-TV. Vissa kärnämnen finns också : svenska B och C, matematik A, engelska B och C, 
samhällskunskap A, arbete i lag, arbetsmiljö och yrkesliv, datakunskap, företagsekonomi A 
och B, Psykologi, Social kompetens. Man arbetar i projektform och med PBL. 
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E erbjuder en IT- inriktad teknikutbildning. Man har en treveckors orienteringskurs med 
inriktning mot Teknikgymnasiet. Teknikgymnasiet består sen av en gemensam 
grundutbildning med två inriktningar: Automationsteknik och CNC-operatör. Man läser också 
kärnämnen. Man använder sig både av en traditionell klassrumsundervisning samt ett 
undersökande arbetssätt. 
 
F erbjuder bland annat svenska och matte för invandrare, Vidare kan man läsa vissa 
kärnämnen samhällskunskap och svenska A och B. Undervisningen sker på både ett 
traditionellt vis via katederundervisning samt med inslag av ett undersökande arbetssätt. F 
jobbar med folkbildningspedagogiken som grund. 
(Linköping kommuns hemsida) 
 
 



 30 

5 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel redovisas först resultatet av enkäterna till de kunskapslyftsstuderande, därefter 
följer redovisning av intervjuerna av de studerande och sist i kapitlet tas resultatet av 
intervjuerna av bibliotekarierna upp. 
 
 
5.1 Resultat av enkäten 
 
Jag tar i detta avsnitt upp de resultat som jag tycker är mest intressanta för undersökningen. 
De resultat som ej tas upp här kan man se i bil.4. Av de 110 enkäter jag delade ut fick jag 
tillbaka 93 stycken, det vill säga ca 84,5%. Av de som svarade på enkäten var ca 58% kvinnor 
och ca 40% män. 2% uppgav ej könstillhörighet. Att det var fler kvinnor än män berodde på 
att i en av kurserna, en omvårdnadsutbildning, var de flesta kvinnor. De tillfrågades födelseår 
var mellan 1951 – 1979. När jag gick igenom enkätsvaren upptäckte jag att vissa svar stämde 
mer överens med vissa andra utbildningars svar. Det jag såg var att de utbildningar som var 
mer inriktade mot IT/teknik- ämnen gav ganska lika svar och samma var det för de 
utbildningar som var vårdinriktade eller mer kärnämnesinriktade. Jag tror att detta kan bero på 
att de vård/kärnämnesinriktade utbildningarna använde sig mer av PBL/undersökande 
arbetssätt än vad de IT/teknikinriktade utbildningarna gjorde. I vissa frågor var olikheten i 
resultatet mer påfallande och jag har då valt att redovisa dels det totala resultatet och dels 
resultatet för de olika utbildningsinriktningarna. Det blev tre utbildningar i vardera gruppen. I 
den grupp som var IT/teknikinriktad svarade 34 studerande och i den vård- och/eller kärn-
ämnesinriktade gruppen svarade 59. I och med skillnaden i antal svarande har jag valt att 
omvandla resultatet i procent när jag jämfört de olika grupperna. Jag har avrundat procenten 
till närmaste 0,0%, 0,25 %, 0,50% eller 0,75%. Diagrammen numreras efter enkätfrågorna. 
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Av diagram 3.a. och 3.b. ovan kan man se att över hälften hade använt sig av stadsbiblioteket 
innan de började studera. De flesta hade lånat böcker och nästan hälften av de som hade 
använt biblioteket hade läst bibliotekets tidningar och tidskrifter. Några hade uppgivit annat 
och det var bland annat låna cd-skivor, videofilmer och kassettböcker.  
 

Enligt enkätsvaren var det betydligt fler som hade använt biblioteket i sina studier genom 
Kunskapslyftet.  
 
 

3.a. Har du använt dig av Stadsbiblioteket i 
Linköping innan du började studera? (Alla)

40 (43%)

53 (57%)

0 20 40 60

Nej

Ja

n=93

Antal

3.b.Vad gjorde du på biblioteket? (Alla som svarat ja på fråga 3.a)

4 (7,5%)

22 (41,5%)

4 (7,5%)

7 (13%)

3 (5,5%)

5 (9,5%)

11 (20,75%)

49 (92,5%)

0 10 20 30 40 50 60

Annat

Läste tidningar/tidskrifter

Kopplade av/umgicks

Kopierade

Grupparb

Studerade

Använde Internet/CD-ROM

Lånade böcker

n=53
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4.a.1. Har du använt dig av Stadsbiblioteket 
nu när du studerar på Kunskapslyftet? (Alla)

13 (14%)

80 (86%)

0 50 100

Nej

Ja

n=93

Antal
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När jag gick igenom resultatet av enkäterna så fanns det en del skillnader som jag kunde se 
mellan de olika utbildningarna. Av diagrammet 4.a.2. ovan kan man se att från de i huvudsak 
vård- och/eller kärninriktade utbildningarna använde alla studenterna sig av biblioteket medan 
de utbildningar som var mer inriktade mot IT/teknik (diagram 4.a.3.), där var det bara drygt 
hälften (≈ 62%) av de studerande som använde biblioteket i studierna. 
 
 
 
 
 
 

4.a.2. Antal studerande från vård- och/eller 
kärnämnesinriktade utbildningar inom 

Kunskapslyftet, som använt sig av 
Stadsbiblioteket under studierna.

59 (100%)

0 20 40 60 80

Nej
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n=59
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4.a.3.Antal studerande från 
IT/teknikinriktade utbildningar inom 
Kunskapslyftet som använt sig av 
Stadsbiblioteket under studierna.

13 (38%)

21 (62%)

0 10 20 30

Nej

Ja

n=34

Antal
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Ca 43% av de som svarat att de besökte biblioteket under studietiden uppgav att de gick till 
biblioteket 1-2 gånger i månaden och ca 29,5% 1-3 gånger per termin. Det var bara en som 
svarade under ”annat” att han nästan aldrig besökte biblioteket, personen i fråga hade också 
svarat nej på frågan om man besökte biblioteket under studietiden. Om man tittar på hur 
antalet besök fördelar sig på de olika utbildningsinriktningarna, ser man att ca 52,5% av de 

4.b.3.Hur ofta besökte du Stadsbiblioteket? (IT/teknik)

1 (4,5%)

3 (13,75%)
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4.b.1.Hur ofta besökte du Stadsbiblioteket? (Alla)
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som går på vård- och eller kärnämnesinriktade utbildningar (diagram 4.b.2.) besökte 
biblioteket 1-2 gånger i månaden och ca 22% 1-3 gånger per termin. I de IT/teknikinriktade 
(diagram 4.b.3.) var fördelningen annorlunda. Där besökte ca 18% biblioteket 1-2 gånger i 
månaden och ca 50% 1-3 gånger per termin. 

 
Som man kan se av diagram 4.c. var det övervägande delen av de som använde 
stadsbiblioteket i sina studier som lånade böcker på biblioteket. Det var också många som 
grupparbetade på biblioteket. Däremot var det inte så många som använde Internet/CD-ROM. 
Det som mest skiljde de olika studieinriktningarna var att de vård- kärnämnesinriktade 
studerade mer på biblioteket ca 49% jämfört med 13,5% av de IT/teknikinriktade. För övrigt 
var inte skillnaderna nämnvärt stora. 
 
 
 

4.c. Vad gör du på Stadsbiblioteket, nu när du studerar genom Kunskapslyftet? 
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Om man tittar på diagram 5.a.1. där hela resultatet finns med så kan man se att 63 studerande 
av 93 som svarade på enkäten tyckte att biblioteket var viktigt för studierna. Det var dock 
ganska stor skillnad mellan de olika inriktningarna av utbildning. De utbildningar som var 
mer IT/teknikinriktade (diagram 5.a.3.) tyckte inte att biblioteket var lika viktigt för deras 
studier jämfört med vad de vård- och/eller kärnämnesinriktade (diagram 5.a.2) tyckte. Bland 
de senare var det ca 68% som tyckte att det stämde mycket bra att biblioteket var viktigt för 
deras studier jämfört med 9% av de IT/teknikinriktade.  
 
 
 
 
 

5.a.2. Biblioteket är viktigt för mina studier (Vård- och/eller 
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5.b.1. Jag har utvecklat min förmåga att söka information 
genom att använda mig av biblioteket (Alla)
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≈57% av alla svarande tyckte att det stämde bra till mycket bra att de hade utvecklat förmågan 
att söka information genom att de hade använt sig av biblioteket. Tittar man på de olika 
utbildningarna ser man att övervägande delen av de vård- och/eller kärnämnesinriktade 
(diagram 5.b.2.) utbildningarna tyckte att bib lioteksanvändningen hade utvecklat förmågan att 
söka information, medan det var färre av de IT/teknikinriktade (diagram 5.b.3) som tyckte att 
det stämde. 
 
 

 
Av diagram 5.d. ovan ser man att övervägande delen av alla svarande tyckte att de blivit bra 
bemötta på biblioteket. Det var bara en som tyckte att det stämde ganska dåligt. De som inte 
hade använt dig av stadsbiblioteket uppgav att de inte visste eller avstod att svara på frågan. 
 

Större delen tyckte att de fick den hjälp de behövde av bibliotekspersonalen. Det var ingen 
större skillnad på fördelningen av svar mellan utbildningsinriktningarna. Det som skiljde var 
att de flesta ”Vet ej” och ”Ej svar” kom från de IT/teknikinriktade utbildningarna. Detta på 
grund av att de ej hade använt sig av biblioteket. 
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Övervägande delen av de studerande upplevde att lärarna uppmuntrade till att de skulle 
använda stadsbiblioteket. Svaren var inte relaterade till om den studerande hade använt 
biblioteket eller inte. Det fanns de som inte använde sig av biblioteket som uppgav att lärarna 
uppmuntrade till att använda biblioteket och vice versa. 
 
 
 

5.g.Lärarna uppmuntrar till användning av Stadsbiblioteket 
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5.h.1. Bibliotekspersonalen har god kännedom om 
kurslitteraturen i mitt ämne/kurs (Alla)
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5.h.2. Bibliotekspersonalen har god kännedom om 
kurslitteraturen i mitt ämne/kurs (Vård/kärnämnen)
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Knappt hälften (ca 46%) av alla svarande tyckte att det stämde ganska bra till mycket bra att 
bibliotekspersonalen hade god kännedom om kurslitteraturen i den studerandes ämne. 
Närmare 27% av alla visste inte om påståendet stämde eller ej. Tittar man på de olika 
utbildningsinriktningarna, ser man att det skiljer ganska mycket på svaren. Ca 17,5% av de 
IT/teknikinriktade (diagram 5.h.3) tyckte att personalen hade god kännedom om 
kurslitteraturen jämfört med 62,5% av de vård- och/eller kärnämnesinriktade utbildningarna 
(diagram 5.h.2.). Ca 59% IT/teknikstuderande visste inte om påståendet stämde jämfört med 
8,5% från vård/kärnämnesinriktade utbildningar. Detta kan kanske förklaras av att i de 
vård/kärnämnesinriktade utbildningarna använde alla sig av biblioteket medan det var ca 62% 
av de IT/teknikinriktade som hade uppgett att de använde sig av stadsbiblioteket. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.h.3. Bibliotekspersonalen har god kännedom om 
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6.1 Vilket är det vanligaste sättet för dig att få tag 
på kurslitteratur? (Alla)
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På denna fråga kunde de svarande ange flera alternativ. Man kan se att de vanligaste sätten att 
få tag på kurslitteratur var genom lån på skolan och biblioteket (diagram 6.1.). Detta är också 
resultatet om tittar på de olika utbildningsinriktningarna. Det var dock fler från vård- och/eller 
kärnämnesinriktade utbildningarna (diagram 6.2.) som uppgav att de lånade från biblioteket 
ca 76%, jämfört med ca 35% från IT/teknikinriktade utbildningar (diagram 6.3.). Bland de 
senare var det fler (ca 53%) som lånade på skolan. Motsvarande siffra var ca 42,5% för de 
vård- och/eller kärnämnesinriktade utbildningarna. Relativt många (ca 14% från IT/teknik och 
20% från vård/kärnämnen) hade angett ”Annat sätt”. Det man uppgav var att man fick tag i 
litteratur via Internet eller köpte genom skolan. 
 
 
 
 
 

6.2. Vilket är det vanligaste sättet för dig att få tag 
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Man kan se av diagram 7. att en stor del, ca 70%, av alla svarande tyckte att öppettiderna var 
tillräckliga. Bland de ca 28% som inte var riktigt nöjda med öppettiderna, fanns framför allt 
önskemål om att man skulle öppna tidigare på förmiddagen och ha längre öppet i helgerna. 
Det var ingen nämnvärd skillnad på svaren mellan de olika utbildningsinriktningarna. 
 
 

 
 
Ungefär 75,5% av de studerande uppgav att de var nöjda med den litteratur för studierna som 
fanns på stadsbiblioteket (≈70,5% IT/teknik respektive ≈78% vård/kärnämne). De som 
svarade att det inte fanns tillräckligt med studielitteratur önskade mer av bland annat: vård, 
medicin, psykologi, nyare litteratur, faktavideofilmer, större uppsättningar, mer 
TV/medialitteratur samt nyare litteratur i ellära och styrteknik. 

7. Anser du att öppettiderna på 
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9.a.1. Om den litteratur jag vill ha är upptagen, så går det 
snabbt att få den om man ställer sig på kö (Alla)
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8. Finns det tillräckligt med litteratur (för 
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Det var ganska många som inte visste (31,5%) om det gick snabbt att få litteratur som var 
upptagen och ca 23,5% av alla tyckte att det stämde ganska till mycket dåligt (diagram 9.a.1.). 
Jämför man de olika utbildningsinriktningarna, ser man att det var betydligt fler (42,5%) av 
vård/kärnämnesstuderande (diagram 9.a.2.) som tyckte att påståendet stämde ganska till 
mycket bra, medan det endast var 12% från IT/teknik (diagram 9.a.3.) som instämde med 
påståendet. 
 
 
 

 

9.a.2. Om den litteratur jag vill ha är upptagen, så 
går det snabbt att få den om man ställer sig på kö 
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9.a.3. Om den litteratur jag vill ha är upptagen, så 
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9.c.1. Jag upplever att det finns tillräckligt med 
tidningar och tidskrifter på Stadsbiblioteket (Alla)
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9.c.2. Jag upplever att det finns tillräckligt med 
tidningar och tidskrifter på Stadsbiblioteket 
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Drygt hälften (50,5%) av alla svarande tyckte att det stämde ganska till mycket bra att det 
fanns tillräckligt med tidningar och tidskrifter på stadsbiblioteket (diagram 9.c.1.). Det var 
dock främst de som gick på de vård och kärninriktade utbildningarna (ca 64,5%) som tyckte 
att påståendet stämde (diagram 9.c.2.). Bland de IT/teknikinriktade (diagram 9.c.3) var det 
26,5% som tyckte att det stämde ganska till mycket bra. Bland de IT/teknikstudenterna var det 
ganska många (ca 44%) som tyckte att påståendet stämde mycket dåligt till varken bra eller 
dåligt. Motsvarande siffra bland de vård/kärnämnesinriktade var 6,5% och de tyckte att 
påståendet stämde varken bra eller dåligt. 
 
 
 

Man kan se av diagram 10.a. och 10.b. att det inte var så många som hade blivit erbjudna 
undervisning i bibliotekskunskap/användning. Endast 15% av de svarande hade blivit 
erbjuden undervisning. Det var ingen skillnad mellan de olika utbildningsinriktningarna på 
procentuell fördelning av ja och nej svarande. Det skiljde sig dock en del på hur många som 
hade deltagit i undervisningen, ca 60% från IT/teknik och 89% från vård/kärnämnen hade 
deltagit i undervisningen och nästan alla hade svarat (11av 13 studerande) att det var skolan 
som hade haft hand om undervisningen. 63,75% (7 studerande) av alla de som hade deltagit 
tyckte att undervisningen hade varit tillräcklig och 27,25% (3 studerande) tyckte inte att 
undervisningen räckte till. 9% (1 studerande) visste inte om undervisningen hade varit 
tillräcklig. 

9.c.3. Jag upplever att det finns tillräckligt med 
tidningar och tidskrifter på Stadsbiblioteket 
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10.a. Har du blivit erbjuden undervisning i 
bibliotekskunskap/användning? (Alla)
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Det var lika många svarande som hade blivit erbjudna undervisning i informationssökning 
som i bibliotekskunskap. Här var också fördelningen procentuellt ungefär lika mellan de olika 
utbildningsinriktningarna. Man kan se att de flesta som svarat ja hade deltagit i 
undervisningen, det var endast en svarande som ej hade deltagit (från IT/teknik). De flesta 
80% (12 av 15 svar) uppgav att det var skolan som hade hand om undervisningen och ca 13% 
(2 av 15 svar) uppgav biblioteket och ca 7% (1 av 15 svar) var bortfall. Att det blev 15 svar 
berodde på att en hade uppgivit både biblioteket och skolan som alternativ. 
 
 

 
De flesta (79,5%) uppgav att de inte visste om det fanns något samarbete mellan deras skola 
och biblioteket (diagram 12.1.). Den största skillnaden var att det var betydligt fler (23,75%) 
av de vård/kärninriktade studenterna (diagram 12.2.) som angav att det ej fanns något 
samarbete jämfört med IT/teknikstuderande (diagram 12.3.) där 3% uppgav att det ej fanns 
något samarbete. 
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12.1. Finns det något samarbete mellan din 
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12.2. Finns det något samarbete mellan din 
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Större delen hade blivit uppmuntrade av lärare att använda biblioteket (diagram 13.1.). Det 
var dock fler studerande från vård/kärnämne (diagram 13.2.) ca 84,75% jämfört med 64,5% 
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från de IT/teknikinriktade utbildningarna (diagram 13.3.). Det var också betydligt fler från 
vård/kärnämnen som uppgivit att de blivit uppmuntrade av kamrater, 45,75% jämfört med 
IT/teknik 17,5%. Bortfallet på frågan var betydligt högre för de IT/teknikinriktade 
studenterna, ca 20,5%. De vård/kärnämnesinriktade hade bara 1,5% bortfall. 
 
 
5.2 Redovisning av intervjuer med kunskapslyftsstuderande 
 
Här redovisar jag resultatet av intervjuerna med de kunskapslyftsstuderande. Jag har valt att 
redovisa dem efter frågeområden. 
 
 
5.2.1 Pedagogiken i utbildningen 
 
Större delen av de intervjuade uppgav att de jobbade med ett undersökande arbetssätt. En del 
nämnde PBI (problembaserad inlärning) eller PBL. Det var främst de som kom från 
vårdutbildningen som pratade om den pedagogiken och också arbetade efter den större delen 
av studietiden. Alla av de intervjuade hade fått söka efter litteratur själva inom något ämne, 
även om de inte arbetade undersökande i alla ämnen. Det varierade ganska mycket mellan de 
olika utbildningarna hur mycket man använde sig av ett undersökande arbetssätt. En av de 
intervjuade säger”…många gånger så har läraren en genomgång först, det beror väl på vilka 
ämnen det är också men, det är mycket att man får söka själv också, när det är egna arbeten”. 
En annan studerande uppger att: ”Jaa, det är ju så här… problembaserad inlärning, det är ju 
alltså lärarledda lektioner, sen så är det då grupparbete, mycket grupparbete tycker jag.” Från 
en annan utbildning säger studenten ”Det är lite olika i olika ämnen, tycker jag. Svenskan och, 
arbete i lag är ju mera, problembaserad, PBI när man får ta reda på mycket själv och så, 
matten och det är ju mer traditionellt liksom, och även datorkunskapen, har varit både och…”. 
 
 
5.2.2 Kurslitteratur eller resurslitteratur 
 
De flesta utbildningarna hade kurslitteratur i några ämnen. Det skiljde sig dock en del mellan 
de olika utbildningarna. Några av de intervjuade uppgav att de hade kursböcker som bas och 
att de sen fick gå vidare och söka litteratur. Vårdutbildningen hade också ett referensbibliotek 
som de intervjuade uppgav innehöll en hel del litteratur, men biblioteket stängde när skolan 
stängde på eftermiddagen, så det gick inte att sitta kvar och läsa på kvällen. Man kunde dock 
låna hem vissa böcker för en viss tid enligt en av de intervjuade. En av de intervjuade från 
vårdutbildningen säger ”En del fanns som man kunde tillgå, inhandla och ha som egen, min 
egen bok så att säga.… och så fanns det litteraturtips, och då fick man söka antingen här på 
skolan eller nere på biblioteket”. Från en annan kurs uppgav den intervjuade på frågan om 
man hade kurslitteratur att det hade man i de flesta ämnen utom när de hade ett projektarbete, 
”det var ett ämne som hette projektarbetsmetodik, och det skulle handla om, arbetsmiljö, då 
fick man välja ut någonting och då hade man ju liksom uppgiften. Då fick man bege sig hit 
och söka information”. En av de andra intervjuade hade angiven kurslitteratur i de flesta 
ämnen men hade köpt få och som den studerande uttrycker det: ”…och så dom flesta 
böckerna lånade vi här på biblioteket, och det var allt, skönlitteratur, gymnasieböcker och…”. 
En annan av de studerande säger ”… vi har ju en basbok och så resten får man ju, vi läser ju 
inte bara i den, utan man måste forska vidare, förstår du? Då får man ju gå hit…”. En av de 
andra studerande säger: ”Vi har fått material från Internet som handledaren har tagit ut, vi har 
inte haft några böcker direkt. Då när vi hade matten fick vi skaffa böcker själva eller om vi 
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kopierade från varandra, det material som behövdes då, men det har faktiskt inte behövts så 
mycket böcker och så…”. 
 
 
5.2.3 Hur ofta besöks biblioteket? 
 
Alla hade använt sig av Huvudbiblioteket, men det varierade ganska mycket mellan de 
studerande hur ofta och hur man använde biblioteket. Några av de intervjuade hade använt sig 
av biblioteket när de hade ett speciellt projektarbete, då de sökte litteratur i det aktuella ämnet. 
De flesta hade använt sig av Huvudbiblioteket när de har haft grupparbete. De hade då sökt 
litteratur och även ibland utnyttjat grupprummen. Som en av dem uttrycker det: ”Ibland så satt 
vi ju där och läste för att kunna ha nära till litteraturen, vi lånade grupprum, och det är ju 
perfekt tycker jag!”. Hur ofta de intervjuade är på biblioteket varierar mellan ca en gång i 
månaden till flera gånger i veckan. Några hade besökt biblioteket dagligen under vissa 
perioder, det berodde på vilka kurser man just då hade läst. Några av de intervjuade använde 
sig både av Huvudbiblioteket och filialerna. När det var större uppgifter gick de till 
Huvudbiblioteket, men annars brukade man titta i katalogen om litteraturen fanns på filialen 
eller beställa dit den. Större delen av de intervjuade besökte Huvudbiblioteket både i grupp 
och ensam. En studerande berättar att han använde biblioteket vid ett projektarbete, men 
senare använde sig bara av biblioteket som läsplats. Som den studerande själv uttryckte sig: 
”…En grej som är bra med biblioteket om man sitter och pluggar här, det här att nu har jag 
suttit en timma nu är det dags och gå ifrån. Då går man och tar en kopp kaffe. Hemma, man 
kan liksom inte gå ifrån, jag bor ju i en liten etta, nu när jag studerar….. och det blir inte 
samma sak då, för man kan ju inte sitta i flera timmar i sträck…”. 
 
Det var bara några få av de studerande som hade varit på biblioteket tillsammans med 
utbildningsanordnarna. Flera av utbildningsanordnarna hade dock rekommenderat de 
studerande att gå till biblioteket för att söka efter litteratur. Önskemål fanns dock om att gå till 
biblioteket tillsammans med utbildningsanordnarna för att bli lite introducerad i biblioteket, 
”…det skulle vara bland det bästa man gör, när man läser speciellt svenska, för det är mycket 
här som finns som är just svenska…”. En av de andra intervjuade tyckte inte att det var 
utbildningsanordnarnas ansvar att gå till biblioteket tillsammans med de studerande, ”…Jag 
tycker inte det, jag tycker nog inte riktigt att det är deras sak.”. 
 
 
5.2.4 Hur de studerande upplever att de blir bemötta på biblioteket 
 
Alla intervjuade hade bett om hjälp vid informationsdisken och upplevde att de hade fått ett 
bra bemötande och de flesta tyckte att hjälpen varit tillräcklig. En av dem tyckte inte riktigt att 
hjälpen hade räckt till, den intervjuade sa: ”jaa, man har ju fått, den hjälp de har kunnat gett 
en, fast det har väl inte räckt till , det har det väl inte gjort då men… det är väl att problemet är 
kanske att man inte vet riktigt vad man vill ha själv heller!”. De flesta tyckte dock att hjälpen 
hade räckt till och några av dem svarade på frågan om hur man upplevt servicen på 
biblioteket: ”…och jaa, kommer man hit och har en lista med litteratur som man söker, och 
jag är ju absolut inte van att vara på bibliotek, så jag måste ha hjälp! Och den servicen har jag 
fått, ja!… Så både service med lokal och bemötande tycker jag, att jag har upplevt positivt!”. 
En annan av de intervjuade berättade: ”Jag har fått väldigt mycket hjälp, faktiskt! … För det 
måste ha varit i höstas, så skulle vi leta efter nånting som dom själva inte visste var det var 
nånstans, så då, då satte jag lite folk i arbete där! … men dom är ju väldigt hjälpsamma!”. 
Några andra av de intervjuade uttryckte det: ”Jag har fått väldigt bra bemötande när jag har 
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varit på stora biblioteket, måste jag säga. Då har jag gått till informationsdisken, och dom har 
varit så hjälpsamma, visat hyllorna, gett olika tips på böcker, och så där då.”. ”Jag har alltid 
fått uppbackning där nere. Hjälp med frågor, hjälp att hitta böcker…”. ”Jag tycker att vill man 
ha hjälp så får man hjälp, dom hjälper till så gott dom kan i alla fall, jag har inte upplevt några 
problem med det.”. ”…man tar sin nummerlapp och väntar på sin tur, man vet att man får 
hjälp…”. 
 
 
5.2.5 Bibliotekets betydelse för studierna 
 
Alla upplevde att biblioteket hade varit av betydelse för deras studier någon gång under deras 
studietid. De flesta tyckte dessutom att biblioteket var viktigt under hela studietiden, beroende 
på vilken kurs/ämne man för tillfället läste. I vissa kurser/ämnen uppsökte man biblioteket 
oftare än i andra. Det viktigaste med biblioteket var samlingarna, man sökte och tyckte att 
man fann relevant litteratur. På frågan om hur man uppfattade bibliotekets betydelse för 
studierna var det en som uttryckte det: ”Ja, där finns ju allt att tillgå, tycker jag”. En annan 
säger ”För mig personligen då, så har det inte varit viktigt, i och med att jag har sökt det mesta 
på Internet… men det är, flera stycken i klassen som har använt sig mycket av biblioteket… 
och även våran första grupp som vi hade första terminen, vi gick till biblioteket och planerade 
en film en reklamfilm för biblioteket… och då letade vi fakta om själva biblioteket också, i 
broschyrer och sån´t.”. 
 
På frågan om vilken uppgift biblioteket skulle ha när det gäller Kunskapslyftet, tyckte de 
flesta att det var viktigt att man får bra hjälp att hitta information och att få hjälp med att hitta 
materialet bland hyllorna och den hjälpen tyckte man att man fick. En av de intervjuade ville 
att bibliotekarierna skulle vara ämneskunniga, en bibliotekarie för varje ämne. En annan hade 
önskemål om att det skulle finnas en bibliotekarie som var mer inriktad på kunskapslyfts-
studerande och som kunde samarbeta med lärarna, ”…kanske lite samarbete mellan lärarna 
och biblioteket, mer så, men jag tror att det är svårt också …det skulle kännas lite lyxigt om 
det fanns bibliotekarier som var mer inriktad på just, som har mer, hade mer som specialitet 
…ja, som vet lite mera vad man är ute efter då. Det tror jag inte att det finns någon här.”. 
 
Man tyckte överlag att det fanns tillräckligt med tid, under skoldagen, att vara på biblioteket. 
De som studerade på vårdutbildningen hade så kallad resurstid, då de kunde gå ifrån skolan 
och arbeta med studierna. Från en annan utbildning ville man helst att de studerande skulle gå 
till biblioteket under icke-skoltid, men där hade man också ibland egna arbeten som det fanns 
lektionstid avsatt till. Då kunde man vara på biblioteket om man ville. En av de andra 
intervjuade tyckte inte att det fanns behov av att gå till biblioteket under skoltid utan gjorde 
detta efter skolan, den studerande använde sig då mest av läsplatserna.  
 
Alla hade en positiv bild av biblioteket som lokal och servicen som fanns. Det var bara någon 
som upplevde att det gamla biblioteket (före branden) var bättre rent lokalmässigt. De nya 
lokalerna upplevdes som luftiga, fräscha och trevliga att vistas i. Några hade upplevt det lite 
rörigt i början innan de hade lärt sig hitta i biblioteket. En av de intervjuade trodde att det 
kändes lite rörigare på grund av att det var fler personer i biblioteket efter ombyggnationen. 
Som den intervjuade uttryckte det: ”… men jag tycker att det här är mer rörigt, men det 
kanske beror på att det är mer folk, det var det inte om man går tillbaka tio år eller nånting 
sånt där…”. 
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5.2.6 Bibliotekets samlingar 
 
Flertalet av de intervjuade tyckte att samlingarna hade varit tillräckliga med tanke på 
studierna. Någon tyckte dock att det hade varit svårare att hitta medicinskt inriktad litteratur, 
det fanns sådan litteratur på skolan, men den litteraturen gick inte att låna hem och skolan 
stängde klockan fem på eftermiddagen, ”Ja, skolan har ju böcker, men då, då vill jag ha med 
mig hem… för att kunna läsa hemma. Man kan inte, när man har familj så är det skönt att sitta 
hemma och läsa också.” En annan av de studerande upplevde att det hade varit kö till 
böckerna på Huvudbiblioteket, att man hade fått vänta, men största delen var ändå nöjda med 
samlingarna och tyckte att de räckte till. De flesta tyckte också att öppettiderna var helt 
acceptabla, att de hann med att besöka biblioteket som de ville. Några av dem hade dock 
önskemål om att biblioteket kunde öppna lite tidigare så att de hann besöka biblioteket innan 
skolan började, men var för övrigt nöjda med tiderna. 
 
I vilket ämne biblioteket hade störst betydelse för de studerande varierade mellan 
utbildningarna. Det berodde mycket på vilken utbildningsinriktning man hade. Några ämnen 
som togs upp var svenska, engelska, psykologi och psykiatri. Dessa ämnen nämndes av flera 
av de intervjuade. En tyckte att böckerna i elektronik behövde uppdateras, de böcker som 
fanns var lite föråldrade ansåg den intervjuade. 
 
 
5.2.7 Dator och kataloganvändning på biblioteket 
 
De flesta av de intervjuade använde inte bibliotekets datorer. Några hade tillgång till datorer 
på skolan och/eller hemma och sökte där efter information på Internet. Det var endast två som 
uppgav att de använde sig av bibliotekskatalogen, men de hade också vänt sig till 
informationsdisken för hjälp. Skälen var lite olika till att man ej använde sig av katalogen utan 
gick till informationsdisken för att få hjälp. ”…jag bryr mig inte om att leta själv för att jag är 
ju van vid det gamla kartoteket… och datan jag vet inte vad jag ska söka på… då går jag till 
de här tjejerna…”, ”… tittat på nån dator ibland, men eftersom inte jag är så bra på data så 
tycker inte jag om att gå den biten, utan jag går hellre till böckerna.” 
 
 
5.2.8 Bibliotekskunskaps- och informationsökningsundervisning 
 
Det var ingen av de intervjuade som hade fått bibliotekskunskapsundervisning i egentlig 
mening. Tre av dem hade dock varit med på guidade turer i biblioteket och hade vid dessa 
tillfällen fått en snabb genomgång av den datoriserade bibliotekskatalogen. En av dessa 
studerande sa: ”… vi fick, när vi började den här utbildningen, så fick vi en rundvandring här 
på biblioteket… och den var ju väldigt bra, men det är ju bara det att när man inte kan en 
dator… det är inget som jag kan ta till mig utav…”. 
 
En av de studerande på vårdutbildningen nämnde att i början av utbildningen så gick man 
igenom vad pedagogiken, PBL, innebar, att man som studerande får söka mycket av 
informationen själv. ”Det är ju den genomgången fick vi lite, var man kan söka och var det 
finns det här med bibliotek och Meditrina på US, och var biblioteken ligger, vilka, att man 
kan gå upp här och titta först, vad vi har för referensbibliotek, jaa…”. Man hade dock inte fått 
någon undervisning i hur man söker i databaser. En av de som hade varit på en guidad tur i 
biblioteket före utbildningen, säger på frågan om det är viktigt med bibliotekskunskap: ”Nej 
det kan, det finns folk att fråga och jag kan gå in på katalogen. Så jag har aldrig upplevt att jag 
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har saknat den kunskapen.”. Den intervjuade hade tidigare fått bibliotekskunskaps-
undervisning i grundskolan. 
 
De flesta av de intervjuade hade inte fått någon informationssökningsundervisning. Någon 
uppgav att de hade fått lite undervisning i svenskan om hur man söker på Internet, men den 
studerande tyckte inte att det hade varit tillräckligt, ”Ja, jo det har nog varit lite dåligt om jag 
tänker på det här hur man skall, jag kan bara det här allmänna, jag kanske slår in ett ord, så får 
man en miljon träffar eller nånting sånt, och sen så har du, du kan ju begränsa och så kan du 
sätta olika tecken, men det kan jag inget om… så att det skulle man vilja kunna lite mer, typ 
avancerad sökning finns det nåt som heter va?”. En av de andra intervjuade trodde att de hade 
fått lite undervisning i informationssökning, ”… jag tror att vi har fått lite av varje utav det… 
i och med att i början, jag kommer inte ihåg nu, men det har vi säkert fått!”. En annan 
studerande hade fått lite undervisning i datakunskapen, men tyckte att hon hade den 
kunskapen redan innan. Den studerande ansåg att undervisning i informationssökning var 
viktigt och att skolan skulle stå för undervisningen under datakunskapen, ”i dagens läge så, 
man klarar sig inte utan det!”. Det var fler av de studerande som uppgav att man fick lite 
informationssökningsundervisning i ämnet datakunskap, men alla hade inte valt det ämnet. 
Det var fler av de som ej fått undervisning som ansåg att det var viktigt att få undervisning i 
informationssökning, ”Ja lite mer vad man söker på för, och inte bara gå in på altavista 
ungefär utan det finns mer sök, och hur man använder orden för att komma så nära det man 
söker.”, ”ja, då skulle jag kanske ha letat själv.”, ”…ingen sån information eller kunskap har 
vi fått på skolan heller… och det är ju en miss tycker jag från skolan.”. Alla tyckte dock inte 
att det var så viktigt med den typen av undervisning, ”Jag har klarat mig utan” säger en av de 
studerande som också tycker att om man vill ha hjälp i biblioteket så får man det. 
 
Flertalet av de som hade en åsikt om vem som skulle stå för informationssöknings- 
undervisningen, tyckte att det var skolan som skulle ha det ansvaret. En av de intervjuade 
tyckte dock att det skulle vara biblioteket som höll i den undervisningen, ”Biblioteket tror jag, 
jag tror att de är, har mer kunskap när det gäller data och Internet, eller tror, jag är nästan 
säker på att dom har!”. 
 
 
5.2.9 Biblioteksanvändning före och efter studierna 
 
Större delen av de intervjuade hade använt sig av bibliotek tidigare innan studierna. Det var 
bara en som ej hade använt biblioteket innan och på frågan om det skulle bli några besök efter 
studierna blev svaret: ”Nej det tror jag inte (skrattar) ska jag va ärlig så… det kan hända att 
man kanske gör det nångång med sin dotter eller nåt sånt där…”. Större delen uppger att de 
har gått till biblioteket, inte så mycket för sin egen skull utan mest för att barnen skulle få 
komma till biblioteket, ”Har det ju varit för min pojke tycker väldigt mycket om böcker, så 
där är det ju, vi lånar ju mycket… jag är nog mer sån där pocket människa, köper mycket, jag 
tycker det är kul för jag läser oftast böckerna två gånger, jag lånar dom inte.”. Några har för 
privat bruk sökt information och fakta i uppslagsverk och facklitteratur och några har även 
lånat skönlitteratur, men den största delen gick till biblioteket för barnens skull. 
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5.3 Redovisning av intervjuer med bibliotekarier 
 
Jag intervjuade fyra bibliotekarier på Huvudbiblioteket i Linköping: Gunilla, Christina, Lars 
och Karin. 
 
Gunilla har arbetat på biblioteket sedan –69 och har ansvar för yttre tjänsten i 
informationsdisken och huvudansvaret för tidningar och tidskrifter. 
 
Christina har arbetat på biblioteket sedan –73. Hon arbetar med inköp av böcker och fjärrlån. 
 
Lars har arbetat på Huvudbiblioteket sen –90. Förutom vanliga bibliotekarieuppgifter så är 
han IT-ansvarig. 
 
Karin har arbetat på stadsbiblioteket sen –85 och fast tjänst på Huvudbiblioteket sedan –97. 
Hon ansvarar för katalogavdelningen. 
 
 
5.3.1 Förändring av bibliotekets tjänster 
 
Alla bibliotekarierna tyckte att bibliotekets tjänster hade förändrats efter att Kunskapslyftet 
startade i juli –97. En av dem tyckte dock att det var lite svårt att säga om det var för 
Kunskapslyftets studenters skull eller om det var den speciella situationen efter branden och 
nybygget som hade stått för förändringen. En av förändringarna var som en av dem uttryckte 
det: ”…bibliotekarierna har fått gått in och vara… pedagoger på ett helt annat sätt… i och 
med att man då jobbar efter PBL.” Andra förändringar som nämns är den ökade efterfrågan på 
läroböcker och alldeles i starten, innan det nya biblioteket togs i bruk, märktes det att det kom 
väldigt många fler och det blev många fler visningar av biblioteket. En iakttagelse som också 
hade gjorts var att det kom många med liknande frågor, ofta var det av typen grundläggande 
frågor.  
 
Som bibliotekarie upplevde man överlag ingen större förändring av arbetsuppgifterna efter 
juli –97. Den skillnad man uppgav var att man upplevde ett större tryck på informations- 
disken. Frågorna hade ändrat karaktär från rena referensfrågor till att man numera visade de 
studerande på vägarna i stället. Svårigheten är ibland att de studerande inte är riktigt på det 
klara över vad det är man egentligen vill ha reda på, den studerande förstår inte riktigt sin 
uppgift eller som en av bibliotekarierna uttryckte det: ”… eleverna har fått det tuffare, tror 
jag. Dom… dels är det säkert så att det är väldigt många fler som inte är så studievana som 
kommer, och sen så är dom inte alltid så införstådda med sin uppgift.” 
 
 
5.3.2 Ökat tryck på informationsdisken 
 
Tid för individuell hjälp till låntagarna, hade förändrats på så sätt att låntagarna hade blivit 
fler och man försökte kanske ibland skynda på lite så att kön inte blev alltför lång. Några av 
bibliotekarierna försökte också hjälpa till att visa hur man söker i exempelvis katalogen och 
artikelsök. Man serverar inte svaret direkt, som en av bibliotekarierna säger: ”… man kanske 
tar med en person till en dator och visar dom hur man söker och så får dom göra jobbet själva 
men dom blir handledda på det viset, annars har man gott om tid så gör man kanske jobbet 
själv och det blir kanske något bättre men…”. En av bibliotekarierna nämner också att många 
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är ovana att söka information och behöver mycket hjälp och har otydliga frågeformuleringar 
och att de därför inte riktigt vet vad de letar efter. 
 
Alla av de intervjuade bibliotekarierna tyckte att det krävdes mer handledning för de 
kunskapslyftsstuderande. Det framkom att man trodde att det förhöll sig så på grund av att det 
ofta är studieovana människor, som därtill ofta är biblioteksovana, då är det naturligt att de 
behöver hjälp. Alla av de tillfrågade bibliotekarierna uppgav att de var insatta i vad PBL och 
ett undersökande arbetssätt innebär. En av de intervjuade ansåg att det ofta var ett problem att 
många av de studerande hade samma ämne de skulle skriva om, ”det kan komma in samma 
dag trettio stycken med samma ämne, och då tar ju böckerna slut väldigt fort! Så att en 
spridning av ämnena kanske vore bra…”. En av bibliotekarierna var förvånad över att det 
även krävdes mycket vägledning för universitetsstudenter. Hon tyckte att de ganska nyligen 
borde ha fått bibliotekskunskapsundervisning och att hon därför förväntade sig en större 
kompetens hos dem än hos en kunskapslyftare. 
 
Generellt tyckte bibliotekarierna att övriga biblioteksbesökare märkte av att det hade blivit 
fler i biblioteket efter juli –97. Framförallt att det var så många fler studerande i biblioteket. 
En av bibliotekarierna säger: ”… i och med att det är mycket att göra i disken så är det svårare 
att ta sig fram, och det är framförallt dom som är ovana frågeställare som inte tar sig fram, 
dom som vill fråga om skönlitteratur, dom tycker kanske att min fråga är inte så viktig, då går 
man inte fram. Det är klart, lite undanträngda blir dom nog.” En del av besökarna uppgavs 
reagera på att det var så många studerande som satt och jobbade i biblioteket. 
 
 
5.3.3 Litteraturinköp 
 
Överlag trodde man inte att det hade blivit någon större förändring av litteraturinköpen efter 
juli –97. Den bibliotekarie som hade hand om bokinköpen sa dessutom att de just nu hade 
inköpsstopp och att man då inte kunde prioritera till exempel Kunskapslyftet. En av de 
tillfrågade bibliotekarierna trodde dock att litteraturinköpen hade förändrats. Hon menade att 
man tar hänsyn till den efterfrågan som är, så hon trodde att de numer hade mer 
”studierelaterad” litteratur än tidigare. En av de andra bibliotekarierna trodde inte att litteratur 
inköpen hade förändrats, för när ny litteratur köps in ska det finnas ett visst allmänt intresse 
och som hon uttrycker det: ”vi köper inte bara för att det är kurslitteratur utan det ska va ett 
lite vidare intresse…”. Hon hade dock önskemål om att kunna köpa in mer kurslitteratur till 
exempel mer vårdlitteratur då det kom många vårdstuderande till biblioteket. 
 
Det fanns inga större önskemål från bibliotekarierna att få veta vilken litteratur som är aktuell 
för kurserna. En av de intervjuade tyckte att det skulle kunna vara en bra idé om det fanns 
öronmärkta pengar till att köpa in sådan litteratur. Som det ser ut idag finns det dock inte 
pengar till detta. Det man däremot överlag önskar är att lärarna sätter sig in i, i vilken 
utsträckning det går att få fram litteratur i de uppgifter eleverna får. Som en av 
bibliotekarierna säger: ”Nej jag personligen känner ingen större, att det skulle vara enklare. 
Däremot så tycker jag att det vore enklare om lärarna själva tog sig lite tid med dom uppgifter 
som dom släpper till eleverna och åtminstone har kollat att det finns skuggan av en chans att 
hitta information om ämnet i fråga. För det är det som är totalt hopplöst med vissa utav dom 
här ämnena att det inte, det finns ingenting.” 
 
 



 53 

5.3.4 Oförändrade resurser till biblioteket 
 
Resurserna till biblioteket hade inte förändrats efter att Kunskapslyftet hade börjat. En av 
bibliotekarierna uppgav att man hade ”försökt i ett otal omgångar att få del av den här 
penningpåsen” men utan att ha lyckats få några bidrag. Alla tyckte att det var lite märkligt att 
biblioteket inte fick något med av pengarna till Kunskapslyftet, när det uppenbarligen är så att 
biblioteket används mycket av de studerande. En av dem trodde att förklaringen kunde vara 
att pengarna till Kunskapslyftet är statliga och pengar till biblioteket är kommunala. Detta 
menar bibliotekarien skulle kunna vara orsaken till att man inte kommunicerat. 
 
Det finns ingen bibliotekarie som är speciellt anställd för att ta hand om de 
kunskapslyftsstuderande. Överlag så anser man bland de intervjuade bibliotekarierna att det är 
den som sitter i informationsdisken som tar hand om de studerande just då. En av dem uppger 
att hon i början av Kunskapslyftet hade lite extra kontakt med en del av kursanordnarna. 
Visningarna av biblioteket har man delat på och då har det varit utbildningsanordnarna som 
aktivt har bett om en visning av biblioteket.  
 
Alla bibliotekarierna ansåg att det fanns brister i resurserna med tanke på biblioteksservice 
och de studerande. Bibliotekarierna upplevde att det framförallt fattades personella resurser, 
men några av dem tyckte också att trycket hade ökat på datorerna, både Internet- och 
katalogdatorerna. En av de intervjuade tyckte dock att de hade bra resurser på datorsidan 
sedan det nya biblioteket hade öppnat. Några av bibliotekarierna framförde också önskemål 
om ökade resurser för att kunna bjuda in kursanordnarna och deras kurser till visningar av 
biblioteket, idag existerar inte dessa resurser. En av bibliotekarierna säger ”…nu bygger det 
på att kunskapsanordnaren är medveten om att man kan begära en visning på biblioteket och 
hör av sig hit och då verkställer vi det så att säga, men vi går inte själva aktivt ut och erbjuder, 
det har vi inte resurser till!” 
 
 
5.3.5 Bibliotekskunskaps- och informationssökningsundervisning 
 
Biblioteksundervisning erbjuds inte direkt men i samband med visningar visar man lite snabbt 
vad det finns för möjligheter, såsom katalog och artikeldatabaser, men ingen fördjupning av 
det. Visningar har gjorts efter förfrågning av skolorna, men enligt bibliotekarierna har man för 
få resurser att gå ut aktivt och erbjuda de olika kursanordnarna visningar. 
 
Biblioteket erbjuder informationssökningsundervisning till allmänheten,. Det finns dock ingen 
undervisning speciellt för de kunskapslyftsstuderande, utan den är för alla, som en av 
bibliotekarierna uttrycker det: ”… där har man ju möjlighet att gå, men jag har inte någon 
större känsla av att det är speciellt många vuxenstuderande som aktivt söker dom kurserna.” 
Överlag hade bibliotekarierna inte hört några önskemål direkt från kunskapslyftsstuderande 
om informationssökningsundervisning, utan de önskemålen kommer från allmänheten. En av 
bibliotekarierna säger: ”.. det vet jag inte, jag har aldrig hört det uttalat, nej… däremot märker 
man att dom är väldigt ovana… så det är nåt slags glapp här på något sätt tycker jag, mellan 
deras förmåga och kravet på dom”. Överlag tyckte bibliotekarierna att det skulle vara bra om 
de studerande fick informationssökningsundervisning, antingen av skolan eller biblioteket. 
Om biblioteket skulle stå för undervisningen krävdes det att man fick mer resurser. En av 
bibliotekarierna tyckte att det skulle kunna vara en idé att biblioteket hade undervisning för 
lärarna och att lärarna i sin tur hade undervisning för de studerande. 
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5.3.6 Kontakten bibliotek - kursanordnare  
 
Flera av bibliotekarierna uppger att kontakten mellan biblioteket och kursanordnarna har varit 
lite skiftande under tidens gång. Det finns ingen schemalagd kontakt men man gjorde ett 
försök att bjuda in alla kursanordnare på senvåren och tidigt på hösten –01. Man kunde från 
biblioteket konstatera att större delen av de inbjudna inte kom och kursanordnarna uppgav 
som skäl att det låg tidsmässigt fel i terminen. Tanken bakom inbjudan var att biblioteket 
skulle visa runt lärarna och diskutera vad man kan erbjuda från bibliotekets sida. En av 
bibliotekarierna kommenterade: ”Jag har en känsla av att det är två världar som inte har mötts 
riktigt”. Det var dock endast från en kursanordnare som det kom någon efter bibliotekets 
inbjudan. En av bibliotekarierna minns att det var mer samarbete mellan vuxenutbildningen 
och biblioteket innan biblioteksbranden 1996. Kunskapslyftet hade ännu inte startat upp och 
det var färre anordnare av vuxenutbildningar, ”…det fanns inte så många intressenter som 
höll på med vuxenutbildning utan det var en skola om man säger så, det var väldigt lätt då…”. 
 
En av bibliotekarierna uppger att hon under den tid Kunskapslyftet startade, hade lite ansvar 
för vuxenutbildningen. Alldeles i starten av Kunskapslyftet (hon minns inte exakt när) bjöd 
hon in några från Kunskapslyftets kansli, för att bibliotekspersonalen skulle få reda på vad det 
skulle komma att innebära för biblioteket med de kunskapslyftsstuderande. De andra 
bibliotekarierna minns lite vagt att de fick någon slags information på något veckomöte eller 
liknande. För övrigt var det inga speciella förberedelser inför Kunskapslyftstarten. 
 
På frågan om det finns eller har funnits någon dialog mellan politiker och biblioteket 
angående Kunskapslyftet var bibliotekarierna lite osäkra. Några visste inte alls och en hade 
för sig att det hade gjorts några försök till dialog från bibliotekets sida, men att det inte hade 
mötts av någon större förståelse av politikerna. En av bibliotekarierna kom också ihåg att de 
hade haft kulturnämnden på visning av biblioteket och att hon vid detta tillfälle försökt ta upp 
frågor beträffande Kunskapslyftet, ”… det var nån som var lite involverad i Kunskapslyftet 
och kände till allting, men inte blev det nåt resultat heller!” En annan av bibliotekarierna säger 
också ”Det kan ju tänkas att nån bibliotekschef har nämnt det för, i politiska sammanhang, att 
det är ytterligare en grupp som ska tillgodoses, men det kan inte jag säkert säga, men det kan 
jag ju tänka mig.” 
 
Det fanns en del önskemål från bibliotekarierna i samband med Kunskapslyftet. En del av 
kunskapslyftspengarna önskades för bibliotekets del, eftersom biblioteket användes mycket av 
dessa studerande. Önskemål fanns också om att lärarna skulle orientera sig i biblioteket, söka 
i olika ämnen i katalogen, på Internet och artikeldatabaser för att de skulle bilda sig en 
uppfattning om vad som finns att tillgå på biblioteket, en bättre koppling mellan pedagogen 
och biblioteket efterlystes. En av bibliotekarierna visste att man sökt pengar som är vikta för 
att ”utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande”. Får man del av dessa pengar är tanken att 
utveckla någon sorts biblioteksguide för vuxenstuderande, ”staten har släppt till pengar, så vi 
har sökt och eventuellt får, men det är inte klart än, till nån elektron… alltså man ska kunna 
informera om informationssökning elektroniskt, genom att bygga upp någon elektronisk, 
någon portal eller…” 
 
 



 55 

6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar och diskuterar jag resultatet. Jag har utgått från de frågeställningar 
jag har haft med mitt arbete. För att få analysen och diskussionen mer överskådlig har jag valt 
att behandla de studerande och bibliotekarierna samtidigt. 
 
 
6.1 Kunskapslyftsstuderande som använder biblioteket  
 
Som tidigare nämnts i resultatet av enkätsvaren, hade alla som gick vård- och/eller 
kärninriktade ämnen använt sig av biblioteket i sina studier, medan det var betydligt färre, 
drygt hälften, av de IT/teknikinriktade studerande som använde biblioteket. Detta berodde 
med största sannolikhet på att vårdutbildningarna använde sig av PBL i större utsträckning än 
de IT/teknikinriktade utbildningarna. Alla intervjuade använde sig av biblioteket (detta var 
som tidigare nämnts ett viktigt kriterium för att jag skulle intervjua den studerande). Enligt 
Kerstin Fridén har det visat sig att en förutsättning för PBL är ett väl fungerande bibliotek 
(1995, s.1). De studenter som i Fridéns undersökning använde sig av PBL var flitigare 
användare av biblioteket än studenterna med en mer traditionell pedagogik (ibid, s.13). Detta 
tycker jag stämmer med de resultat jag har fått fram i min studie. Det visade sig att antalet 
biblioteksbesök också var högre för de vård/kärnämnesinriktade där över hälften gick 1-2 
gånger i månaden medan hälften av IT/teknikinriktade studenterna besökte biblioteket 1-3 
gånger per termin. Bland de intervjuade skiljde det sig ganska mycket hur ofta man gick till 
biblioteket, det varierade mellan en gång i månaden till flera gånger i veckan. Här var det 
också framförallt de vård/kärnämnesinriktade som besökte biblioteket oftare. Wilson menar 
att informationssökningsbeteendet är resultatet av att en individ uppmärksammat ett behov. 
Detta tar sig sedan olika uttryck som t.ex. att personen vänder sig till olika system som 
bibliotek, online tjänster osv. (1981, s.6). Detta fenomen tycker jag att man kan se hos de 
studerande. De som har resurslistor och inte fasta kurslistor, har ett större behov av att söka 
mer litteratur än vad som finns på skolan. Den studerande har alltså uppmärksammat ett 
behov och det leder till att han/hon vänder sig till ett system, i det här fallet biblioteket. 
 
 
6.2 Hur studenterna använder biblioteket 
 
Om man tittar på svaren i enkäten hur biblioteket används när man studerar på 
Kunskapslyftet, ser man att 95% av alla som använde sig av biblioteket i studierna lånade 
böcker, 60,5 % grupparbetade och 39,5 % studerade. Även de studerande som intervjuades 
upplevde att samlingarna var det viktigaste i biblioteket, man sökte och fann relevant 
litteratur. Som man kan se i resultatdelen var det ganska många som tyckte att biblioteket var 
viktigt för deras studier, främst de som läste vård/kärnämnen, men även en del från de 
IT/tekniska utbildningarna tyckte att biblioteket var viktigt. Man ser också att det var många 
som lånade sin kurslitteratur på biblioteket, främst de som gick de vård/kärnämnesinriktade 
utbildningarna lånade mycket. Kursanordnarna för vårdutbildningen hade tagit sitt ansvar att 
tillhandahålla ett referensbibliotek, jag fick dock lite olika uppgifter på om de studerande fick 
låna hem böcker eller ej. En av de studerande nämnde att man kunde få låna hem vissa böcker 
en viss tid. Även om vårdutbildningen hade ett referensbibliotek räckte det inte fullt ut, det 
stängdes när skolan stängdes för dagen och de studerande kunde inte använda sig av detta 
bibliotek på kvällar och helger. 
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När man arbetar enligt PBL söker man som tidigare nämnts, själv information för att lösa sina 
problemformuleringar. Då borde det vara en självklarhet att relevant information finns 
tillgänglig för de studerande, på skolan eller biblioteket. Detta anser bibliotekarierna borde 
leda till att biblioteket får del av resurserna som utbildningarna får, så att de kan ta emot de 
studerande och tillhandahålla relevant litteratur. 
 
 
6.3 Studenternas syn på bibliotekets service 
 
Större delen av både de intervjuade och de som svarat på enkäten tyckte att bibliotekets 
öppettider räckte till. De som inte var riktigt nöjda med öppettiderna ville framför allt att 
biblioteket skulle öppna tidigare på förmiddagen och längre öppettider på helgerna. 
Övervägande delen av de som svarade på enkäten tyckte att de blivit bra bemötta och fått den 
hjälp de behövt av personalen på stadsbiblioteket. Jag hade dock ingen direkt fråga i enkäten 
om den studerande hade bett om hjälp i informationsdisken, så man kan ej se om de som 
ansåg sig ha blivit bra bemötta hade fått hjälp i informationsdisken. De intervjuade 
studenterna hade också en positiv bild av biblioteket, både som lokal och av servicen som 
fanns där. Bland de intervjuade kom det fram att alla hade bett om hjälp vid 
Informationsdisken och de flesta ansåg att de hade fått den hjälp de behövt. Den hjälp de 
studerande oftast efterfrågade på biblioteket var att få hjälp med att få fram information på de 
frågor de hade, dvs. få hjälp med att söka fram information och hjälp att hitta på hyllorna. 
Denna hjälp sökte de framför allt i informationsdisken. Det var bara en av de intervjuade som 
inte tyckte att hjälpen riktigt hade räckt till, men den studerande trodde att det kunde ha berott 
på att han själv inte riktigt visste vad han ville ha. I enkätsvaren kan man också se att det var 
lite delade åsikter om hur snabbt man fick en beställd bok, det var 31 % som tyckte att det 
gick snabbt att få böckerna medan 23,5 % tyckte att det gick långsamt. I Veals artikel menar 
Steffen att majoriteten av de vuxenstuderande bland annat använder biblioteket för att de vill 
ha information som hjälper dem att nå sitt mål så snabbt och smärtfritt som möjligt (Steffen, 
se Veal 2000, s.117). Av de svar jag fått verkar det som att bibliotekets personal har lyckats 
bra med den hjälpen.  
 
 
6.4 Bibliotekariernas service till de kunskapslyftsstuderande 
 
Enligt bibliotekarierna hade inte arbetsuppgifterna i sig förändrats så mycket. Det krävdes 
dock mer handledning av de kunskapslyftsstuderande ansåg man överlag bland 
bibliotekarierna. De förstod att de studerande var studieovana och att de också ofta var 
biblioteksovana och därför var det naturligt att de behövde hjälp. Hjälpen kanske inte bestod i 
att servera svaret direkt utan att mer visa hur man hittar i katalogen, hyllorna osv. Detta 
förhållningssätt stämmer överens med vad man i Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete säger, nämligen att man som 
bibliotekarie ska lära ut informationssökning på ett pedagogiskt sätt. Bibliotekarierna tyckte 
att arbetsbelastningen hade ökat och därmed hade också tid för individuell hjälp till låntagarna 
blivit mindre då det hade blivit hårdare tryck på informationsdisken och det var många fler 
som behövde hjälp. Detta medförde också att övriga biblioteksbesökare hade svårare att ta sig 
fram till informationsdisken. 
 
Christian m.fl. föreslår i sin artikel, att bibliotekarien måste möta de olika behoven och kunna 
hjälpa såväl vana som ovana biblioteksbesökare och datoranvändare. Dessutom påpekas också 
i samma artikel att det blir alltfler vuxenstuderande som har olika bakgrund och inte minst vad 
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beträffar dator- och biblioteksvana. De anser att man måste kunna möta de skiftande behoven 
och hjälpa både de vana och ovana informationssökarna (2000, s.19ff). I resultatet av enkäten 
kan man också se att det bara var 16 % som använde internet/CD-ROM i biblioteket. Detta 
säger förstås inget om man använder datorer hemma, tyvärr hade jag ingen fråga vare sig i 
enkäten eller i intervjuerna om de studerande ansåg sig vara datorvana eller ej. De intervjuade 
studenterna använde heller inte bibliotekets datorer i någon större utsträckning och det var 
bara två av dem som uppgav att de använde bibliotekets datoriserade katalog, men även dessa 
studerande hade vänt sig till informationsdisken. 
 
Wilson menar att när man studerar informationssökningsbehov och informations- 
sökningsbeteende, måste man ta hänsyn till den kontext individen lever i, individens livsvärld, 
vilken Wilson definierar som hela erfarenheten en person har som informationsanvändare. 
Här ingår olika subvärldar som arbete, familj osv. (1981, s.6). Även Veal tar upp att det är 
viktigt att bibliotekarien tänker på att rollen som studerande är bara en liten del av den vuxnes 
liv. Det finns roller som tar större plats t.ex. familjeliv och arbete. Wilson pratar också om 
olika barriärer eller hinder som individen kan ha i sin miljö (ibid, s.8). De barriärer jag 
tydligast tycker att man kan se är bland de intervjuade studenterna. Flera av dem uppger att de 
är ovana datoranvändare och detta medför att de t.ex. inte vågar att söka i bibliotekets katalog. 
Veal säger också att många vuxenstuderande vill få fatt på information snabbt och lätt och att 
bli duktig på att själv söka information är ej så högt prioriterat (ibid, s.117). Några av de 
intervjuade tycker också att de har klarat sig bra utan informationssökningsundervisning. De 
tycker att de får så bra hjälp i biblioteket. De flesta tyckte att bibliotekets främsta uppgift 
gentemot de kunskapslyftsstuderande var att få bra hjälp att hitta information och den hjälpen 
tyckte man också att man fick. 
 
 
6.5 Bibliotekets samlingar 
 
Enkätens resultat visar att en stor del (75,5 %) tyckte att med tanke på deras studier fanns det 
tillräckligt med litteratur på stadsbiblioteket. Man kan också se att ett av de vanligaste sätten 
(61 %) att få tag på kurslitteratur var lån på biblioteket. Framför allt var det de 
vård/kärnämnesinrik tade som lånade (76 %) medan det bland de IT/teknikstuderande var färre 
(35 %) som lånade på biblioteket. Detta kan förmodligen förklaras av att de 
vård/kärnämnesinriktade studenterna ofta har resurslistor i flera ämnen och inte så ofta fast 
kurslitteratur. Det ingår i deras pedagogik att de själva ska söka efter information och följden 
blir att mycket av litteraturen söker de på biblioteket. På enkätfrågan om det fanns tillräckligt 
med tidningar och tidskrifter på biblioteket, svarade ca hälften positivt men det var också 
ganska många (29 %) som inte visste hur det förhöll sig. Om man jämför detta med frågan om 
litteraturen var tillräcklig, så var det bara 2 % som svarade vet ej. Jag tror att det kan vara så 
att det kanske inte är lika många som använder tidskrifter av de studerande utan att det är 
framför allt böcker de är ute efter på biblioteket. Även de flesta av de intervjuade studenterna 
tyckte att samlingarna hade varit tillräckliga med tanke på studierna. Det var dock en del av 
dem som svarade på enkäten och bland dem som intervjuades som uppgav att de önskade mer 
av vård-, medicin-, TV-media- och psykologilitteratur. Även nyare litteratur i bl.a. elektronik 
önskades. Man ville dessutom ha fler faktavideofilmer samt större uppsättningar av 
litteraturen. 
 
De bibliotekarier som intervjuades trodde inte att litteraturinköpen hade genomgått någon 
större förändring efter Kunskapslyftets början. Dessutom var det inköpsstopp vid tiden för 
intervjuerna. En av dem trodde dock att inköp av den studierelaterade litteraturen hade ökat 
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något, då hänsyn tas till den efterfrågan som råder. Önskemål fanns emellertid om att kunna 
köpa in mer vårdlitteratur, då det kom många vårdstuderande till biblioteket. Man kan även 
här se av resultatet att det är inom vårdutbildningarna som det krävs mest, både bibliotekarier 
och studenter önskar en förstärkning inom vårdlitteraturen. 
 
 
6.6 PBL och biblioteket 
 
Att arbeta enligt PBL är som tidigare nämnts, att man utgår från ett problem som man ska 
försöka lösa. Både bibliotekarier och studenter har nämnt att det ibland har varit svårt att hitta 
litteratur då man har haft problem med att veta vad det är man är ute efter. De studerande har 
inte riktigt formulerat sin sökfråga, när de har kommit till biblioteket för att söka litteratur. 
Detta i sin tur leder till att det tar längre tid vid informationsdisken. Enligt Abrandt är den 
studerandes egna problemformuleringar och frågor samt det egna ansvaret och självständiga 
lärande som utgör grunden i inlärningen (1995, s.11). I Fridéns arbete sägs det att förutom 
själva kunskapsinhämtningen har man som mål i PBL pedagogiken att den studerande ska 
utveckla sin samarbets- och problemlösningsförmåga (1995, s.1). Silén tar i sitt arbete upp att 
för att senare kunna ha en bra handlingsberedskap i sitt yrke, är ett mål att utveckla förmågan 
att kunna lösa och hantera problem. Hon menar också att problemlösning är ett medel i 
inlärningsprocessen (1989, s.22).  
 
Bibliotekarierna i min undersökning tycker som nämnts att de studerande inte alltid är helt på 
det klara vad problemet eller uppgiften är. Många studerande har otydliga frågeformuleringar 
och därför vet de inte riktigt vad de ska söka för information. De studerande säger också 
själva att de ibland inte hittat den information de vill ha, men att det kanske kan bero på att de 
själva inte är helt klara över vad de egentligen är ute efter. Här tycker jag att det verkar finnas 
ett glapp av hur man från skolan/lärarna ser hur de studerande uppfattar uppgiften och hur de 
studerande själva uppfattar sin problemformulering. Det kanske skulle vara av nytta att man 
ifrån skolans håll ser till att de studerande förstår sin uppgift rätt så att de sedan kan leta efter 
information för att få svar på problemet. Kühne menar att läraren måste förmedla sina 
ämneskunskaper så att eleverna har någon grund att utgå från, annars kanske man söker i 
blindo och följden kan bli att man misslyckas (1993, s.33). Enligt Kuhlthaus modell verkar 
studenterna befinna sig i steg tre, Prefocus Exploration. Detta steg upplever många studenter 
som det svåraste, för här måste de undersöka information i huvudämnet för att dels förstå det 
och kunna formulera ett fokus. Denna fas medför att de känner sig förvirrade och osäkra 
(1993, s.42ff). Det verkar vara så att de studenter i min undersökning, som inte är helt klara 
över vad de egentligen är ute efter, inte riktigt är färdiga med steg tre. De behöver mer tid att 
formulera och fokusera sin fråga.  
 
 
6.7 Informationssökningsundervisning 
 
I SOU 1996:27 betonar man även ämnen som ligger utanför kurser i kärnämnen och 
karaktärsämnen , det vill säga kvalitativa egenskaper som exempelvis: självtillit, 
problemlösningsförmåga, inhämta och värdera information etc. I sammanhanget vill man 
poängtera datakunskap. Allt detta ansåg kommittén viktigt i det livslånga lärandet och i 
utvecklingen av distansutbildningar. Kühne kom bland annat fram till att det lönar sig att lära 
elever bibliotekskunskap, eleverna kunde arbeta mer självständigt och blev även mer positiva 
och kreativa (1993, s.241). Bland de studerande i min undersökning som svarade på enkäterna 
kom det som tidigare redovisats fram att det var få som hade blivit erbjudna 
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bibliotekskunskap- och informationssökningsundervisning. Av de få som blivit erbjudna hade 
de flesta deltagit i undervisningen, detta tycker jag tyder på att det finns ett intresse för denna 
typ av kunskap. Det är också glädjande att man av resultatet på enkäten kan se att en stor del 
av de studerande och då framför allt de vård/kärnämnesstuderande tycker att de har utvecklat 
sin förmåga att söka information genom att använda sig av biblioteket. 
 
Enligt Kuhlthau var de studerande osäkra och rädda när de kom till biblioteket för att söka 
information. I den informationssökningsprocessmodell som Kuhlthau utarbetat har hon 
uppmärksammat i sin undersökning att detta är en process som bl. a. innehåller känslor (1993, 
s.42ff). Detta verkar överensstämma med de studerande som jag har intervjuat. De flesta 
uppger att de känner sig osäkra på att själva söka i datorerna, att de hellre ber om hjälp, då de 
inte tror sig kunna hitta något genom att leta själva. Detta tycker jag tyder på att man kanske 
skulle satsa en del på att vuxenstuderande skulle lära sig en viss baskunskap vad gäller att 
använda datorer. Oavsett var man kommer att arbeta så blir det alltmer mer vanligt att man 
kommer i kontakt med datorer i arbetet. I SOU 1996: 27 poängterade man som nämnts också 
datakunskap som viktigt med tanke på det livslånga lärandet (s.56). 
 
I Limbergs undersökning var de studerande vana informationssökare redan innan arbetet. 
Några av eleverna uppgav hur de tidigare lärt sig av lärare och bibliotekarier hur de ska söka 
informationen (1998, s.129). Av de studerande i min undersökning var det endast några få 
som hade fått informationsökningsundervisning. Av enkätsvaren och intervjuerna kan man se 
att det finns önskemål om undervisning av informations- och bibliotekskunskapsundervisning, 
både från de studerande och bibliotekarierna. De flesta av de intervjuade studenterna tyckte 
att skolan skulle ansvara fö r denna undervisning, en av de studerande ansåg dock att 
biblioteket skulle hålla i undervisningen då hon trodde att biblioteket kunde detta ämne bättre 
än skolan. 
 
Många känner sig som sagt osäkra när det gäller datorer och därför blir även en sökning i 
bibliotekets katalog omöjlig för en del. För att överhuvudtaget kunna börja söka i olika 
databaser och kataloger behövs det därför mer datorkunskap. Enligt bibliotekarierna erbjuder 
inte biblioteket undervisning i informationssökning speciellt för de kunskapslyftsstuderande. 
De hade heller inte fått några sådana önskemål direkt från dessa studenter. Man erbjöd dock 
informationssökningsundervisning till allmänheten och där fanns möjlighet för de 
kunskapslyftsstuderande att gå om de ville. Bibliotekarierna tyckte dock att det skulle vara bra 
om de studerande fick informationssökningsundervisning, antingen av skolan eller biblioteket. 
Om biblioteket skulle stå för undervisningen krävdes det att man fick mer resurser. Om man 
fick mer resurser skulle man även kunna bjuda in kursanordnarna och deras kurser till 
visningar av biblioteket. Enligt bibliotekarierna har man inte tillräckligt med resurser för detta 
nu.  
 
Gayle R.Christian m.fl. tycker att man kan erbjuda utbildning i informationssökning flera 
gånger per termin, på grund av att informationssökningsbehovet skiftar med olika uppgifter. 
Bibliotekarierna ska vara tillgängliga för de vuxenstuderande, eventuellt skulle en 
bibliotekarie gå runt i biblioteket och fråga de studerande om de behöver hjälp (2000, s.19ff). 
Detta kanske skulle vara problematiskt att genomföra på Huvudbiblioteket med tanke på de 
personella resurser som finns tillgängliga. Sett från de studerandes perspektiv, vore det säkert 
bra, med tanke på alla de frågor som dyker upp under tiden de söker i hyllor och datorer. Jag 
har själv märkt i mitt arbete på Hälsouniversitetets bibliotek, att det är många som kommer 
fram och frågar när man är ute i lokalen bland hyllorna. De flesta upplever det säkert inte så 
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”högtidligt” och man kanske inte tycker att man behöver vara så välformulerad som säkert 
många känner och tror att de ska vara när de kommer fram och frågar i informationsdisken. 
 
 
6.8 Samarbetet bibliotek - kursanordnare 
 
Kühne ställde sig frågan vad händer med alla inblandade när man arbetar undersökande i ett 
bibliotek? Hon menar att det krävs ganska mycket samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
för att få det att fungera (1993, s.12-13). Hennes studie handlade om grundskoleelever och 
man kan tänka sig att det finns en viss skillnad mellan vuxenstuderande och grundskole- 
elever vad beträffar exempelvis datorvana och studievana. Ofta är det ett tag sedan de 
vuxenstuderande lämnade skolbänken och de känner sig ovana att studera. Dessutom är det 
många fler av de vuxenstuderande som inte har den datorvana som de yngre eleverna har. 
Man kan tänka sig att detta gör det ännu svårare för de vuxenstuderande att söka information i 
biblioteket. 
 
Kühne kom i sin undersökning fram till att det inte var helt lätt att lära eleverna att söka sig 
fram till information på biblioteket, att det krävdes dels ett planerat samarbete mellan skolan 
och biblioteket dels ett välutrustat bibliotek (ibid, s.241). Enligt mitt resultat av enkäterna så 
uppmuntrar lärarna till att de studerande ska använda sig av biblioteket. Detta i sig kan man 
tycka är tillräckligt för att lärarna ska vara intresserade av hur biblioteket fungerar, vilka 
resurser som finns och vilken handledning/hjälp de studerande kan få på biblioteket. Ett visst 
mått av samarbete borde vara av intresse. I enkätsvaren kan man se att större delen (79,5 %) 
av de svarande inte visste om det fanns något samarbete mellan skolan och biblioteket, det var 
bara 2,25 % som trodde att det fanns ett samarbete.  
 
Resultatet av intervjuerna tyder på att det finns ett intresse från bibliotekets håll för ett utbyte 
av information och/eller samarbete med kursanordnarna. Man har som tidigare nämnts, bjudit 
in till biblioteket, men få av kursanordnarna kunde komma. Bibliotekarierna tyckte att det 
skulle vara av värde om lärarna lite mer satte sig in i om det går att få fram litteratur i de 
uppgifter studenterna får. Bibliotekarierna vill att lärarna ska veta vilka resurser som finns att 
tillgå på biblioteket, en bättre koppling mellan bibliotek och lärare vore önskvärd anser man. 
Det verkar helt klart att biblioteket vill ha lite mer feedback från 
lärarna/utbildningsanordnarna. Jag har inte intervjuat några lärare, men det skulle vara 
intressant att få ta del av hur de ser på detta. Flera av de studerande som jag intervjuade 
uppgav också önskemål om att få gå tillsammans med lärarna till biblioteket för att bli lite 
introducerade i biblioteket. 
 
 
6.9 Bibliotekets resurser oförändrade 
 
Bibliotekarierna är väl medvetna om att det är många av de studerande som är både 
biblioteks- och datorovana. PBL ställer andra krav på bibliotekarierna, de får mer 
pedagogiska uppgifter som att visa vägarna till informationen, inte bara direkt söka upp 
litteraturen åt dem. Enligt Charlott Silén är som tidigare nämnts det viktigaste i PBL den 
studerandes egna utveckling av självständigt lärande. Man litar till individens egna 
utveckling, engagemang och kreativitet (1989, s.6). David Wikdahl tar i sin debattartikel upp 
just detta problem. Han menar att i och med att man använder sig av PBL, används biblioteket 
i hög grad, men många av eleverna är ovana i biblioteket och lärarna hänvisar dit för att hitta 
informationen. Både de studerandes och lärarnas bristfälliga kunskaper om biblioteket medför 
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en ökad arbetsbelastning för bibliotekarierna (1998, s.14). I en annan debattartikel skriver 
man att erfarenheterna pekar på att kommunerna har mycket oklara insikter om hur 
bibliotekens pedagogiska roll ser ut i utbildningssystemet och hur stor betydelse det har för 
lärarnas arbete i undervisningen. Biblioteket fungerar i stort sett som en integrerad del av 
undervisningen. Det har dock inte tagits någon hänsyn till detta när det gäller resurs- 
fördelningen anser man (Andréasson SvD, 1999-08-31, s.12). Samma gäller för Linköpings 
Huvudbibliotek, även om man försökt från bibliotekets sida att få del av resurserna. Man hade 
enligt bibliotekarierna försökt flera gånger från bibliotekets håll få del av pengarna till 
Kunskapslyftet, men inte lyckats få några bidrag. Man ansåg att detta var märkligt när det 
uppenbarligen var så att biblioteket användes mycket av de kunskapslyftsstuderande. 
Bibliotekarierna var lite osäkra på om det fanns eller hade funnits någon dialog mellan 
biblioteket och politiker angående Kunskapslyftet. Man trodde att försök hade gjorts från 
bibliotekets sida, men att det inte hade mötts av någon större förståelse. 
 
 I SOU 2000:28 menar man att staten måste garantera en viss minimistandard på infra-
strukturen när det gäller det livslånga lärandet ute i kommunerna. Det vill säga utveckling av 
bland annat information, individuella studieplaner, kvalitetssäkring av utbildningssamordnare, 
bibliotek, tillgång till infrastruktur för IT-baserat lärande m.m. (s.37). Carin Carlssons 
magisteruppsats hade hypotesen ”staten och kommunen ser inte folkbiblioteket som en 
självklar part vid planering av utbildning”. Uppsatsens hypotes bekräftades och författaren 
undrar hur en så stor satsning som kunskapslyftet har kunnat sjösättas utan att man funderat 
över bibliotekens resurser och behov av förstärkning (1998, s.85). Utav de resultat som jag 
har fått i min undersökning kan jag konstatera att samma gäller här. Staten och kommunen 
verkar inte heller här se folkbiblioteket som en part i planeringen av utbildningarna. Trycket 
har ökat på biblioteket men några extra resurser eller förstärkning i samband med 
Kunskapslyftet har inte biblioteket fått ta del av. 
 
 
6.10 Slutsatser 
 
De slutsatser jag tycker mig kunna dra utifrån de studerandes och bibliotekariernas svar är att 
de studerande överlag är nöjda med den service och det bemötande de får på 
Huvudbiblioteket. Deras svar visar på att de flesta tycker att de får den hjälp de behöver. 
Även om man önskar större uppsättningar av litteraturen och lite mer av nyare litteratur i vissa 
ämnen, så tycker man i allmänhet att den litteratur man söker efter finns på biblioteket. Ett av 
de vanligaste sätten för de studerande att få tag på kurslitteratur var bl.a. att låna på 
biblioteket. Det är framför allt de som läser vårdämnen och kärnämnesinriktat som använder 
sig mest av biblioteket och det var dessa utbildningar som också mest använde 
PBL/undersökande arbetssätt som pedagogik. I min undersökning tycker jag att man kan se 
ett klart samband mellan PBL/undersökande arbetssätt och en ökad biblioteksanvändning. 
 
Den hjälp de studerande oftast efterfrågade var att få hjälp med att söka fram information och 
hjälp med att hitta bland hyllorna. Det finns önskemål bland de studerande om att få 
undervisning i informations- och bibliotekskunskap och att denna undervisning skulle skolan 
ansvara för. Det fanns också de som inte var lika intresserade av denna undervisning och det 
var framför allt de som inte var så datorvana. De studerande ville också besöka biblioteket 
tillsammans med lärarna för att få en liten introduktion av biblioteket. 
 
Bibliotekarierna tyckte att det främst märktes av det ökade trycket på informationsdiskarna att 
det hade tillkommit fler studerande efter Kunskapslyftets införande sommaren 1997. Man 
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ansåg att bibliotekarierna hade fått en mer pedagogisk uppgift gentemot de kunskaps-
lyftsstuderande. Detta berodde på att många av dessa utbildningar använde sig av ett 
undersökande arbetssätt eller PBL som pedagogik. Som bibliotekarie innebar detta att man 
inte serverade svaret direkt utan att man visade på vägarna till informationen för de 
kunskapslyftsstuderande. Dessa vuxenstuderande var också ofta ovana biblioteks- och 
datoranvändare, som därmed krävde mer handledning och tid av bibliotekarierna. Bland 
bibliotekarierna tyckte man att resurserna inte riktig räckte till för att kunna svara upp till de 
behov som de studerande har. Eftersom biblioteket användes mycket av de kunskaps-
lyftsstuderande, tyckte bibliotekarierna att det var märkligt att biblioteket inte hade fått del av 
pengarna till Kunskapslyftet. Önskemål fanns från bibliotekarierna att kunna köpa in mer 
litteratur, främst vårdlitteratur med tanke på att det var många vårdstuderande i biblioteket. I 
nuläget fanns det inga resurser för detta. Man ville också ha mer kontakt med 
utbildningsanordnarna/lärarna för att visa dem vilka resurser som fanns för de studerande på 
biblioteket. Om man fick mer resurser skulle bibliotekarierna också aktivt kunna erbjuda 
visningar av biblioteket samt undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning till 
de kunskapslyftsstuderande. 
 
Utifrån de svar jag har fått tycker jag att man också kan dra slutsatsen, att om den studerande 
är datorovan hämmar detta också försök till att göra egen informationssökning. Flera 
studerande tyckte att de var så ovana vid datorer att de hellre gick till informationsdisken och 
bad om hjälp istället för att försöka söka i katalogen själva. 
 
 
6.11 Avslutande kommentarer 
 
Jag tycker att de metoder (enkäter, intervjuer och litteraturstudier) jag valt har passat bra för 
min undersökning. När jag har tittat på resultatet av intervjuerna och enkäterna så har jag sett 
att det skulle ha funnits med frågor om hur datorvana de studerande är. I undersökningen har 
jag tyckt mig kunnat se att datorovana har varit en bromskloss för den enskilde studenten i 
motivationen att lära sig söka information. Datorovana verkar vara ett stort hinder och det 
vore intressant att se om datorundervisning kunde hjälpa till att få den studerande mer 
intresserad av att lära sig söka information själv.  
 
Det är många i debatten som kommenterat att biblioteken inte räknats med när resurserna till 
Kunskapslyftet har fördelats. På många håll i Sverige har biblioteken inte fått någon del av 
dessa medel. Utifrån de resultat undersökningen har gett kan man se att detta också gäller för 
Linköping. I prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 står det att Kunskapslyftet var en 
satsning som varade mellan juli -97 och fram till årsskiftet 2002/2003, därefter har den 
övergått i en annan form med ett särskilt riktat statsbidrag. Det fanns under 2003 från 
kommunernas sida, en stor efterfrågan på det nya riktade statsbidraget. Enligt myndigheten 
för skolutveckling fanns det dock en osäkerhet beträffande en del kommuners ambitionsnivå 
att upprätthålla utbildningsvolymerna. Det riktade statsbidraget ska från och med 2006 
inordnas i det generella statsbidraget till kommunerna. Regeringen bedömer också att det är 
viktigt att den kommunala vuxenutbildningen också i fortsättningen har en hög ambitionsnivå. 
Man kan då hoppas att biblioteken också kommer att räknas in i det fortsatta arbetet med den 
kommunala vuxenutbildningen. Avslutningsvis kan sägas att även om Kunskapslyftet 
avslutades årsskiftet 2002/2003, så är ämnet vuxenstuderande – bibliotek fortfarande mycket 
aktuellt. Mycket av det jag har kommit fram till i min undersökning kommer förmodligen, 
mer eller mindre, gälla på folkbiblioteken en tid framöver. 
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7 Sammanfattning 
 
I dag står de flesta folkbibliotek inför situationen att det kommer många vuxenstuderande till 
biblioteket och de studerande har blivit fler efter att Kunskapslyftet startade sommaren 1997. 
Jag tyckte det skulle vara intressant att se hur situationen såg ut på folkbiblioteket och valde 
därför att undersöka hur situationen ser ut för de kunskapslyftsstuderande när de använder sig 
av biblioteket och hur Kunskapslyftet har påverkat bibliotekariernas situation. Mitt syfte med 
uppsatsen är att undersöka hur situationen ser ut på Huvudbiblioteket i Linköping efter att 
Kunskapslyftet startade i juli 1997. 
 
Mina frågeställningar är: 
 
Kunskapslyftsstuderande: 
- Hur upplever de studerande att de blir bemötta på biblioteket? 
- Vilken typ av hjälp önskar eleverna från biblioteket? 
- Räcker bibliotekssamlingarna till? 
- Vad kräver man som elev av skolan? (Ex. får man någon utbildning i bibliotekskunskap, 

informationssökning osv.) 
 
Bibliotekarier: 
- Har pressen ökat på bibliotekarierna, på vilket sätt i så fall? 
- Ser arbetsuppgifterna annorlunda ut nu? 
- Har litteraturinköpen blivit annorlunda efter Kunskapslyftet? 
- Får biblioteket några ekonomiska bidrag för Kunskapslyftet? 
- Har man någon dialog med skolan/utbildningsansvariga? 
 
I inlednings- och bakgrundskapitlet tar jag upp lite ur debatten som varit och bakgrunden till 
Kunskapslyftet. Det visade sig också att många av utbildningarna använde sig av ett 
undersökande arbetssätt och problembaserat lärande (PBL), så därför har jag även tagit upp 
vad PBL innebär.  
 
Den tidigare forskning som jag har använt mig av är bland annat Brigitte Kühne som i sin 
undersökning tar upp skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet i grundskolan. 
Hon ville undersöka vad som händer med alla inblandade, elever, lärare och bibliotekarier när 
man arbetar undersökande i ett bibliotek. Ett annat arbete jag tagit upp är Kerstin Fridéns, där 
hon undersöker om den problembaserade inlärningen har någon betydelse för studenternas 
informationsvanor eller om biblioteksutnyttjandet hade ökat bland studerande i allmänhet. 
Man jämförde den traditionella studentpopulationen vid Karolinska institutet med avseende 
på biblioteks- och informationsvanor med studenterna på Hälsouniversitetet i Linköping i 
arbetet. I Louise Limbergs undersökning var syftet att genom att studera samspelet mellan 
informationssökning och lärande utforska fenomenet informationssökning. Limberg såg i sitt 
arbete att vad som påverkat vad eleverna fick ut av informationen var hur deras hållning och 
inriktning hade varit vid informationssökningen. I Carin Carlssons magisteruppsats var ämnet 
att försöka belysa folkbibliotekets roll i utbildningssammanhang. Hon undrade över hur man 
kunde starta upp en så stor satsning som Kunskapslyftet utan att man funderat över 
bibliotekens behov av förstärkning i samband med detta. Vidare har jag presenterat Kuhlthaus 
modell av informationssökningsprocessen. Denna modell lägger stor vikt vid känslo-, tanke- 
och handlingsaspekterna på sökprocessen. Modellen tar upp sex steg i sökprocessen, från när 
eleven får en uppgift av läraren till när informationssökningen avslutas och eleven ska 
presentera eller använda resultatet på annat sätt. T.D. Wilson försöker i sin artikel definiera 
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och förklara olika koncept som information, användarstudier och informationsbehov. Han 
menar bl.a. att informationssökningsbeteendet kommer ur ett behov som uppmärksammats av 
individen. Informationsbehovet leder sen till informationssökning, som i sin tur kan studeras 
som olika beteenden, hur användaren väljer informationskällor och hur individen sedan 
använder dem. Jag har även tagit upp två artiklar ur The Reference Librarian. Bägge handlar 
om vuxenstuderanden och bibliotek. Robin E. Veal menar i sin artikel bl.a. att man från 
biblioteket sett måste tänka på att vuxenstuderande återvänder till skolbänken med kluvna 
känslor och att de ofta lider av ”library anxiety”. Gayle R. Christian m.fl. påpekar att de 
vuxenstuderande blir alltfler och att de har skiftande bakgrund vad beträffar biblioteks- och 
datorvana. Man menar att biblioteken måste kunna möta de skiftande behoven och hjälpa 
både de vana och ovana informationssökarna. De tar i sin artikel också upp lite tips om hur 
bibliotekarierna kan gå till väga för att hjälpa de vuxenstuderande. 
 
De metoder jag har använt mig av i undersökningen är enkäter och intervjuer. Jag har skickat 
ut en enkät till studerande vid utbildningar inom Kunskapslyftets regi. Detta gjorde jag för att 
få en viss bredd i mitt arbete, som jag sen kunde utgå ifrån och fördjupa i intervjuerna som jag 
senare gjorde. Jag intervjuade åtta kunskapslyftsstuderande som använder sig av 
Huvudbiblioteket i sina studier och fyra bibliotekarier som arbetar på Huvudbiblioteket i 
Linköping. Undersökningen är begränsad till Huvudbiblioteket i Linköping. 
 
De resultat jag kommit fram till i min undersökning är att de flesta kunskapslyftsstuderande i 
min undersökning är nöjda med det bemötande de får på Huvudbiblioteket. I stort är man 
också nöjd med bibliotekets samlingar även om det finns önskemål om nyare litteratur och 
större uppsättningar av vissa böcker. De vård/kärnämnesinriktade utbildningarna var de som 
mest använde sig av PBL och det var också dessa utbildningar som använde sig mest av 
biblioteket. Den hjälp de studerande främst frågade efter var att få hjälp med att söka 
information och hitta bland hyllorna.  
 
Bibliotekarierna tyckte att trycket på informationsdiskarna hade ökat mycket efter 
Kunskapslyftets start sommaren 1997. Bibliotekarierna hade fått en mer pedagogisk uppgift 
gentemot dessa studenter och det tog mer tid då studenterna ofta var biblioteks- och 
datorovana. Bibliotekarierna tyckte inte att resurserna riktigt räckte till och de tyckte det var 
märkligt att biblioteket inte hade fått någon del av pengarna till Kunskapslyftet. Från 
bibliotekarierna efterlystes också mer kontakt med lärarna/kursanordnarna, man ville bl.a. 
visa vilka resurser som fanns för de studerande på biblioteket . Önskemål fanns från både 
bibliotekarier och kunskapslyftsstuderande att de studerande skulle få Bibliotekskunskaps- 
och informationssökningsundervisning. 
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Till dig som studerar på Kunskapslyftet   Bil.1 
 
Jag är distansstuderande vid bibliotekshögskolan i Borås och jag har valt som ämne till min 
magisteruppsats att skriva om Kunskapslyftet och stadsbiblioteket i Linköping. Det jag vill 
undersöka är hur situationen ser ut på stadsbiblioteket efter att Kunskapslyftet har startat. Jag 
vill ta reda på hur de Kunskapslyftsstuderande upplever stadsbiblioteket i Linköping och hur 
Kunskapslyftet har påverkat bibliotekariernas situation.  
 
Du har nu fått en enkät med ett antal frågor som jag hoppas att du vill besvara. Deltagandet i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt, men jag är mycket tacksam om du vill besvara 
frågorna, det höjer kvaliteten på undersökningen. Jag skulle också vilja passa på att förklara 
vad jag menar när jag pratar om stadsbiblioteket och biblioteket i de olika frågorna i enkäten, 
jag syftar hela tiden på Huvudbiblioteket som ligger på Östgötagatan 5 i Linköping. Frågorna 
besvaras helt anonymt och är det något du skulle vilja fråga eller veta mera om, så kan du 
ringa till mig på telefonnummer 013-274469. 
 
    Tack på förhand för din medverkan! 
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1. Jag är  kvinna 
  man 
 
  född år: _______________________________________  
 

2. Vilken kurs/ämne eller ämnen läser du genom Kunskapslyftet? 
 
 
Vem är kursanordnare? 
 
 
 

3. Har du använt dig av stadsbiblioteket i Linköping innan du började studera? 
   Ja 
   Nej 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, vad gjorde du på biblioteket? 
 
Fyll i ett eller flera av följande alternativ: 
 
   Lånade böcker 
   Använde Internet eller CD-ROM 
   Studerade (Studier innan Kunskapslyftet) 
   Grupparbete 
   Kopierade 
   Kopplade av/umgicks 
   Läste tidningar/tidskrifter 
   Annat: ________________________________________________ 
 

4. Har du använt dig av stadsbiblioteket nu när du studerar på Kunskapslyftet? 
   Ja 
   Nej 
 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, hur ofta besökte du stadsbiblioteket? 
 
   1-3 ggr/termin 
   1-2 ggr/mån 
   1 ggr/vecka 
   Flera ggr/vecka 
   Annat: ________________________________________________ 
 
Vad gör du på stadsbiblioteket, nu när du studerar genom Kunskapslyftet? 
 
   Lånar böcker 
   Använder Internet eller CD-ROM 
   Studerar 
   Grupparbetar 
   Kopierar 
   Kopplar av/umgås 
   Läser tidningar/tidskrifter 
   Annat: ________________________________________________ 
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5. Välj ett av följande alternativ för varje påstående: 
 
 Stämmer 

mycket 
bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken bra 

eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Vet ej 

Biblioteket är viktigt för mina 
studier 
 

      

Jag har utvecklat min förmåga 
att söka information genom att 
använda mig av biblioteket 

      

Jag tycker att det är roligt att 
vara på stadsbiblioteket 
 

      

Jag tycker att jag blir bra bemött 
på stadsbiblioteket 
 

      

Jag får den hjälp jag behöver av 
personalen på stadsbiblioteket 
 

      

Jag kommer att använda mig av 
bibliotek (stadsbiblioteket eller 
annat bibliotek) efter min 
studietid 

      

Lärarna uppmuntrar till 
användning av stadsbiblioteket 
 

      

Bibliotekspersonalen har god 
kännedom om kurslitteraturen i 
mitt ämne/kurs 

      

 
 

6. Vilket är det vanligaste sättet för dig att få tag på kurslitteratur? 
 
   Lånar på skolan 
   Köper via bokhandel 
   Lånar på biblioteket 
   Köper av studiekamrat 
   Lånar av studiekamrat 
   Annat sätt: _____________________________________________ 
 
 

7. Anser du att öppettiderna på stadsbiblioteket är tillräckliga? 
 
   Ja 
   Nej 
 
Om du svarat nej, vilka tider tycker du att stadsbiblioteket bör hålla öppet? 
 
 
 

8. Finns det tillräckligt med litteratur (för dina studier) på stadsbiblioteket? 
 
   Ja 
   Nej, jag skulle önska mer av:  
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9. Välj ett av följand svarsalternativ för varje påstående: 
 

 Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken bra 

eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Vet ej 

Om den litteratur jag vill ha är 
upptagen, så går det snabbt att 
få den om man ställer sig på kö 

      

Beställning av litteratur från 
andra bibliotek går lätt och 
smidigt 

      

Jag upplever att det finns 
tillräckligt med tidningar och 
tidskrifter på stadsbiblioteket 

      

 
 

10. Har du blivit erbjuden undervisning i bibliotekskunskap/användning? 
 
   Ja 
   Nej 
 
Om du svarat ja på frågan, har du deltagit i undervisningen? 
 
   Ja 
   Nej 
 
Om du har svarat ja på de båda ovanstående frågorna, skulle jag vilja att du kryssar för om det är skolan 
eller biblioteket eller bägge som har haft hand om undervisningen. 
 
   Skolan 
   Biblioteket 
 
Anser du att undervisningen i bibliotekskunskap/användning var tillräcklig? 
 
   Ja 
   Nej 
   Vet ej 
 
Har du blivit erbjuden undervisning i informationssökning? 
 
   Ja 
   Nej 
 
Om du svarat ja på frågan, har du deltagit i undervisningen? 
 
   Ja 
   Nej 
 
Om du har svarat ja på de båda ovanstående frågorna, skulle jag vilja att du kryssar för om det är skolan 
eller biblioteket eller bägge som har haft hand om undervisningen. 
 
   Skolan 
   Biblioteket 
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11. Finns någon eller några speciella bibliotekarier som har hand om er som studerar på Kunskapslyftet? 
 
   Ja 
   Nej 
   Vet ej 
 
 

12. Finns det något samarbete mellan din skola och stadsbiblioteket? 
 
   Ja 
   Nej 
   Vet ej 
 

13. Vem/vilka var det som uppmuntrade er studerande till att använda er av stadsbiblioteket? 
 
   Lärare 
   Kamrater 
   Bibliotekarier 
   Andra: ________________________________________________ 
 
 

14. Är det något du tycker att jag har glömt fråga om eller något du vill nämna i samband med frågorna, så 
går det bra att skriva här:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack än en gång för din medverkan!! 
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Intervjumanual     Bil.2 
 
- Vad läser du och vem är kursanordnare? 
 
 
- Hur lång är utbildningen? 
 
 
- Vilken pedagogik används? 
 
 
- Hur uppfattar du bibliotekets betydelse för dina studier? 
 
 
- Vad anser du om bibliotekets service? (Lokaler, bemötande, hjälp, tillgång till datorer, 
studieplatser, samlingarna, öppettider osv.) 
 
 
- Bibliotekskunskapsundervisning? Viktigt el oviktigt? Vem ska se till att den blir av? 
 
 
- Informationssökningsundervisning?    -ll-        - ll-              - ll-                 
 
 
- Vilken uppgift anser du att biblioteket skall ha när det gäller Kunskapslyftet? 
 
 
- Finns det tillräckligt med tid att vara på biblioteket? 
 
 
- Använde du biblioteket innan studierna? 
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Intervjumanual bibliotekarier    Bil.3 
 
-Har bibliotekets tjänster ändrats? 
 
 
-Har dina arbetsuppgifter förändrats? 
 
 
-Har resurserna förändrats efter Kunskapslyftet? (Mer bidrag, personal mm) 
 
 
-Är det någon/några av bibliotekarierna som speciellt har hand om Kunskapslyftsstuderande? 
 
 
-Finns det tillräckligt med resurser nu efter Kunskapslyftet? (personal, samlingarna, datorer 
mm) 
 
 
-Litteraturinköpen, har de förändrats? 
 
 
-Tid för individuell hjälp - finns det nu? Har det förändrat? 
 
 
-Kontakt med de olika utbildningsanordnarna, existerar det? Hur se den ut i så fall? 
 
 
-Fick ni någon information om Kunskapslyftet innan juli-97? 
 
 
-Några förberedelser innan starten? 
 
 
-Övriga biblioteksbesökare, förändring för dem? 
 
 
-Finns det någon dialog mellan politiker och biblioteket angående Kunskapslyftet? 
 
 
-Några tankar eller önskemål angående Kunskapslyftet? 
 
 
-Krävs det mer handledning för Kunskapslyftsstuderande? Är ni insatta i pedagogiken? 
 
 
-Erbjuder ni undervisning i bibliotekskunskap? Deltar många i så fall? 
 
 
- Erbjuder ni undervisning i informationssökning? Deltar många i så fall? 
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-Finns det någon önskan om undervisning i bibliotekskunskap och infomationssökning? 
Från vem i så fall? Vill ni att de ska ha undervisning? Vill de studerande ha undervisning? 
Vem skall i så fall stå för undervisningen? 
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Resultatredovisning av enkäten   Bil.4 
 
Här tas de resultat av enkäten upp som ej har redovisats i kapitel 5. 
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10.c.Är det skolan eller biblioteket eller bägge 
som har haft hand om undervisningen?

11 (100%)

1 (9%)

1(9%)

0 2 4 6 8 10 12

Biblioteket

Skolan

Annat

n=11

Antal
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