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Distansstudenters informationskanaler
vilka är de?

Guðrún Thórsteinsdóttir

Inledning och syfte
Föreliggande artikel bygger på mitt avhandlingsprojekt vars syfte är att skapa fördjupad
kunskap om distansstudenters informationsanskaffning samt de problem de möter i samband
med detta. I Sverige råder brist på forskning som speglar studenternas erfarenheter av
distansutbildning. En aspekt på kvalitet i distansutbildning är studenters tillgång till
information. Hittills har distansstudenters informationsförsörjning varit förknippad med
specifika problem på grund av att de haft svårare än helfartsstudenter att utnyttja
högskolebibliotekens resurser. För att förbättra villkoren för distansstudier krävs fördjupad
kunskap om hur distansstudenter skaffar sig information. Vilka informationskanaler använder
studenterna sig av och hur använder de dessa? Vilken roll spelar de olika
informationskanalerna för studenternas informationsförsörjning? Vilka hinder stöter
studenterna på när de söker information?

I den här artikeln kommer fokus att ligga på några informationskanaler som för
distansstudenterna är viktiga för deras informationsförsörjning i studierna. Syftet med artikeln
är att lyfta fram de informationskanaler som studenterna upplever som viktiga och vilka de
främst använder sig av. En faktor som hur bostadsort påverkar tillgänglighet diskuteras likaså.
Artikeln tar varken upp studenternas informationssökningsprocess eller de problem som de
upplever när de söker information. Det finns heller inte utrymme för att diskutera de olika
förutsättningar som studenterna har för att söka information.

Distansstudenter och flexibelt lärande
Ett antal definitioner av begreppet distansutbildning har framställs i litteraturen. Det är dock
enligt min mening svårt att finna en definition som beskriver distansutbildning och lärande
väl eftersom distansutbildning är mycket olika på olika platser i världen. Börje Holmberg är
väl medveten om detta problem men har ändå gjort ett försök till att definiera begreppet.

Distance education is a concept that covers the learning-teaching
activities in the cognitive and/or psychomotor and affective
domains of an individual learner and a supporting organization.  It
is characterized by non-contiguous communication and can be
carried out anywhere and at any time, which makes it attractive to
adults with professional and social commitments. (Holmberg, B.
1995 s. 181).

De senaste åren har begreppet flexibelt lärande använts allt mer i litteraturen. Flexibelt
lärande är dock lika komplicerat att definiera som distansutbildning och distanslärande. I den
här texten används begreppet om det som äger rum, skapas och är adapterat till studenternas
behov snarare än till institutionens eller lärarnas behov.

Oavsett vilket begrepp det är som används, distanslärande eller flexibelt lärande, så
åsyftas vanligen individuellt lärande där hinder som tid och plats har blivit avlägsnade. Det är
företrädesvis den teknologi vi idag råder över som gör sådant lärande möjligt. Studenten kan
bedriva sina studier nästan varifrån som helst i världen om hon bara är antagen till en
utbildning och har uppkoppling till utbildningsanstalten via Internet. Teknologin har gjort det
möjligt för fler människor än någonsin att utbilda sig utan att behöva flytta på sig. Fler och
fler universitet och högskolor erbjuder flexibel utbildning på distans. David Hawkridge
kallade expansionen av distansutbildning med hjälp av modern teknologi för en utbildningens
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”Big Bang”. Med det syftar han t.ex. på hur tvåvägskommunikation i realtid kan upprätthållas
mellan studenter och lärare, samt att studenter har fått tillgång till enorma mängder
information genom distansutbildningsnätverk (Hawkridge 1995, s. 3). Bara det faktum att
studenterna får tillgång till mycket information utgör emellertid inte någon garanti för att
studenterna kan hitta relevant information, ta till sig den och omvandla den till kunskap. Det
uppkommer nya problem, bl.a. att använda sig av teknologiska redskap för att hitta relevant
information. Detta kräver informationskompetens av studenterna. Flertalet studenter saknar
denna kompetens eller har en bristfällig sådan och behöver därför hjälp med att hitta relevant
information i informationsdjungeln. Det är här som biblioteken kommer in i bilden och kan
hjälpa studenterna. Studier har nämligen visat att det är i huvudsak folkbiblioteken som får ta
emot kunskapstörstande distansstudenter, se t.ex. Andersson och Clausen (1999), von
Knorring, Aineström och Spiess (1999). Eftersom många distansstudenter befinner sig långt
från lärosätet kan detta problem inte enbart lösas med traditionell användarundervisning
därstädes. Studenterna behöver hjälp på sin hemort antingen från folkbiblioteket på orten eller
med stöd från högskolebiblioteket t.ex. via e-post. På Central Queensland University i
Australia har detta löst genom att bibliotekarierna har tagit fram några datorstödda
utbildningsprogram (computer-assistance learning programs) för att hjälpa studenter att
använda bibliotekskatalogen, söka i elektroniska databaser och på andra sätt begagna sig av
Internet eller webben (Appleton and Orr 2000, p. 15-17). I Sverige har även Umeå Universitet
utarbetat en webbplats som heter Biblioteksguiden för distansstuderande. Där finns nio
moduler som innehåller ganska omfattande instruktioner. t.ex. kan distansstudenterna få hjälp
att orientera sig i biblioteket, finna information, söka i databaser etc.
(http://www.ub.umu.se/ubhtm/distans_guide/startsida.htm)

Det är många fler faktorer än Internet som kan ändra distansstudenters
informationsbeteende. Detta för att utbildningsmålen har förändras. Förr kunde en student
skaffa sig utbildning som räckte livet ut. Dagens studenter måste däremot ständigt träna sig i
informationssökning och informationsanvändande och skaffa sig nya färdigheter allt eftersom
tekniken utvecklas vidare och kraven på informationsanvändande från samhället förändras.
Studenter måste lära sig att lära, lära sig att tänka, söka, analysera och sortera information från
oanvändbart brus: ”Apart from basic mathematics and literacy, there is little that is learnt in
school or university that is of much use or value twenty years later.  It is the capacity to
understand, to absorb and create new knowledge that is the most valuable in the longer term.”
(Line i Hagerlid 1996, s. 26).

I ett sociokulturellt perspektiv är det i språket och i kommunikationen mellan människor
som lärandet sker (Säljö 2000). I många avseenden kan den nya informationsteknologin
underlätta kommunikation mellan människor som inte har möjlighet att fysiskt träffas,
diskussionsfora på Internet och e-post gör detta möjligt. Vi bör dock inte överdriva betydelsen
av teknologin i lärandet. Teknologin ger en uppsättning verktyg som kan underlätta tillgång
till information, men den förvandlar inte informationen till kunskap.

I litteraturen betraktas vuxenstuderande ofta som en grupp med vissa specifika
gemensamma förutsättningar i studiesituationen. De anses t.ex. oftast ha hög studiemotivation
och problem med att kombinera arbete och familj med studierna. Vuxenstuderande saknar
ofta IT-kompetens och ställer därför andra krav på biblioteket än vad närstudenter som
kommer direkt från gymnasiet gör. En stor grupp distansstudenter är vuxenstuderande.
Definitionen av vuxenstuderande verkar dock variera en del. I sin forskning om
vuxenstuderande i Kanada definierar Given vuxenstuderande som ”studenter som har tagit
studieuppehåll i minst tre år” (Given 2001, under publicering).

En vuxenstuderande har i litteraturen de senaste tre decennierna blivit karakteriserad
som en individ:

a. who has a wealth of ’real live’ experience wich can enhance the learning process
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b. who is self-directed, knows his/her own learning needs, and ha a self-concept of being
responsible for his/her own life

c. who strives for a high level of autonomy in learning
d. who needs to know why something is necessary prior to learning it, and how it will fit

with his/her life experience
e. who is an active learner who comes to the educational experience ready to learn
f. and, who i highly self-motivated in the learning process and is particularly driven to

sucess by internal pressures(i Given 1999, s. 87)

Bästa sättet för att framgångsrikt uppfylla vuxenstuderandes krav på biblioteksservice menar
Given (1999, 2001) är att betrakta dem som individer med varierande och olika behov. De bör
alltså ses som individer och inte stereotypt generaliseras till en grupp ”vuxenstuderande” med
entydiga behov och önskemål. Vidare har Louise Limberg i sin forskning visat att strävandet
efter att beskriva informationssökningsprocessen enligt en generell modell hämmar
förståelsen för hur individer söker information och variationer i deras
informationssökningsbeteende. Hon menar att istället för att sträva efter att beskriva
informationssökningsprocessen i en modell som är gemensam för olika användare i olika
kontexter så borde skillnaderna mellan olika användare och olika kontexter utforskas. Detta i
syfte att bättre förstå fenomenet informationssökning (1998, s. 230).

Urval och metod
Tjugo studenter inom programmet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i
Borås valdes som informanter i projektet. Valet var svårt och långt ifrån självklart. Jag ville
välja studenter som följde ett helt program på distans1 och jag ville vidare att dessa studenter
själva skulle behöva söka information till olika kursmoment. Att välja studenter inom
biblioteks- och informationsvetenskap betyder att jag inte riskerar att de sällan eller aldrig i
sin utbildning själva behöver planera informationsökning och genomföra den. Dessutom
undersöker jag just studenter som i framtiden skall bli experter på att söka information och en
del kanske kommer att vara i den situationen att de ska hjälpa studenter i samma situation som
de själva nu befinner sig i. Det kan hävdas att jag har valt en grupp som är ”ovanligt”
intresserad och motiverad av att lära sig söka och skaffa fram information. Detta kan dock ses
som en fördel för min undersökning, eftersom jag för att kunna utforska hur distansstudenter
söker information i sina studier måste ägna mig åt studenter som ställs inför rikligt med
tillfällen där detta krävs, vilket är fallet i det program jag har valt studenter ifrån.
 Valet av studenter var strukturerat. Från fyra namnlistor valdes varannan student på ett
sätt som garanterade geografisk spridning över hela landet. Femton av studenterna bor på en
ort där det finns ett universitet eller en högskola i någon form. Elva bor i en stad med över
100 tusen invånare och fyra bor på landsbygden. Om någon av de valda av någon anledning
inte kunde delta i studien tillfrågades en annan. Denna valdes med hänsyn till att så god
åldersspridning som möjligt skulle föreligga. Genomsnittsåldern är 38 år, den yngste var 27 år
och den äldsta 51 år. Alla är kvinnor, endast två män fanns med i utbildningen och de kom
inte med i undersökningen. Studenterna som deltar i projektet låg i startgroparna för att skriva
B-uppsatser när intervjuerna som här presenteras genomfördes. Kvalitativ metod med
djupintervjuer användes för att få förståelse för studenternas informationsförsörjning. "…
intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina
levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras
eget perspektiv på sin livsvärld." (Kvale 1997, p. 100).
 Undersökningens mål är alltså att belysa och förstå studenternas perspektiv. Hur
upplever de att de söker information och skaffar fram användbara dokument under sina

                                                          
1 Det är ganska ovanligt att ett helt utbildningsprogram ges på distans.
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studier? Det görs inte anspråk på att säkerställa hur de verkligen går tillväga. Intresset ligger i
att utforska studenternas utsagor om informationsförsörjningen. Det görs inte heller anspråk
på att uppnå statistisk representativitet eller att generalisera resultaten till en större grupp
distansstudenter. Resultaten nedan bygger på tjugo distansstudenters utsagor om vilka
informationsresurser och/eller -kanaler de upplever som viktiga och varför.
 En intervjuguide konstruerades och en pilotintervju med två studenter genomfördes.
Efter det reviderades frågemallen en del och innehöll nu några frågeteman varav ett
presenteras här, nämligen  betydelsen av olika informationskanaler eller källor. Intervjuerna
var mellan 30 och 60 minuter långa och spelades in på band. De skrevs sedan ut ordagrant och
analyserades. Åtgärder har vidtagits för att säkra informanternas anonymitet. I texten nedan
används begreppet informant, respondent och student i lika betydelser.

Resultat
Vilka informationskällor upplevde studenterna vara viktigast för de i deras studier på distans?
Syftet med den här frågan var att ta reda på vad studenterna ansåg vara en synnerligen viktig
informationsresurs. Meningen var att locka fram det första som studenterna spontant skulle
tänka på i detta sammanhang. De flesta angav att det var biblioteket, utan att specificera
vilken typ av bibliotek de tänkte på. Många sade också litteratur eller kurslitteratur.
Studenterna fick motivera sina svar och efter analys av svaren kan det konstateras att de var
ganska entydiga. Kurslitteraturen hittade de flesta på bibliotek, åtminstone delvis. En student
menade att biblioteket och kurslitteraturen var de viktigaste informationskällorna och
eftersom kurslitteraturen fanns på bibliotek så utgjorde biblioteket den viktigaste
informationskällan. En annan uppgav att bibliotekskatalogen på folkbiblioteket var den för
henne viktigaste informationskällan. En tredje tyckte att studiehandledningarna var viktigast
eftersom hon alltid utgick från dem när hon gjorde sina uppgifter. Det gjorde samtliga
studenter men sedan när de skulle utföra sina studieuppgifter var det kursböckerna som
antingen fanns på biblioteket eller köptes in som utgjorde de viktigaste källorna för de flesta.
Informanten tyckte att föreläsningarna var viktiga av samma skäl som studiehandledningarna.
När hon sedan hade tagit reda på vilka arbetsuppgifter hon hade att utföra var det
bibliotekskataloger och databaser som utgjorde de viktigaste informationskällorna. Två
informanter ansåg att det helt och hållet berodde på vilken information de var ute efter vilken
källa som var viktigast. Var det en svensk bok var det LIBRIS, var det artiklar var det någon
artikeldatabas, men det kunde även vara människor. Därför var det svårt att utse någon som
den viktigaste informationskanalen eller källan. Internet var viktigt i den meningen att det gav
tillgång till studiehandledningar på BHS och det var via Internet som diskussioner mellan
studenterna ägde rum. Internet erbjöd också tillgång till Internetbokhandel där man kunde
köpa litteratur till studierna. Annat som nämndes som viktiga informationskällor var
kurskamrater, föreläsningar och lärare. Några nämnde också enstaka databaser, t.ex. LIBRIS
och Artikelsök.

De flesta nämnde biblioteket som en viktig informationskälla. En respondent sade att på
biblioteket fanns mycket litteratur och fanns den inte där så gick det ändå att få tag på det
mesta via biblioteket. En annan student tyckte att biblioteket hittills hade räckt till för det hon
hade behövt för sina studier. Några nämnde att det var smidigt att ha det mesta som de
behövde för sina studier samlat på samma ställe dvs på biblioteket. Någon påpekade att det
också var en vana, att hon var van att använda bibliotek och inte förstod vad man skulle kunna
ersätta det med. En respondent angav bestämt att det var högskolebiblioteket i Borås (HB)
som var den viktigaste informationskällan för henne. Hon påpekade att de böcker hon lånade
på sitt lokala folkbibliotek skulle hon också kunnat låna på HB, men de böcker hon lånade på
HB kunde hon inte låna hemma på sitt lokala folkbibliotek. Hon skulle kunna klara sig utan
sitt folkbibliotek även om det vore svårt, men utan HB skulle hon inte kunna klara sig i sina



6

studier. Den här studenten var beroende av HB eftersom hon endast hade tillgång till ett litet
folkbibliotek på sin hemort.

Många av studenterna upplevde kurslitteraturen som en viktig informationskälla. En
informant menade att det är i litteraturen hon hittade svaren och hon kände att den information
som hon hittade var relevant. En annan ansåg  att undervisningen fortfarande var ganska styrd
så att det var kurslitteraturen som var central. Obligatoriska uppgifter i utbildningen krävde
litteraturstudier för att bli genomförda. Studenterna var givetvis medvetna om detta och
menade att det är i kursböckerna som man hämtar information för att kunna lösa sina
studieuppgifter.

Sammanfattningsvis kan vi säga att för de allra flesta spelade biblioteket en stor roll när
det gällde att få tillgång till information. Litteraturen fanns också oftast på biblioteket. Vad
informanterna menade med bibliotek kunde dock variera. Det kunde vara det lokala
biblioteket, det bibliotek som de själva arbetade på, något högskole- eller universitetsbibliotek
osv. En del av problematiken här kretsar kring att även om en student nämnde att biblioteket
var en mycket viktig informationsresurs för henne, dit hon ofta gick, så kanske hon mycket
sällan använde sig av biblioteket som sådant. I stället kanske hon nästan enbart använde
Artikelsök, en databas som tillhandahölls av hennes lokala folkbibliotek. De flesta skulle nog
vara överens om att studenten hade använt sig av en databas, men har studenten använt sig av
folkbiblioteket? Ja, eftersom studenten gick till biblioteket och sökte därifrån.

Folkbibliotekets betydelse
De flesta tyckte att folkbiblioteket hade stor betydelse i deras informationsanskaffning. Endast
två informanter uppgav att de inte använde sig av folkbibliotek i sina studier. Dessa använde
sig i huvudsak av högskolebiblioteket i sin hemstad. Några informanter påpekade att även om
deras folkbibliotek var litet och hade litet utbud, så var personalen väldigt serviceinriktade
och hjälpsam. Det lilla folkbiblioteket upplevdes vara mycket bra just när det gällde viljan att
hjälpa till, att ta hem böcker och artiklar och erbjuda snabb service. Fyra studenter som alla
bodde på mindre orter menade att även om deras bibliotek var små så fungerade de bra
eftersom personalen var villig att hjälpa till och ordna fjärrlån, dock hände det att det lilla
biblioteket inte räckte till. Även andra studenter som bodde i stora städer hade upplevt detta
när det gällde deras lokala bibliotek. De menade att det fanns mycket mera än man trodde på
det lilla folkbiblioteket eller folkbiblioteksfilialen.

Ja man blir förvånad ibland när det går så smidigt. Vissa grejer kanske
man tror att det är svårt att hitta, men sedan kan de finnas på ens lilla
lokala folkbibliotek. Så var faktiskt fallet när jag skulle få tag på en hel
del av den här till den här kursen som vi läser nu då. Jag trodde att det
skulle kräva mer tid... men den stod där på hyllan, så att det var bara att
plocka den. (13-1-245).

Som framgått ovan betydde folkbibliotek mycket för de allra flesta. Samtliga informanter som
hade tillgång till universitetsbibliotek på sin hemort använde det också i sina studier i större
eller mindre utsträckning. Vilket bibliotek som informanten vände  sig till berodde oftast på
innehållet i uppgiften hon arbetade med. Misstänkte hon att litteraturen som hon sökte fanns
på båda ställena, dvs folkbiblioteket och universitetsbiblioteket valde hon det som låg närmast
eller det som hon trivdes bäst på. En informant uppgav att hon alltid gick till stadsbiblioteket
när hon kunde eftersom hon upplevde att servicen var bättre där och dessutom trivdes hon
bättre där. Hon hade tillgång till ett stort universitetsbibliotek dit hon gick när hon sökte
forskningslitteratur, men annars fördrog hon alltså stadsbiblioteket. Här finns inte utrymme
för att diskutera huruvida innehållet i uppgiften styrde vart studenterna vände sig för att söka
information. Däremot framgår det av intervjuerna att distansstudenterna inte brydde sig om
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vilken typ av bibliotek de använde, det viktiga var tillgängligheten till information och hur de
upplevde servicekvaliteten.

Betydelsen av högskolebiblioteket i Borås
Det framgick av intervjuerna att högskolebiblioteket i Borås (HB) hade främst betydelse när
det inte gick att få tag i studiematerial på hemorten. Studenterna använde biblioteket i mycket
liten utsträckning när de inte var i Borås på studieträff. När de befann sig i Borås fanns det
många hinder för biblioteksanvändande som hade med kontexten att göra snarare än med
servicen eller utbudet på HB. Majoriteten av studenterna som hade använt HB hade positiva
erfarenheter av biblioteket och dess tjänster.  När studenterna var på plats i Borås använde
några av dem håltimmar för att bläddra, kopiera, titta på kurslitteratur eller göra
litteratursökningar. Andra nämnde att för dem var HB viktigt i synnerhet när de inte fick tag
på vad de var ute efter på hemorten. Några betonade att det är bra att HB finns speciellt när
det gällde att få tag i litteratur som inte finns någon annanstans, t.ex. berättade två informanter
att de lånade UDK-klassifikationssystemet på HB. En informant berättade att hon en gång
behövde använda HB som en sista utväg och då fungerade det bra. Det huvudsakliga skälet
till att studenterna inte eller i ringa utsträckning använt sig av HB är att de, när de är i Borås,
ansåg sig sakna tid för biblioteksbesök. Ett par studenter beskriver ganska tydligt det dilemma
som många av distansstudenterna tycks befinna sig i.

Det är det att först säger vi ju att vi vill att man ska ha tid när man är här i
Borås. Men å andra sidan säger vi att vi vill inte vara här så länge… Nu
är vi här fyra dagar så säger vi "fyra dagar, det var länge" och nu har vi
lite hål i schemat så att man kan göra såna saker. Men det är svårt. För att
man vill både ha tillgång till det här[HB] och sedan vill man inte vara här
så länge (4-1-269)

…jag [har] inte använt mig så mycket utav biblioteket här, utan jag går
hit och lånar den kurslitteratur som finns. Det är ju så att när man är här
så är ju tiden så uppbokad på lektionstid. När man inte har lektioner eller
seminarier eller någonting då åker man ju hem.  Tiden som jag har för att
leta efter information eller böcker eller så, då går jag till högskolan på
min hemort då. (6-1-249)

Det hade alltså med schemaläggningen att göra att studenterna hade svårt med att få tid
över till biblioteksbesök. Bakom låg dock även ekonomiska skäl. Studenterna ville inte vara
för länge i Borås för att många hade arbete att sköta på hemmaplan och många hade även barn
och då vill de inte vara länge i Borås och då blir schemat späckat vilket innebär att
studenterna inte får möjlighet att använda sig av HB. Andra skäl som studenterna nämnde var
att de kände biblioteket på hemorten mycket bättre än de kände HB och kunde därför utnyttja
det på ett effektivare sätt. En del menade att det kändes enklare att fjärrlåna via sitt
folkbibliotek istället för att låna på HB och då behöva skicka böckerna tillbaka till Borås med
den kostnad som det medför. Det var alltså billigare att fjärrlåna via sitt folkbibliotek än att
beställa artiklar och böcker direkt från HB. Lånetiden på kursböcker var också längre om man
lånade dem via folkbiblioteket menade en student. Flera studenter uppgav att de fixade
litteraturen till sina studier på sina hemorter. Detta var dock betydligt enklare för dem som
bodde i storstad och där hade tillgång till ett större utbud av informationskanaler än vad som
fanns på landsbygden eller mindre orter.

Det var tydligt att HB för det mesta fungerade som resurs i studierna när det inte gick att
få tag i litteraturen på hemorten. För tre informanter var dock HB:s bibliotek mycket viktigt.
En informant menade att HB var viktigt när det gällde att få tag i artiklar i vetenskapliga
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tidskrifter och även när det gällde att orientera sig inom området. Där fanns ett mycket bra
utbud jämfört med hennes lilla folkbibliotek. Men i övrigt hade det inte så stor betydelse
eftersom hon inte bodde i Borås. Annat som ansågs viktigt var att högskolebiblioteket i
Borås hade många av de böcker som inte fanns på andra ställen. Vissa gick inte ens att köpa.
Ibland gick det också mycket snabbare att göra sitt jobb på HB eftersom alla hjälpmedel som
behövs för att lösa studieuppgifter fanns där. En respondent ansåg HB vara en mycket bra
hjälp för henne i hennes studier och menade att hon inte skulle kunna klara sig utan HB.
Resultaten tyder på att HB är viktigare för de studenter som bor i glesbygd och inte har
något universitetsbibliotek eller större folkbibliotek på nära håll.

Några studenter trodde att HB kommer att få mer betydelse i deras studier lite längre fram
när de kommer att arbeta mer självständigt, skriva uppsatser och dylikt. Två studenter tyckte
att HB har fått mer betydelse nu och menade att de börjat använda HB mer än tidigare. De
ansåg att det tar tid att lära känna biblioteket speciellt när de inte var så ofta i Borås och har så
knappt med tid när de var där.

Internets betydelse
Innan jag kan redogöra för hur stor betydelse Internet har för studenterna så är det viktigt att
definiera hur begreppet Internet används. Internet är ett övergripande begrepp som innefattar
väldigt mycket. Ofta används Internet som synonym för webben, e-post, databaser etc. I den
här texten används begreppet Internet som ett verktyg för att komma åt olika tjänster. Det kan
variera hur informanterna använder sig av begreppet Internet. Någon kan tycka att Internet
inte är så användbart vid litteratursökningar, eftersom hon använder Libris mest. Libris är ju
tillgängligt via Internet men denna student tolkar det inte så, utan ser det bara som att hon har
varit inne på databasen Libris. Någon annan kan säga att Internet är jätteviktigt eftersom det
ger tillgång till Libris som är en mycket viktig informationskälla för henne i hennes studier,
vilket också är i takt med min definition. Dessa exempel illustrerar studenternas olika syn på
Internet även om det inte är svårt att utläsa vad som menas. Det var dock tydligt i intervjuerna
att en del informanter använde sig annorlunda av terminologin vad gäller Internet, respektive
webben än vad jag definierat ovan.  Någon menade att på Internet surfar man runt och
använder olika sökmotorer, medan jag menar att det är på webben man surfar och det gör man
via Internet och det är på det sättet som terminologin används in denna text.

De flesta informanterna nämnde att Internet har stor betydelse för dem i den
bemärkelsen att det är en viktig inkörsport till Libris och till olika bibliotekskataloger samt
Artikelsök. Internet är likaledes viktigt för de flesta studenterna vad gäller kommunikationen
med Bibliotekshögskolan (BHS). Studenterna går in på skolans webbplats och läser
studiehandledningar och dylikt. Internet anses också av de flesta viktigt för att kontakta
studiekamrater via e-post och även i vissa fall lärarna. Att surfa på webben och använda sig av
sökmotorer tycker däremot få informanter är en betydelsefull funktion som inslag i studierna.

Det är just när man söker... i Artikelsök och de andra databaserna. Det är
mest där [som Internet spelar roll] och sedan studie... eller våran hemsida
[i Borås] klassens hemsida och studiehandledningarna. Det är ju bara det
som jag använder för studierna så att säga. Det är sällan jag använder
mig... sällan som jag surfar runt eller söker på andra ställen just för
studiernas skull, det gör jag inte, utan det är då databaserna och hemsidan
då.  Internet... just hela Internet använder jag mig inte så
mycket av så där. Det är några få adresser som man använder sig av. ( 19-
1-335)

Citatet ovan är ett bra exempel på hur en majoritet av distansstudenterna berättar att de
använder sig av Internets olika tjänster i sina studier. De flesta bedömer att Internet har stor
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betydelse för studierna, fast påpekar att vissa funktioner eller tjänster inte har betydelse alls
som t.ex. att surfa runt eller chatta. De hinner helt enkelt inte sovra bland allt brus på webben.

Jo det [Internet] har stor betydelse. För det första så bygger hela den här
distansutbildningen... den bygger ju på att vi ska få information via
Internet och studiehandledning och litteraturlistor och kontakt med
lärare... skriva e-mail och sedan också att man kan söka information över
nätet, så att det har stor betydelse. (5-1-292).

Samtliga informanter i studien förefaller alltså använda Internet som verktyg för att gå in på
Libris och komma åt studiehandledningar och kurslitteraturlistor på BHS webbsida i Borås.

Det påpekas att hela utbildningen bygger på Internet. Studiehandledningar läggs ut på
BHS hemsida, där finns litteraturlistorna och en diskussionslista mm. En informant menar att
även om utbildningen bygger på Internet så har hon bristande kunskaper i att använda Internet
som verktyg i sina studier. På samma gång så förutsätter BHS att studenterna på något sätt har
förkunskaper som egentligen inte formellt krävs.

Många studenter berättar att de kontaktar sina studiekamrater via e-post när de
samarbetar om någon uppgift samt för ”moral support”.

Kurskamraters betydelse
De flesta tyckte att studiekamraterna var mycket viktiga. De fungerade ofta som moralisk
stöd. De gav stöd i ensamheten och det var kursarna som man ofta brukade vända sig till med
sina frågor. Studenterna tipsade varandra och ventilerade sina frågor sinsemellan. Många hade
någon eller några att arbeta ihop med på samma ort. De träffades ibland och många skickade
e-post också eller ringde. Det var tydligt att kurskamraterna hade stor betydelse för studierna
och att många tyckte det var ganska ensamt att läsa på distans. ”Det betyder mycket på så sätt
att sådant som man kanske går och funderar på hemma för att man tycker det är svårt, det kan
man ventilera med dem [kurskamraterna], man kan höra vad de tycker och man kan ha svar på
frågor… och det gör att det känns mindre ensamt.” (3-1-301)

Studiekamraterna var även viktigare än lärarna tyckte några studenter. Egentligen är de
viktigast förutom kanske litteraturen menade en respondent. Det var viktigt att ha någon att
tala med och att hjälpas åt.

Vi har suttit och skrivit e-post till varandra (skrattar). Ja man ventilerar
ilska och glädjeämnen. Det betyder faktiskt väldigt mycket. Det gör det.
Man känner att .. ja man har samma svårigheter och så där men
kurslitteratur att man lånar av varandra och kan man inte vara med på
föreläsningar i Borås så antecknar man åt varandra. (12-1-347)

De flesta studenterna menar att möten i Borås är mycket viktiga och de ser fram emot de
träffarna. Det är vid de tillfällen som man umgås och ventilerar sina frågor.

Där betyder faktiskt kursarna mycket tycker jag, när vi träffas. Så hör
man av någon... ja jag gick in där och där och då kanske jag inte hade en
tanke på att jag kan göra (skrattar) och jag tittade i den och den boken och
där stod det och det. Så där har jag fått en hel del impulser via ambitiösa
och duktiga kursare. Som har tagit steg som inte jag har gjort. Så att det
är väl... det kan jag känna med mig själv att det är olika... att jag inte själv
har uttömt alla möjligheter i den här... i informationssökandet, på grund
av olika orsaker.( 10-1-574)
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Vad gäller kontakt med studiekamrater mellan Boråsträffarna så var det en del studenter, som
uppgav att de inte hade mycket kontakt med andra kursare då. Anledningen till att några
studenter sällan eller inte alls träffade sina kurskamrater mellan träffarna kan vi dela upp i två
grupper.  A) Det kunde vara att studenten inte hade någon att jobba ihop med på sin ort och
saknade detta. Detta kunde vara av geografiska skäl eller av andra skäl, t.ex. att de andra som
bodde på orten valt att arbeta själva. B) Det kunde också vara att studenten hade valt att arbeta
själv. Det hade den fördelen att studenten kunde arbeta i sin egen takt och behövde inte ta
ansvar också för den som hon arbetade ihop med. Hann hon inte med då påverkade det endast
henne och ingen annan. Det är ett arbetssätt som en del trivdes med och följden blev att de
inte hade behov att kontakta sina studiekamrater mycket mellan träffarna i Borås. Det ingår i
sakens natur när man är distansstuderande att alla har någonting annat för sig också. Antingen
jobb eller familj. För en del gjorde det att den här kommunikationen kom i andra hand.
Sedan fanns det studenter bodde i samma stad och träffades ofta och arbetade en hel del ihop.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att träffarna i Borås var mycket viktiga för de
flesta studenterna i undersökningen just när det gällde att träffa andra studiekamrater.
Majoriteten av studenterna hade även någon eller några andra studiekamrater på samma ort
eller närliggande studieort som de träffade en del eller hade kontakt med.

Arbetsplatsens betydelse
För de flesta som arbetade på bibliotek parallellt med sina studier betydde
arbetsplatsbiblioteket mest. En stor andel av informanterna uppfattade inte det lokala
folkbiblioteket som särskilt betydelsefullt, utan i stället det bibliotek där informanten själv
arbetade2. Det kunde vara folkbibliotek, men det kunde också vara högskolebibliotek eller
specialbibliotek. På arbetsplatsen hade informanterna förmåner i egenskap av anställda och
därmed en överlägsen tillgång till information  jämfört med om de gick till andra bibliotek.
Med andra ord, de kunde ta sig friheter som man inte har som vanlig låntagare. ”Jag lånar
hem referensböcker och jag lånar hem arbetsexemplar och jag kan kopiera som jag vill. Jag
kan gå i magasin och rota som jag vill och jag kan läsa BTJ’s listor och jag har fått erbjudande
om att följa med på en del kursdagar och så där.” (4-1-357) På det sättet var folkbiblioteket
till stor hjälp. Däremot trodde inte informanten att folkbiblioteket skulle betyda så mycket om
hon bara hade varit vanlig låntagare, dvs om hon inte hade arbetat på folkbiblioteket.  ”… det
är nog mest att jag känner alla där och har jobbat där själv så att...Hade  jag bara varit vanlig
låntagare så tror jag nog att jag skulle ha blivit besvärlig låntagare som alltid vill ha sånt här
som man inte har.” (4-1- 361) Biblioteket som åsyftas är ett litet folkbibliotek.

Det var också flera av de studenter som bor i storstad som ansåg att folkbiblioteket hade
mycket stor betydelse eftersom de hade en speciell tillgång till det på grund av att de arbetade
där. Folkbiblioteket som de arbetade på brukade sällan vara det lokala folkbiblioteket. Det
ansågs vara mycket viktigare än närmaste folkbibliotek eftersom det var deras arbetsplats.

Det har jättestor betydelse (folkbiblioteket) eftersom jag kan vara som en
liten mullvad. Eftersom jag jobbar så har jag tillgång till allting på ett
annat sätt. Jag behöver inte känna den här biblioteksängslan som jag
känner när jag kommer till ett nytt bibliotek, fast visst kan jag känna det
också för att när det är någonting jag inte själv kan reda ut, alltså när
man tänker sig att jag är både sökande och hjälpande till mig själv. Det är
inte alltid jag kan reda ut själv, utan jag kan behöva att fråga en
bibliotekarie om hjälp och då kan det vara lite problem.  För att då ska jag
byta funktion, då är jag inte... då ska inte jag vara kollega längre, utan då
ska jag vara informationssökande.(10- 1-457)

                                                          
2 Majoriteten av informanterna arbetade på bibliotek när de intervjuades.
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De studenter som arbetade på bibliotek menade alltså att de fick en helt annan tillgång till
information via biblioteket som de arbetade på. En student berättade om att hon kände sig
priviligierad eftersom hon hade särskilt god tillgång till biblioteket och inte minst för att hon
hade fina kontakter med personalen på stadsbiblioteket (arbetade själv i ett mindre bibliotek)
som ställde upp för henne så att hon körde aldrig fast. En informant berättade att hon alltid i
första hand gick till sin arbetsplats med sina frågor och frågeställningar. Flera studenter tyckte
att de hade haft nytta av arbetet i sina studier både när det gällde tillgång till information och
genom möjligheten att få praktisera på sin arbetsplats. Två studenter som ganska nyligen hade
börjat arbeta på högskolebibliotek berättade att de använt det i sina studier, men än så länge så
använde de stadsbiblioteket mer. Att vara anställd vid ett bibliotek underlättar när studenterna
söker information, det var informanterna som erfarit detta eniga om.

Diskussion och slutsatser
Preliminärt resultat indikerar att de studenter som arbetade på ett bibliotek var de som hade
bäst tillgång till information i sina studier. Majoriteten av studenterna arbetade själva på
bibliotek och det var för dem den viktigaste informationskanalen. Det gav tillgång till
databaser och litteratur som för studenterna var mycket värdefullt för studieframgången. En
annan faktor som verkar påverka vilka informationskanaler studenterna hade tillgång till och
använde var beroende av vilken ort de bodde på. De studenter som bodde på mindre orter som
inte hade högskola hade mindre att välja på när de skulle skaffa sig information för sina
studier. På de mindre orterna var det folkbiblioteket som var tyngdpunkten. Det fick ersätta
högskolebiblioteket samt olika myndighets- och specialbibliotek som storstadsborna hade
tillgång till.

Majoriteten av studenterna i undersökningen använde sig flitigt av folkbibliotek i sina
studier vilket är i linje med det som andra undersökningar har kommit fram till, t.ex.
Andersson och Clausen 1999, von Knorring Aineström och Spiess 1999. Studenterna var i
allmänhet nöjda med sitt folkbibliotek och ansåg att det gick att få fram förvånansvärt mycket
via folkbiblioteket. Det pris som studenterna på mindre orter fick betala var väntetid, vilket
ibland kunde leda till att studieuppgiften blev försenad. Ibland var priset att studenten inte fick
det dokument som efterfrågades, utan fick nöja sig med något annat liknande i stället, t.ex. en
äldre utgåva eller en annan artikel som handlade om liknande saker. Här räckte det alltså inte
att använda sig av modern teknologi, Big Bang som Hawkridge talade om, eftersom studenten
inte fick tag på själva dokumentet via de informationskanaler som fanns tillgängliga i
hemkommunen. Det mesta gick dock att beställa via högskolebiblioteket i Borås men det tog
tid och kostade pengar och den vägen valde studenterna sällan att gå.

I ett sociokulturellt perspektiv är det själva kommunikationen samt omgivningen,
samhället och kulturen som påverkar lärandet (Säljö 2000 s. 231-232). Studenterna i studien
underströk att för dem spelade kurskamraterna en mycket stor roll både vad gällde att ge tips
om böcker, artiklar och annan information samt som kommunikationspartners som hjälpte
dem förstå kursinnehållet. Informanterna berättade att de satt hemma i sin ensamhet och
grubblade över någonting och i samtalet med sina studiekamrater fick plötsligt kursmaterialet
en helt annan innebörd. Det lärande samtalet var mycket viktigt för distansstudenterna.
Storstadsborna hade som fördel framför dem som bodde på mindre orter tillgång till fler och
större bibliotek och närhet till kurskamrater för att få stöd och hjälp. De lånade också ofta
litteratur av varandra. De som bodde i glesbygd var i högre utsträckning beroende av tekniken
för att t.ex. via e-post kunna kontakta kurskamrater.

Det blir tydligt av resultaten att den största delen av informationsanskaffningen äger
rum på hemorten. Studenterna använde sig av de bibliotek som finns där. Vissa hade mycket
att välja mellan medan andra endast hade ett alternativ, nämligen folkbiblioteket. Här behöver
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de stöd i informationssökningen. Högskolebiblioteket i Borås gav användarutbildning när
studenterna var där, men det var på hemorten den största delen av informationsanskaffningen
ägde rum. När intervjuerna genomfördes fanns inte utbildningspaket framtagna varken från
högskolans eller folkbibliotekens sida av den typ som t.ex. Appleton och Orr (2000)
rekommenderar eller en webbplats som Umeå universitet utarbetat för sina studenter.

Det framgår ganska tydligt i intervjuerna med studenterna att de hade hög
studiemotivation. Många hade redan börjat arbeta på bibliotek parallellt med studierna och
visste vilka behov de hade i utbildningen. De sex punkter som Given (se ovan) tog upp som
kännetecknande för vuxenstuderande går att applicera på majoriteten av distansstudenterna i
den här studien. Av deras utsagor framgår också mycket tydligt att de sökte information på
varierande sätt och att det var många olika faktorer som påverkade sökandet. Även om
studenterna hade mycket gemensamt som vuxenstuderande som läste på distans så var de
individer med olika behov och beteenden i sin informationssökning. Jag kan därför instämma
med Limberg (1998) när hon säger att försök att beskriva informationssökningsprocessen i en
generell modell kan hämma förståelsen för variationer i hur informationssökningen fungerar.
Här finns dock ej utrymme för att gå djupare in på detta, utan det får vara en uppgift för en ny
artikel.
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