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 INLEDNING  
Vid Högskolan i Borås (HB) fattade rektor hösten 2009 ett beslut om att införa en 
modell för hur undervisningen i informationskompetens vid Borås högskola skulle 
utformas och den fick namnet ”Boråsmodellen”. Beslutat var ett top-down-beslut och 
utgångspunkten var att IK-undervisning skulle utformas utifrån utbildningarnas behov 
och i nära samarbete mellan biblioteket och utbildningarna. Efter drygt fyra år beslutade 
rektor att modellen och arbetet med den skulle utvärderas vid lärosätet. 
Bakgrund 
Vid olika lärosäten pågår undervisning och handledning i vad som ofta benämns 
Informationskompetens (IK). Enligt Högskolelagens allmänna mål (SFS 1992:1434, kap 
1 § 8-9 och § 9 a) har lärosäten ansvar för att studenter utvecklar förmågor i IK. 
Undervisningen ske enligt lagen ske i tydlig progression från grundnivå till forskarnivå.  
Begreppet IK innefattar förmåga: att göra självständiga kritiska bedömningar, att 
självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem, att kunna söka och värdera 
kunskap och information på en vetenskaplig nivå, samt att kunna följa 
kunskapsutvecklingen Rimsten (2009). Även i Bolognadeklarationen påtalas vikten av 
nyckelfärdigheter i kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och IK.  
Informationskompetens anses ofta vara en viktig förutsättning för att lära känna ett 
ämne, klara av studier och för att förbereda ett livslångt lärande i kommande yrkesliv. 
Det framgår tydligt av lagen att det är upp till varje lärosäte hur det obligatoriska målet 
om studenters informationskompetens ska kunna uppnås. Ledningens inställning vid 
lärosätet har därför stor betydelse för hur IK-målen ska kunna uppnås enligt bland annat 
en studie av Perselli och Gustafsson Åman (2006 s.78). De har konstaterat att det annars 
gärna uppstår osäkerhet bland bibliotekarier och lärare om vem som har ansvar för vad. 
Likaså att ledningen ger klara besked om att lärare och bibliotekarier behöver engagera 
sig i samarbetet kring IK-undervisningens progression. Även Limberg och Folkesson 
(2006) konstaterade att det i skolor ofta råder tveksamhet om vem som har ansvar för 
exempelvis informationsbearbetning och källkritik. Författarna betonar vidare att det 
synsätt som bland annat Lupton (2004) företräder är att IK inte kan isoleras från sin 
kontext som är lärandets innehåll, villkor och sammanhang. 
Undervisning i IK har ibland även kritiserats för att vara alltför personberoende och 
därmed sårbar d v s arbetet har i alltför hög grad varit upp till enskilda undervisares 
ambition angående i vilken utsträckning studenters kompetens på området ska utvecklas. 
En ansökan till rektor från BLR och BHS 2007-06-21 hänvisade till en studie av 
McGuinness (2007) som förordar ett mer strukturerat top-down-modell för att komma 
till rätta med problemen med ett alltför individorienterat arbetssätt. Likaså framhölls det 
i ansökan till rektor att samarbetet mellan BLR och BHS skulle kunna utvecklas med 
tanke på att landets största utbildnings- och forskningsmiljö i biblioteks- och 
informationsvetenskap finns vid Högskolan i Borås.  
Forskare som Annemaree Lloyd menar att informationskompetens utvecklas i samspel 
med andra människor i en praktikgemenskap Pilerot och Hedman (2009). 
 
Några begrepp 
Begreppet informationskompetens används visserligen inte i Högskolelagen men det är 
mångfacetterat och inbegriper ofta förmågan att söka, värdera och hantera information 
och begreppet används ofta när det gäller bibliotekens undervisning och det skapas i 
mötet mellan människor, praktik och redskap enligt Limberg, Sundin och Talja (2009).  
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Begreppet informationskompetens har sitt ursprung i bibliotekspraktiken och först på 
senare år har begreppet införlivats på ett ändamålsenligt sätt i forskningen. Intresset som 
funnits och finns för IKT (Informations- och kommunikationstekniker) liksom för 
utvecklingen som sker inom digitala och sociala medier hör nära ihop med IK-frågorna. 
Undervisningen ska ske i tydlig progression från grundnivå till forskarnivå. Begreppet 
IK innefattar ofta följande förmågor: att göra självständiga kritiska bedömningar, att 
självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem, att kunna söka och värdera 
kunskap och information på en vetenskaplig nivå, samt att kunna följa 
kunskapsutvecklingen inom ett område Rimsten (2009). Även i Bolognadeklarationen 
framhölls vikten av nyckelfärdigheter i kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och 
IK.  Informationskompetens anses ofta vara en viktig förutsättning för att lära känna ett 
ämne, klara av studier och för att förbereda ett livslångt lärande i kommande yrkesliv. 
Informationssökning, informationspraktiker och informationsbeteende och 
användarstudier är några andra grundläggande begrepp inom biblioteks- och 
informationsvenskaplig forskning. Begreppet Information literacy översätts ibland med 
informationslitteracitet Sundin (2012) och senare även med (medie-) och 
informationskunnighet Carlsson (2013). Frågor kring teorier och begrepp inom IK-
området återkommer jag till i avsnittet om forskning. 
Rektor beviljade 2008 medel ur högskolans strategiska utvecklingssreserv för att en 
modell skulle utvecklas för att stärka högskolans studenters informationskompetens, 
vilket även ingick i högskolans strategiska mål:  
Mål 30) Möjliggöra för studenter vid alla programutbildningar att utveckla god 
informationskompetens. 
”Det kompletta professionslärosätet. Mål och strategier för högskolan i Borås 200-2013. 
Strategier för utbildning” s. 21 
Beslutet var en del av Högskolans strategi i att profilera Högskolan i Borås utifrån ett av 
lärosätets mest kända varumärke nationellt och internationellt: Bibliotekshögskolan 
SSLIS (Swedish School of Library and Information Science). 
Projektet och Boråsmodellen 
Projektet kallades inledningsvis FIKSA (Framtidens Informations-Kompetenta Studenter 
blir Anställningsbara) vars slutrapport har dnr 861-06-21. En samarbetsmodell 
utvecklades av BLR och två av högskolans institutioner IDA och THS våren 2009. 
Pilotprojektet blev sedan en utgångspunkt när modellen skulle anpassas och integreras 
utifrån respektive institutions utbildningars behov och studenternas förutsättningar. 
Bibliotekets kontaktperson skulle tillsammans med institutionernas program- och 
kursansvariga välja ut lämpliga kurser för IK.  2009-03-10 tog rektor ett principbeslut 
dnr 861-06-21 som innebar att samarbetsmodellen för att utveckla studenternas 
informationskompetens ovan skulle användas vid Högskolan i Borås.  
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Undervisningen i IK för utbildningar på grundnivå utvecklades efterhand ofta i steg med 
progression och implementerades från hösten 2009 i utvalda kurser i 
grundutbildningarna och fick sedan namnet "Boråsmodellen". Inledningsvis fick 
studenterna grundläggande IK-kunskaper ofta vid kursstart eller i årskurs ett. I flera 
utbildningar sker steg ett i studenternas introduktionskurs ibland med fokus på att söka 
vetenskapliga artiklar. Vid nästa tillfälle fördjupades moment kring litteratursökning och 
att bedöma olika källor ur ett källkritiskt perspektiv och ofta anknyts 
informationssökning till olika arbetsuppgifter i exempelvis projektkurser. Vid det sista 
tillfället skedde fördjupning i IK-kunskap inför studenternas uppsats- eller 
projektarbeten. Vad som kan vara speciellt med Borås-modellen var att det var ett top-
down beslut av rektor och att undervisningen i IK skulle utformas utifrån olika 
utbildningars behov vid de sex institutionerna. Vid flertalet institutioner sker IK-
undervisning genom föreläsningar och workshop och individuell handledning, följt av 
skriftliga inlämningar.  
BLR har under fyra år samarbetat med institutionerna utifrån grundtankarna i modellen 
för att stödja grundutbildningarnas studenter i att utveckla deras informationskompetens.  

 Högskolans	  ledning 

 Skapa	  förutsättningar  Bibliotekets	  ledning  Intuitionens/fakultetens	  
ledning 

 Undervisande	  bibliotekarier  Identifiera	  behov	  av	  
undervisning	  i	  IK  Studierektorer,	  program-‐

ansvariga,	  berörda	  lärare 

 Utarbeta	  samarbetsformer,	  
utveckla	  inbäddade	  kurser 

 Examinationsformer	  och	  
utvärderingsmodeller 
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Modellen var även tänkt att kunna bidra till att öka studenters anställningsbarhet och 
underlätta kommande yrkesliv ur ett IK-perspektiv. BLR och BHS hade tidigare sökt 
medel av rektor via Verksamhetsplanen, för att en utvärdering skulle kunna genomföras 
av en extern konsult. Rektor beslutade september 2013 att Boråsmodellen skulle 
utvärderas internt vid Högskolan. 
Omvärldsförändringar           
Det vetenskapliga publikationssystemet förändras ständigt och i och med detta har 
bibliotekens resurser, liksom användarnas sökvanor förändrats påtagligt bland annat i 
och med tillgängligheten via open access. Digitaliseringen har inneburit såväl digitala 
tidskrifter som digitala uppslagsverk och digitala bibliotek. Allt mer sker interaktivt 
genom användning av verktyg som surfplattor och mobiler. Likaså har användningen av 
sökverktyg som Google och olika sociala medier ökat alltmer sedan Boråsmodellen 
infördes för drygt fyra år sedan. Högskolans biblioteksrum har förändrats till att i högre 
grad bli en mötesplats för studier, samtidigt har antalet fysiska besök minskat, som en 
konsekvens av den ökade tillgängligheten av information och media via nätet.   
Utbildningsväsendets verksamhetsresultat har diskuterats intensivt i olika rapporter och 
utredningar som PISA (2012) och Litteraturutredningen (SOU 2012:10) inte minst 
elevers försämrade förmåga i matematik och i läsförståelse. 
Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem (Högskoleverket 2010) har inneburit 
en ökad betoning på akademisk kvalitet när det gäller studenternas examensarbeten. 
Detta ökar i sin tur kraven både på IK-undervisningen och på akademiskt skrivande. 
Även gymnasiereformen GY 2011 innebar ökat fokus på ett vetenskapligt 
förhållningssätt, kritisk granskning av informationskällor. Samverkansprojekt pågår 
mellan lärosäten och gymnasium i detta hänseende bland annat vid Södertörns högskolas 
lärarutbildnings VFU och en klass vid Nacka gymnasium som har lärarledd handledning 
för att öka bland annat gymnasisternas IK-färdigheter. Likaså har BIOMED vid GU, 
varit involverade i ett KB-projekt där även LUB och Hulebäcksgymnasiet har ingått.  
Nationella strategier rörande MIK (Medie- och informationskunnighet) och 
sektorsöverskridande samordning av statliga myndigheter diskuteras sedan 2013 utifrån 
en nyutkommen svensk utgåva av Unescos ”Media and Information Literacy Curriculum 
for Teachers”. Vid ett Nordiskt expertmöte diskuterades vikten av erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling, likaså att utöka samarbete mellan departement, myndigheter, 
utbildare forskare, bibliotek och mediaföretag.  
Uppdraget 
Undertecknad Margareta Lundberg Rodin fick i uppdrag av rektor att genomföra en 
utvärdering av Boråsmodellen och dess effekter vid Högskolan i Borås. Arbetet har 
pågått under sex månader från oktober 2013 till och med 28 februari 2014. En 
arbetsinsats motsvarande 20 % (motsvarar fem veckor heltid) har avsatts för arbetet med 
utvärderingen. 
Min bakgrund är att jag varit prefekt vid institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap under drygt sex år. Jag har dessförinnan arbetat som bibliotekarie 
och framförallt som kommunal chef för biblioteks- och kulturverksamhet. Ämnet för 
mitt licentiatarbete är offentlig förvaltning inom delområdet organisation och ledarskap. 
I min roll som nytillsatt prefekt uppfattade jag att det fanns en god utvecklingspotential i 
att söka vidareutveckla samarbetet mellan BLR och BHS. Att komma in i ett senare 
skede och studera vad som har hänt och inte hänt har därför varit intressant. Det gav mig 
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dessutom anledning att ta del av en visserligen mycket begränsad del av forskning och 
litteratur inom området. Det har också varit positivt och det har väckt en del tankar att ta 
del av organisering och utredningar vid andra lärosäten. 
Utvärderingens syfte 
Utvärderingen syfte är att ge en övergripande bild av hur Boråsmodellen fungerar sett ur 
två perspektiv, bibliotekets och utbildningarnas. Hur överensstämmer utvärderingens 
resultat med de mål och intentioner som fanns i Boråsmodellen när den beslutades är en 
fråga som utvärderingen ska försöka besvara. Styrkor och svagheter ska synliggöras och 
analyserars. Arbetet med införandet av Boråsmodellen kan studeras ur ett antal olika 
perspektiv: planerings,- utvecklings,- och effektperspektiv är några tänkbara. Vad 
betyder det exempelvis för genomförandet och måluppfyllelsen att det var ett top-down 
beslut och att ett visst förarbete hade skett vid två institutiner. Likaså vad innebär det för 
modellens effekt att en utvärdering sker först fyra år efter fattat beslut –  är några av de 
frågor som jag ställt under arbetet.  
Studenterna ingår enbart indirekt i utvärderingen och främst utifrån vad som framkom 
genom informanterna när det gäller olika kursutvärderingar av IK-undervisningen. Totalt 
har jag tagit del av tio kursutvärderingar som rör IK. Utvärderingen omfattar framförallt 
frågor som rör Borås-modellen implementering och institutionsanpassning, kontakt och 
samarbete mellan bibliotekets undervisare och institutionernas utbildningar, 
genomförandet i de olika stegen i modellen och förankring i kurs- och utbildningsmål. 
Boråsmodellen har i utvärderingen jämförts med några andra lärosätens motsvarande 
arbete, men där har perspektivet begränsats till de utvalda lärosätenas 
biblioteksföreträdare inom IK-undervisningen och inte utbildningarnas. Utvärderingen 
innehåller en del slutsatser angående vad som skulle kunna förändras och utvecklas när 
det gäller modellen. En viss anknytning till forskning som rör informationskompetens 
främst utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv har skett. 
Forskningsanknytning har begränsats till forskning som jag anser har beröring med 
Boråsmodellen. Rapporten avslutas med några frågor som kan vara utgångspunkt för 
fortsatta diskussioner vid lärosätet på olika nivåer.  
Resultatet från utvärderingen kan även vara en utgångspunkt för framtida mer 
fördjupade studier när det gäller IK-undervisning eller för framtida utvärderingar vid 
Högskolan i Borås. En iakttagelse är att arbetet med att kontinuerligt och mer 
systematiskt följa upp och utvärdera Boråsmodellen skulle kunna förbättras av båda 
parterna. En förklaring kan vara att detta inte fanns med när modellen infördes. 
Metod och genomförande 
Utvärderingen syftar till att genomföra en bedömning av hur Boråsmodellen har fungerat 
i fyra år i Högskolans organisation. Samtidigt är den en uppföljning och en kritisk 
granskning av hur IK-undervisningen bedrivs. Ett deltagarperspektiv är en utgångspunkt 
i utvärderingen i och med att informanterna framförallt bibliotekarierna inledningsvis 
var delaktiga i utvärderingens uppläggning. Metoden i utvärderingen har tre ingångar: 
den är formativ och summativ; det vill säga att den är inriktad på processen och på 
resultatet av arbetet med modellen, likaså är den prospektiv i och med dess avsikt att den 
är tänkt att kunna utgöra en grund för framtida förändringar av Boråsmodellen. Min 
förhoppning är att utvärderingen ska kunna komma till användning och att den ska 
diskuteras internt i verksamheten på olika nivåer och även i externa sammanhang som 
vid Mötesplatskonferensen 2014.  
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Utvärderingen omfattar inte själva IK-undervisningens genomförande med dess olika 
metoder och verktyg.  
Metoden är vidare snarast deskriptiv i bemärkelsen att den framförallt grundas på 
informanternas olika utsagor om hur IK-arbetet och Boråsmodellens måluppfyllelse har 
genomförts vid HB. Likaså är metoden predeskriptiv i bemärkelsen att det finns en 
modell som är utgångspunkt för utvärderingen.  
 Intervjuer 
Utvärderingen har främst genomförts via semi-strukturerade intervjuer till berörd 
ledning och programansvariga vid institutionerna, samt med involverade 
kontaktpersoner vid BLR och en vid Campus Varberg. Totalt intervjuades trettio 
personer under perioden 2013-09-30 – 2014-02-04. I dessa ingår intervjuer med fem 
personer i ledande ställning rörande IK-undervisning vid tre utvalda lärosätens bibliotek. 
Flertalet intervjuer genomfördes med en informant, några med två personer och vid ett 
tillfälle med en institutions ledningsgrupp på sex personer. Intervjuerna tog i genomsnitt 
en timma och en intervjumall användes som underlag. Viss anpassning av frågorna 
skedde utifrån de fyra grupperna: bibliotekarier, utbildningsansvariga, kursansvariga, 
samt ansvariga företrädare för IK-undervisning vid utvalda lärosätens bibliotek. Bilaga 
1A-D. 
Intervjuerna med informanterna redovisas främst utifrån frågeställningarna och utifrån 
utvärderingens två perspektiv: bibliotekets eller institutionernas. Frågor har ingått som 
rör modellens upplägg, implementering, själva undervisningen kursmål och olika 
moment i IK-undervisningen, likaså hur examination och kursutvärderingar, går till, hur 
samarbetet fungerar mellan bibliotekarier och kursansvariga lärare. Jag har ofta valt att 
inte särredovisa en institutions eller en utbildnings perspektiv om det inte funnits någon 
särskild anledning. Eftersom utvärderingens syfte är att försöka ge en övergripande bild 
av hur undervisning i IK genom Boråsmodellen bedrivs vid HB. Intervjuerna har 
fungera som öppna samtal där frågorna har varit en utgångspunkt. Min ambition var att 
intervjuerna skulle ske interaktivt, men jag har ibland fått en känsla av att utvärderingen 
delvis kan uppfattats som en form av internkontroll. Vid ett par tillfällen har informanter 
varit närmast ursäktande över att de inte känt till eller inte hunnit med att tillräckligt 
genomföra modellens intentioner och betonat att lärarna blivit alltmer överlupna med 
alltfler arbetsuppgifter.  
I intervjufrågorna till de andra lärosätenas biblioteksföreträdare har det även ingått vem 
som beslutet om uppdraget, hur det gått till och hur IK-undervisningen har organiserats, 
samt vad de anser är för- och nackdelar med sina respektive modeller. Jag har valt att 
särredovisa är de externa lärosätens utsagor och dokument med undantag av avsnittet om 
för- och nackdelar med olika modeller eftersom det i detta avseende uttrycktes relativt få 
synpunkter. 
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Dokumentstudier 
I utvärderingen ingår dokument som rör Boråsmodellen på olika organisatoriska nivåer. 
De består av kursplaner, kursutvärderingar, mål- och styrdokument, material på 
bibliotekets hemsida och även intranät. Dokumenten har relaterats i mer eller mindre 
grad till underlaget i intervjuerna. Urvalet är mycket begränsat och har använts för att 
studera skillnader, likheter och variationer, likaså för att undersöka om informanters 
utsagor överensstämmer med dokumenten. I några fall har dokumenten kompletterat 
utsagorna. När det gäller de utvalda externa lärosäten har jag utgått från respektive 
lärosätes hemsida och länkar till rapporter och utredningar. Jag har även genom 
informanterna vid andra lärosäten fått ta del av en del interna dokument.  
Urval och avgränsningar 
Eftersom utvärderingens syfte är begränsat till Boråsmodellens implementering och 
framförallt till hur den fungerat vid lärosätet, så är den inte en utvärdering av själva IK-
undervisningen, undervisningsformerna eller av de olika momenten som ingår i den. 
När det gäller urvalet av informantet vid biblioteket så är det begränsat till att omfatta 
dem som genomför undervisning och är kontaktpersoner vid biblioteket vid Högskolan i 
Borås inklusive en bibliotekarie vid campus i Varberg. Totalt ingår sju informanter från 
biblioteket. Urvalet av informanter vid institutionerna har skett i samarbete med 
bibliotekets kontaktpersoner och respektive institutions utbildningsansvariga för 
undervisningen på grundnivå. Antalet har bland annat av tidsskäl begränsats till enbart 
utbildningsansvariga och tre kursansvariga lärare per institution. Totalt har 23 personer 
intervjuats vid institutionerna. Intervjuer har genomförts med IK-ansvariga vid tre 
lärosäten på förslag från BLR och Kungl. Biblioteket och de omfattar fem personer. 
Totalt har 33 informanter intervjuats. 
REDOVISNING AV GENOMFÖRD UNDERSÖKNING 
Utifrån genomförda intervjuer och dokument vid Högskolan i Borås följer en 
redovisning av vad utvärderingens informanter anser om upplägget och om hur 
samarbetet och modellen fungerar. Sammanställningen har skett utifrån frågorna och 
omfattar undervisande bibliotekarier, institutionsledning och undervisande personal vid 
Högskolan i Borås. Frågorna till informanter vid Högskolan i Borås handlar om 
Boråsmodellens tillkomst och implementering, om hur IK-undervisning genomförs, om 
lärandemål, examination, om samarbetet mellan biblioteket och undervisande lärare, 
samt vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras. En del av informanter 
har arbetat vid Högskolan i Borås både före och efter modellens införande, medan andra 
anställts efter modellens genomförande.  
Frågorna till informanter vid andra lärosäten rör respektive lärosätes uppdrag, mål och 
organisation av IK-undervisningen, samt hur undervisnigen lagts upp och vad de anser 
är för- och nackdelar med upplägget.   
Särredovisning av informanternas utsagor i kategorier har enbart skett när det har funnits 
anledning att redovisa bibliotekarier eller institutioner var för sig exempelvis när frågan 
enbart berör en av kategorierna. 
Före modellens införande 
Behov och intresse av bibliotekets IK- undervisning har varierat både före och efter 
modellens införande och över tid i institutionernas olika utbildningar och kurser. Flera 
institutioners informanter beskriver att samarbete, strukturer och rutiner fanns sedan 
tidigare och att övergången till Boråsmodellen därför inte innebar så stor skillnad mer än 
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att ambitionsnivån höjdes och strukturen förtydligades. Exempelvis hade IDA 
(nuvarande HIT) en väl integrerad biblioteksundervisning med progression i flera steg. 
Flera företrädare vid utbildningar beskriver att samarbete förekom även tidigare och att 
det var mer informellt och att det förekom IK-inslag i ett fåtal kurser men oftast i 
introduktionskurserna.  Likaså var IK-undervisningen tidigare inte lika tydligt anknuten 
till kursmomenten. Sammantaget var det tidigare mer upp till varje enskild lärare och 
dennes personliga kontakt med anställda vid biblioteket hur IK-undervisningen 
utformades. Institutionernas undervisande personal beskrev att samarbete med 
biblioteket förekom tidigare och att det kunde variera mellan enskilda personer och 
likaså över tid. Samarbetet var strukturerat även tidigare, men inte i lika hög grad som 
nu. IK-undervisningen var tidigare inte heller lika integrerad i undervisningen som den 
blev i och med att modellen infördes.  
Synpunkter framkom om att bibliotekets undervisning särskilt under den första tiden 
kunde uppfattas som irrelevant och alltför konstruerad utifrån bibliotekariernas 
föreställningar och inte anpassades tillräckligt till utbildningarnas behov. Andra 
informanter framhöll tvärtom att kontakten och samarbetet fungerat väl även före 
modellens införande. Skillnaderna kan delvis bero på att några institutioner ingick i 
pilotstudien medan andra inte gjorde det. En annan anledning kan vara att behoven 
varierade i hög grad på grund av disciplinernas olika behov. 
Bibliotekets informanter framhöll att samarbetet före rektorsbeslut var mer 
personberoende än vad det är i dag. När det gäller i vilken utsträckning samarbetet var 
personberoende varierade bibliotekariernas synpunkter en del. Några informanter menar 
att modellens införande har ökat IK- undervisningens legitimitet och att den likaså har 
underlättat kontakten med institutionernas personal. Bibliotekarierna betonar betydelsen 
av att information i dag i betydligt högre grad har digitaliserats och att mycket 
information finns tillgängligt via nätet.  
Kunskap om Boråsmodellen 
Samtliga informanter vid institutionerna kände till att det förekom samarbete mellan 
biblioteket och utbildningarna när det gällde IK-undervisning. Däremot varierade 
informanternas kunskaper om att det fanns en modell, att den hade ett namn och vad 
modellen innebar. Det framkom att några informanter inte kände till modellen över 
huvud taget. Likaså varierade kunskapen om modellen och dess olika steg betydligt 
framförallt när det gällde intervjuade lärares kunskap. Exempelvis förekom det att 
undervisande personal kände till sin egen del i IK-undervisningen, men kände inte till 
vad som hände i de andra delarna i modellen eller själva syftet med modellen. 
Institutionernas undervisningsledare var överlag kunniga om modellens syfte och steg, 
men det förekom att några ofta relativt nyanställda, alternativt nya i ledarrollen uttryckte 
att de hade bristande kunskaper om både modellen och hur den var tänkt att genomföras 
i undervisningen. Flera lärare och studierektorer uttryckte att kunskapen om 
Boråsmodellen generellt behöver förstärkas och även uppdateras kontinuerligt vid 
högskolans institutioner. 
Även bland de undervisande bibliotekarierna varierade kunskaperna om modellens 
tillkomst och syfte och om hur implementeringen skett, vilket antingen berodde på att de 
anställts efter det att modellen genomförts eller att de kommit in i IK-undervisningen i 
ett senare skede.  
Modellens implementering och institutionsanpassning 



 
 
 
 
 

12 

Efter rektors beslut våren 2009 om att en modell med IK-undervisning skulle 
genomföras vid högskolan påbörjades implementeringen. Information lämnades vid 
såväl rektors som vid BLR:s ledningsråd. Det har inte framkommit i utvärderingen hur 
implementeringen gick till i nästa led från högskolans ledning via prefekterna till 
utbildningarna. Enbart en prefekt fanns kvar i tjänst sedan implementeringen inleddes 
2009, men jag utgår från att information i olika omfattning gavs om beslutet i respektive 
institutions ledningsgrupp, men hur informationen sedan fördes och implementerades i 
respektive utbildningsorganisation är relativt oklart. Av utvärderingens resultat framgår 
det däremot att det varierade. Flera informanter vid institutionerna uttryckte att det var 
positivt att beslutet inte var detaljstyrt utan att utformning av IK- undervisningens 
upplägg skulle flexibelt diskuteras med varje institution och skräddarsys utifrån 
utbildningarnas behov och kursinnehåll. Såväl informanter vid BLR som vid 
institutionerna beskrev att implementeringen varierade en hel del beroende på att 
förutsättningarna och behoven var så pass olikartade.  De institutioner som ingick i 
testperioden våren 2009 ansåg att de exempelvis var betydligt bättre förberedda än de 
som inte hade ingått i testperioden.  Likaså förekom det att några av institutionernas 
enskilda företrädare som studierektorer hade agerat aktivt för att implementeringen 
skulle genomföras.  
En fråga som rör implementeringen av Boråsmodellen framfördes av bibliotekets 
informanter som menade att genomförandet efter beslutet skedde lite väl 
”styvmoderligt” på grund av att varken prefekter eller BLR:s chef deltog, vilket bidrog 
till att beslutets legitimitet blev relativt svagt. Problem uppstod även inledningsvis på 
grund av att vissa institutioners undervisning inte samordnades utan studenter kunde få 
samma IK-undervisning flera gånger. En ytterligare svårighet i början var att identifiera i 
vilka kurser IK ska ingå i och hur de skulle relateras till konkreta kursmoment och 
sökuppgifter.  
Utvärderingen visar att intresset och behovet av IK-undervisning i utbildningarna 
varierade både före och efter modellens införande. Högskolans utbildningar skiljer sig åt 
i flera avseenden när det gäller: ämnesinnehåll, vetenskapliga metoder och teorier och 
beträffande vad som kan krävas utifrån olika professionsperspektiv. Lärare och 
bibliotekarier ska exempelvis undervisa om IK-kompetens till andra, medan exempelvis 
ingenjörer och sjuksköterskor har andra behov av IK i sina framtida yrkesliv.   
Gemensamma synpunkter från informanterna  
Flertalet informanter av båda huvudkategorierna var överens om att rektors beslut 
innebar att IK-upplägget blev mer systematiskt och normaliserat med en tydligare 
struktur och att det fick en allmänt högre ambitionsnivå. Likaså blev IK-undervisningen 
mer institutionsanpassad och relaterades mer till kursmål och examensmål jämfört med 
hur den tidigare genomfördes. Dock fanns (och kvarstår) problem, enligt flera 
företrädare från både biblioteket och utbildningarna, med att nå ut till alla lärare och 
studenter om betydelsen av IK-undervisning. Intresset varierar och det förekommer att 
utbildningar och kurser genomför egna moment kring informationskompetens eller 
akademiskt skrivande där BLR inte involveras. För- och nackdelar med detta kan gärna 
diskuteras av ledningar på olika nivåer om vad som är att föredrar och varför. 
Modellen med IK-undervisning var enbart avsedd för grundutbildningarnas studenter 
och inte för magister, master eller doktorandutbildningar, även om det senare 
förekommit och förekommer. Flera lärare betonar behovet av att anpassa och relatera 
kurser och skrivuppgifter till vad som sker i omvärlden. Grundutbildningarna innebär 
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snarare bredd än djup. En institutions representant nämner att de har en egen 
granskningsmodell för artiklar. Ofta undervisar institutioners lärare i 
forskningsprocessens olika steg, men det förekommer att BLR:s personal och 
bibliotekets kontaktpersoner medverkar i detta.  
Flertalet av institutionernas informanter fann det positivt att biblioteket erbjuder IK-
undervisning likaså att de påminner om och bokar in undervisningstillfällena. Några 
informanter från utbildningarna underströk att det var positivt att BLR använder 
pingpong och har olika uppgifter och övningar för studenterna. De institutioner som har 
flera ämnen och utbildningar och ett stort antal studenter menar att det finns svårigheter 
när det gäller bland annat bokningar tidsmässigt, men även i hur själva genomförandet 
av IK-undervisningen sker. Flera företrädare för utbildningarna menar att modellen har 
underlättat kontakten med BLR. Dock har modellen fortfarande inte genomförts fullt ut 
och den har inte heller fått mer fasta strukturerade institutionsanpassade former vid alla 
institutioner. 
IK-undervisningen har varit både obligatorisk och frivillig och båda alternativen innebär 
för- och nackdelar, enligt båda informantgrupperna. Framförallt innebär obligatorisk 
undervisning merarbete och kräver alltför stora resurser och merkostnader enligt flera av 
utbildningarnas företrädare och lärarrepresentanter. Ett ytterligare problem som påtalats 
rör ansvarsfördelningen och att kontinuiteten försvåras när studierektorer, utbildnings-, 
och kursansvariga lärare och bibliotekarier byts ut relativt ofta. 
I den fortsatta redovisningen av resultaten redovisas de båda informantkategorierna var 
för sig eftersom uppfattningarna bitvis går isär.  
Bibliotekens informanter 
Bibliotekarierna menar överlag att rektorsbeslutet varit positivt för att det innebär att IK-
undervisning ska ske utifrån en grundstruktur som sedan anpassas till olika utbildningars 
behov. Vidare har beslutet underlättat bibliotekariernas kontakt med institutionernas 
lärare, som utan en uppifrån sanktionerad modell kan variera och i hög grad blir mer upp 
till varje enskild lärare. Informanten i Varberg kunde jämföra med två andra högskolor 
som saknar beslut om en motsvarande modell och menade att Boråsmodellen bidrar och 
underlättar till att IK-undervisning genomförs.  
Bibliotekets kontaktpersoner beskriver att upplägget av de tre stegen i modellen varierar 
en hel del i olika utbildningar likaså efterfrågan, när det exempelvis gäller när och hur 
ofta och om alla tre stegen i modellen genomförs. Detta hänger delvis samman med om 
utbildningarna är två- eller treåriga. Dock anses skillnaderna inte vara så stora när det 
gällde innehållet i undervisningens IK-moment fastän utbildningarna har olika behov 
utifrån ämne och profession. Institutionerna har olika fokus, men ofta har de mest fokus 
på progressionen inför examensarbeten, på teoretisk kunskap, samt källkritik enligt 
bibliotekets informanter.  
Intresset från lärarna varierar liksom kraven på studenterna när det gäller exempelvis 
informationssökning i olika källor. På grund av UKÄs ökade kvalitetskrav på 
examensarbeten har lärarnas intresse ökat under senare tid vid några institutioner. 
Bristande intresse och information från lärarnas sida kan bidra i negativ riktning till 
vissa studentgruppers relativt låga motivation att delta i IK-undervisningen. BLR:s 
bibliotekarier uppfattar att studenterna tror eller tycker att IK-undervisningen är allt ifrån 
lätt till relativt svår vilket beror på studenternas varierande förkunskaper. Uppgifternas 
svårighetsgrad som studenterna får från lärarna varierar i hög grad enligt bibliotekets 
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informanter. I några utbildningar ger inte lärarna några konkreta uppgifter alls i IK till 
studenterna enligt en informant. 
Bibliotekarierna understryker vikten av att studenterna genom exempelvis lärarna 
informeras om modellens syfte och upplägg. Likaså betonar de att studenterna 
regelbundet behöver träna IK mellan de olika stegen. Informanterna vid högskolans 
bibliotek uppfattar att det fungerar effektivt framförallt med sökverkstäder, drop-in och 
personlig handledning till studenter. Stegen fungerar också bättre i de treåriga 
programmen där fördjupning kan ske successivt inför uppsatsarbetet enligt bibliotekets 
informanter.  
Problem med modellen som omnämns av bibliotekarierna är alltför olika gruppstorlekar, 
när flera utbildningsprogram samläser. Det kan vara svårt att hitta tider och lokaler 
speciellt när bokningen sker sent. Om kursansvariga byts ofta eller när en engagerade 
programansvarig eller studierektor slutar kan det uppstå problem med kontinuiteten. 
Någon informant ansåg att vissa lärare ibland "matar" studenterna med för mycket 
litteratur, vilket hindrar deras eget sökande. Det kan även vara svårt att veta om en 
progression verkligen sker uttrycker en biblioteksinformant.  Att det går lång tid mellan 
stegen i modellen innebär att en del moment får repeteras och att viss osäkerhet råder om 
vad som händer mellan de tre stegen och vem som har ansvar mellan stegen i modellen. 
Institutionernas ledning och lärare 
Modellens olika steg har enligt informanterna genomförts och institutionsanpassats i 
ganska varierande grad. Några institutioners utbildningar har ännu inte hunnit 
genomföra steg tre. Stegen i modellen har inneburit att progressionen har blivit mer 
strukturerad än den var tidigare. Intervallen mellan stegen och momenten varierar mellan 
institutionernas olika utbildningar av olika skäl som utbildningarnas längd och graden av 
samläsning. En del uppfattas ske mer systematiskt och strukturerat genom ett mer eller 
mindre gemensamt arbetssätt jämfört med tidigare och med en tydligare progression och 
högre grad av flexibilitet. Mycket skedde dock tidigare men kanske inte lika väl 
organiserat. Möjligheter fanns i och med modellen att IK-undervisning i högre grad kan 
skräddarsys utifrån kursinnehåll genom ett nära samarbete med framförallt 
kursansvariga. Några av utbildningarnas informanter framhöll vikten av att IK-
undervisning kommer in tidigt under introduktionen, medan andra anser att den hellre 
kan komma in något senare.  
Vid några institutioner sker akademiskt skrivande i samarbete med BLR, medan det vid 
andra enbart är institutionernas lärare som undervisar. Synpunkter framfördes om att IK 
är för lite integrerat i utbildningarna utöver stegen och kurserna mellan stegen. Lärare 
uttryckte att de ofta vet för lite om vad studenterna behöver under nästa del i IK-
undervisningen. Likaså kan studenter ha svårt att uppfatta skillnader mellan IK-stegen 
och till följd av detta uteblev många. Ett ytterligare problem som uttrycks av 
institutionernas företrädare var att en hel del studenter vill ha nytta snabbt och att lärare 
brustit i att motivera nyttan i exempelvis kurser som samläser. Ett ytterligare problem 
som nämndes av flera är att studentgrupperna i dag ofta är betydligt större. Flera 
utbildningars informanter menar att en årlig samplanering behöver ske mellan 
bibliotekets kontaktperson och utbildnings- och kursansvariga lärare. Vid en institution 
pågår parallella kurser med flera projekt för att höja den akademiska nivån utan att de 
fördenskull vill förlora praktikanknytningen. Antalet vetenskapliga artiklar som krävs i 
olika arbetsuppgifter utökas för varje nivå i undervisningen inför examensarbete. Vid 
flera utbildningar ska studenterna utförligt redovisa exempelvis i rapportbilagor och 
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matriser: vilka sökord de har använt, antal träffar de fått och i vilka databaser. Ibland 
måste studenter byta uppsatsämne p.g.a. att det kan saknas vetenskapliga artiklar, vilket 
orsakar merarbete för studenterna.  
Att BLR:s resurser inte alltid innebär fler än tre kurstillfällen uppfattades som 
bekymmersamt av några företrädare för utbildningarna. En del institutioner betalar för 
att få utökad undervisning eftersom inte alla utbildningarnas kursbehov ryms i 
grundmodellen. Detta är problematiskt eftersom mer undervisning i IK behövs mellan 
momenten och därför kan få köpas i form av uppdragsutbildning från BLR. Parallellt 
pågår ofta arbete med den akademiska skrivprocessen med stöd av BLR:s och PED:s 
personal, vilket kan innebära extra kostnader för institutionerna. Flera i informanter 
beskrev att de ofta anlitar hjälp med sökverkstäder och de menade att studenternas 
uppsatsskrivande behöver förbättras ytterligare. Kvaliteten har ökat under senare år 
menar några informanter, medan resultatet blir synligt först i slutet av vårterminen 2014 
när de första kandidaterna examineras. En informant underströk att om studenter 
arbetade mer med referenshantering, så skulle arbetet underlättas påtagligt under sista 
terminen. 
Eftersom en hel del studenter kommer direkt från gymnasiet har de mycket varierade 
och ibland bristfälliga kunskaper om exempelvis sätt att bedöma olika källors kvalitet, 
likaså kan studenter ha svårigheter när det gäller studieteknik, akademiskt 
rapportskrivande och referenser. Dessa problem accentueras när studenter samläser och 
undervisas i alltför stora grupper. Problem omtalas framförallt när det gäller stora 
studentgrupper, eftersom det är mer resurskrävande att undervisa i mindre grupper 
genom workshops. En ytterligare orsak till problemen kan vara att ett stort antal 
studenter inte deltar i IK-undervisning, kanske för att den inte är obligatorisk eller för att 
studenter inte har uppfattat, alternativt inte har motiverats tillräckligt om "nyttan" av att 
delta. En informant förklarar det med att studenter ofta vill ha hjälp "nu genast" och inte 
bara en gång om året. Vid ett par av högskolans institutioner är stora delar av IK- 
undervisningen obligatorisk och omfattar både muntliga och skriftliga tentamina. 
Vid en institution genomförs IK-undervisning i samband med undervisning i akademiskt 
skrivande. Andra institutioner har utvecklat egna modeller för bland annat akademiskt 
skrivande utifrån studenternas behov. Studenter i vissa utbildningar är studieovana och 
behöver därför mer stöd. En institution ska genomföra en satsning våren 2014 där 
studenter under två hela veckor får koncentrerad undervisning med övningar i muntligt 
och skriftligt framställning i olika genrer, referenshantering etc. för att öka studenters 
grundläggande kunskaper. Intensivveckorna avslutas med salstentor och efter fem 
veckor ska uppföljning ske under två heldagar. Arbetet ska genomföras i grupper om 
fyra lärare och seminarieledare. Medel söks för projektet liksom för en extern 
utvärdering eftersom satsningen innebär stora kostnader och kräver omfattande logistik.  
Några representanter för institutionsledningar menar att kurser i IK-undervisning har 
valts av utbildningarna utifrån ett logiskt samordningsperspektiv mellan program snarare 
än på grund av innehåll. Flera informanter betonar vikten av att momenten relateras till 
kursuppgifter och identifierade konkreta moment och inte till innehåll i årskurser. Lärare 
meddelar oftast till bibliotekets kontaktperson när undervisningen ska ske och lärare och 
bibliotekarie formulerar sedan ofta gemensamt uppgifter till studenterna. Därefter 
föreslår bibliotekarien lämpliga databaser och sökverktyg. Några informanter betonar att 
i vissa moment ska studenter strukturerat söka vetenskapliga artiklar, vilket inte alltid 
sker utan studenterna använder istället mer professionsnära artiklar. Detta beror på att 
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det ibland kan vara svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar exempelvis i 
konstnärliga utbildningar.  
Modellen tillämpas främst på högskolans kandidatutbildningar, men IK-undervisning 
ingår även i flera masterutbildningar. Hur detta sker varierar; vid några institutioner har 
programansvariga eller studierektorer fungerat som aktiva pådrivare. Vid ett par 
institutioner diskuteras modellens upplägg på årliga eller terminsvisa utbildningsmöten 
där även berörd bibliotekspersonal deltar. Vid andra institutioner sker diskussioner 
huvudsakligen mellan BLR:s representant och kursansvariga lärare för de olika stegen i 
modellen. Vid ett par institutioner har utbildningarna utsedda kontaktpersoner, som 
samordnar utbildningarnas olika steg i IK-undervisning.  
Några av de undervisande bibliotekarierna berättar att de träffat på lärare som anser att 
IK inte passar in i deras undervisning. Risker finns att vissa moment kan falla mellan 
olika ansvarigas stolar när det gäller ansvar för Boråsmodellens genomförande, eftersom 
ansvaret är delat mellan högskolans tre parter; bibliotekets undervisande personal, 
institutionens ledning för undervisning samt kursansvariga och övriga lärare. Dessutom 
har studenterna givetvis sitt individuella ansvar. 
Lärandemål i kursplaner och examinering 
Samtliga institutioners informanter beskriver att mål när det gäller 
informationskompetens har skrivits in mer eller mindre tydligt i flertalet lämpliga 
kursplaner som rör att självständigt söka, värdera och kritiskt granska information ur 
både vetenskapliga och metodologiska perspektiv. Studentkårernas representanter har 
påpekat vikten av att detta sker. Lärandemål för IK-undervisning har även skrivits in i 
matriser vid ett par institutioner och några av dem har även skrivits in i 
utbildningsprogrammens mål. Vid några utbildningar pågår arbete med att förtydliga 
kursmål och progression. Detta skulle kunna ske mer konstruktivt och strukturerat med 
tydligare balans mellan teori och praktik menar flera lärare i olika utbildningar. En 
informant understryker vikten av verktyg och mål om vad som krävs ska kunna variera i 
olika kurser och att det är viktigt att någon ansvarig i varje utbildning håller i 
progressionen, eftersom det kan öka utbildningsprogrammens kvalitet.  Flera 
utbildningsföreträdare anser att progressionen har blivit tydligare likaså språkkraven på 
uppsatsarbetena. Ibland examineras IK separat via hemtentor som kan vara obligatoriska 
och därför följs upp med omtentor. Det senare anses av flera utbildningsföreträdare vara 
alltför resurskrävande. I allmänhet sker examination både muntligt och skriftligt men 
relativt olika beroende på kursernas art. Ofta sker examinationer rörande ämnet och 
kursinnehållet.  
Inledningsvis förekom det vid någon institution att bibliotekets kontaktperson även 
deltog i examinationsarbetet. Detta ändrades och återtogs av lärarna delvis beroende på 
att synen på examination inte delades och för att bibliotekarier inte är behöriga att 
examinera. I en utbildning ökades provsättningen i betygen från 60 % till 70 % för att 
uppnå G respektive 80 % för VG. Sedan dess har uppgiften tagits på betydligt större 
allvar och kommit mer i paritet med andra kurser enligt en informant. Utbildningarnas 
kursexaminationer har särskilda kriterier även för IK-mål och ofta genomförs de av 
kursansvariga på olika nivåer både muntligt vid workshops och skriftligt ibland via 
webbformulär. En institutionsledare understryker att det behövs mer generella mål för att 
kunna examinera kurser med IK-inslag, men att det samtidigt behöver finnas en viss 
flexibilitet. Examination i IK genomförs men det sker på olika sätt och med varierande 
tidsåtgång. Flera informanter ansåg att kriterierna behöver förtydligas när det gäller vad 



 
 
 
 
 

17 

som krävs för att studenter ska få godkänt.  I denna utvärdering har jag enbart gjort 
några nedslag när det gäller lärandemål i IK, men det vore angeläget om en närmare 
granskning av kurs- och utbildningsmålen i IK vid lärosätet genomfördes, likaså att 
institutionerna diskuterade denna och andra frågor gemensamt eller var för sig. 
Kontakt och samarbete mellan BLR och institutionerna 
Flera informanter berättade att kontakt och samarbete fanns mellan biblioteket och 
utbildningarna sedan tidigare och att skillnaden därför inte är så stor. Ett par 
institutioners företrädare betonar att modellen togs emot positivt för att den var flexibel 
och kunde anpassas utifrån utbildningarnas behov. Likaså framhölls vikten av att lärare 
bestämmer när undervisning ska ske. Flera av utbildningarnas informanter framhöll att 
kommunikationen och samarbetet överlag med BLR fungerade väl och betonade vikten 
av dialog om studenterna och IK-inslagen i utbildningarna. En större flexibilitet 
önskades angående bibliotekets medverkan i olika moment. Ett par informanter ansåg att 
samarbetet inte just förändrats sedan modellens infördes. Andra uppfattade att kontakten 
nu sker oftare och mer regelbundet än tidigare. En institutions informant beskrev hur IK-
undervisningen tidigare var en ö med " vi och dom"-attityder hos lärare och 
bibliotekarier och att det förekom alltför lite dialog och samarbete. 
68 % av studenterna i en utbildning ansåg att IK överensstämde med kursmålen. I 
utbildningarna har olika gruppstorlekar prövats likaså obligatoriskt respektive frivilligt. 
Vid några institutioner är enbart de examinerade momenten obligatoriska. Återkoppling 
sker ofta direkt efter det att IK-undervisning genomförts av BLR:s personal, likaså sker 
en gemensam planering inför momentet, men i varierande grad i flertalet utbildningar. 
Det är olika svårt i olika ämnen för studenterna att exempelvis hitta minst två relevanta 
vetenskapliga artiklar. Samarbetet förändras dessutom fortlöpande i och med att 
utbildningar och kurser förändras kontinuerligt.  
Kurs- och programutvärderingar och dess inverkan 
Studenterna väljer överlag att inte besvara kursutvärderingar. En orsak är att de säger sig 
ha svårt att hinna med. Ibland reflekterar kanske inte studenterna över om det är IK som 
examineras på grund av att IK är så pass integrerat i kurserna. Kursutvärdering görs 
enbart separat om själva IK-undervisningen utgör kursen. En lärare betonar att det är 
viktigt att avdramatisera stegen i referenshantering och att studenter kan ta ett steg i 
taget. För en del studenter är det positivt enligt lärare med BLR:s insatser i "paket" med 
instruktioner.  Kritik har förekommit från studenter men även från lärarhåll angående 
bibliotekariers storföreläsningar, men under senare tid sker IK-undervisning främst 
genom workshops i datasalar. Mer tid för lärare och bibliotekarier skulle behövas till 
utvärderingar av IK-workshops påpekade några informanter. Likaså problemet med att 
studenter uteblir framförallt i IK-undervisningens mitt jämfört med slutstegen kring 
uppsatsarbetet, där studenter även beskriva sina sökprocesser. Å andra sidan 
förekommer det att studenter studerar IK själva i grupper enligt en informant.  
Kursutvärderingar i IK skulle behöva vidareutvecklas och även användas mer 
systematiskt enligt flera lärare. Institutionernas informanter framhöll även att exempelvis 
protokollen vid terminsutvärderingar skulle kunna förbättras. Att generella skriftliga 
enkäter kan vara relativt missvisande av flera orsaker omtalas av en informant och 
orsaken är att studenter främst uttrycker sina upplevelser och inte värderar 
undervisningen i sig. En informant menar att om studenter är missnöjda så hörs det, 
likaså att BLR:s kompetens borde kunna användas mer eftersom det inte kan ingå alltför 
många moment i en 7,5 hp-kurs. Vid muntlig examination med studenter finns det fler 
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och bättre möjlighet att få fram mer utförliga synpunkter. När mallar används vid 
utvärdering föreligger risk att det inte blir tillräckligt specifikt, som det var när egna 
utvärderingar genomfördes. När det kan skräddarsys är det fördelaktigt att utarbeta egna 
utvärderingar enligt en utbildningsrepresentant. Inför UKÄ-granskningar är 
utvärderingar i IK till god hjälp för att kunna påvisa fördjupning och progression. 
Svårighet finns bland annat där examensarbetet sker i samarbete med näringslivet, 
eftersom det kan variera en hel del mellan olika företag, vilket får konsekvenser för 
resultatens kvalitet. Både examensmål och rutiner finns i olika varianter och behöver ses 
över enligt en institutionsledning. När IK-undervisning inte fungerar så väl kan det 
enligt några institutioners informanter ha flera orsaker som: olika förmåga att motivera 
budskap eller förmåga att lyssna in studenternas behov. Relativt få studenter är 
motiverade att träna IK-kompetens mer än vad som nu sker i flertalet utbildningar. 
Uppfattningarna varierar i hög grad när det gäller betydelsen av att Boråsmodellen 
infördes vid lärosätet. Från att det är som vid alla andra lärosäten, till att det innebär en 
högre grad av systematik. Några menar att studenterna blivit bättra på att söka 
vetenskapliga artiklar, men att det varierar beroende på hur mycket hjälp studenterna kan 
få av biblioteket. Att IK är viktigt för undervisningens kvalitet och genomströmning 
framhölls av flera informanter, likaså att formerna för undervisningen kan 
vidareutvecklas, även integreringen genom ökad samplanering och dialog. Att 
utvärderingarna skulle kunna användas i högre utsträckning än vad som nu sker 
understryks av flera. Inför uppsatsarbetet är det väsentligt att studenterna tydligt kan 
skilja på handböcker och vetenskapliga källor betonades av flera lärare. Studenternas 
olika ämnesbakgrund kan visas genom att de med bredare bakgrund kan vara bättre i 
språk medan de som har Na-bakgrund ofta kan vara bättre i analys enligt en informant. 
Ofta är seminarier obligatoriska och studenter skriver rapporter som borde följas upp i 
högre grad än vad som nu sker anser flera av institutionernas lärare.  En informant 
konstaterar att studenters närvaro blivit bättre i årskurs 1 och 3 på grund av att lärarna 
blivit bättre på att förstå och förklara betydelsen av IK för studenterna. Frågan har även 
diskuterat i några institutioners ledningsgrupper liksom betydelsen av BLR:s stöd.  
I några utbildningar var behovet av IK-undervisning mindre och lärarna föredrog delvis 
andra arbetssätt och föredrog att genomföra IK-inslagen i undervisningen själva. En 
institutions informant menar att studenternas texter har blivit bättre sedan 2008 trots att 
studenterna tenderar att vara allt svagare enligt. Studenter finner, enligt lärarna, det 
intressant att redovisa och diskutera vetenskapliga artiklar eftersom det innebär en 
fördjupning. Informanter framförde även att modellen ska förbereda studenter inför 
yrkeslivet och att den kan bidra till att studenter kan vidareutveckla verksamheterna när 
de kommer ut i yrkeslivet. Likaså framhåller lärare att det är viktigt att studenter kan 
förhålla sig kritiskt till olika forskningsresultat. Flera av institutionernas informanter 
understryker vikten av att IK stärks och fördjupas inför studenternas uppsatsarbeten. 
Risk finns att annars att studenter tappar kunskap mellan de olika momenten i modellen 
enligt både lärare och bibliotekarier. Det kan också svårt att studera effekter av modellen 
eftersom det är så pass långt mellan stegen.  
I avsnittet som följer sammanfattas först några av de synpunkter som framkom genom 
intervjuer av studiens olika informanter vid Högskolan i Borås. Därefter redovisas olika 
uppfattningar från biblioteket, från institutionsledningarna och slutligen några utvalda 
från de sex institutionerna var för sig. 
VAD FUNGERAR RESPEKTIVE VAD BEHÖVER FÖRÄNDRAS 
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Införandet av Boråsmodellen uppfattas av flertalet informanter ha bidragit till att skapt 
mer struktur och stadga än vad som var fallet före modellens tillkomst. 
Kommunikationen och samarbetet har förstärkts och utvecklats på flertalet institutioner 
under senare tid tycks flertalet av institutionernas företrädare vara överens om. Flera 
informanter betonar att vidareutveckling behöver ske när gäller i vilka kursmoment och 
vem som har ansvaret när det gäller urval av vilka kurser som ska ingå i IK-undervisning 
och vem/vilka som har ansvar mellan de olika undervisningstillfällena.  Förtydliganden 
behövs beträffande hur examinationen ska ske för att studenterna ska kunna uppnå 
progressionsmålen. Några uttryckte att det vore bra om modellen fick fortleva en 
ytterligare en tid eftersom den ännu inte har genomförts fullt ut i alla steg på samtliga 
utbildningar. En del undervisning sker först under 2014. I nuläget är undervisningen i 
inledningsskedet relativt elementär och behöver konkretiseras och kraven höjas i stegen 
successivt inför uppsatsarbetet. Synpunkter framfördes även om att studenter behöver ta 
mer eget ansvar för sitt framtida lärande och vara betydligt mer källkritiska. Arbetet 
behöver vidare utgå från att studenter har mycket varierande förkunskaper när planering 
av IK – undervisningen sker. En del internationella studenter har exempelvis 
överhuvudtaget inte skrivit någon uppsats i sitt hemland. Likaså har alltfler studenter 
svårigheter med att skriva vetenskaplig text och med att kunna ta till sig nödvändiga 
teoretiska förhållningssätt.  
Lyhördhet inför olika förändringar i omvärlden behövs av flera skäl för att modellen ska 
kunna vidareutvecklas, enligt några informanter. Likaså framhöll flera informanter att 
arbetet behöver vidareutvecklas ämnesmässigt på flera nivåer i utbildningarna för att 
studenterna ska kunna uppnå en grundnivå och även en önskvärd progression i 
informationskompetens. En ytterligare fråga som lyftes var att pågående 
organisationsförändring kan innebära ännu mer samundervisning vid HB i 
kandidatkurser som vetenskaplig metod, likaså för avancerad nivå och för internationella 
studenter. Informanter framhöll att fördelen med en större bas studenter är att resurser 
kan frigöras för mindre grupper och att IK-undervisningen härigenom skulle kunna 
genomföras mer individuellt. Detta skulle kunna åstadkomma större utrymme i kurser 
för olika discipliner, ge bättre resultat och kvalitet, samt även främja samarbetet mellan 
lärarna. På sikt skulle det även kunna leda till att Boråsmodellen får ett större genomslag 
vid Högskolan än vad den nu har. 
Informanternas syn på IK varierar och några institutionsföreträdare betonar att IK i hög 
grad handlar om vetenskaplig mognad där IK-undervisning snarast behöver uppfattas 
som en del av teori- och metodundervisningen, än att studenter ska bli kompetenta i att 
söka och hitta information. Att IK med fördel även kan ses ur ett metaperspektiv utifrån 
verksamhetens demokratiska mål, medel och arbetsformer uttrycktes av andra 
utbildningsföreträdare.  
Modellen behöver enligt flera informanter vidareutvecklas utifrån de krav som ställs på 
studenterna och utifrån studenternas behov och systemförändringar. Examensmålen kan 
gärna variera liksom hur professionsanknytning sker och val av teknik. Likaså framkom 
det vid intervjuerna att det är viktigt att studenter förbereds i IK inför kommande 
yrkesliv. Vid intervjuerna diskuterades det inte närmare hur detta sker. Det framkom 
även att distansundervisningen behöver vidareutvecklas så att den blir mer likvärdig med 
den som sker vid campus exempelvis via workshops i Adobe Connect. Det behövs 
därför fler inspelade föreläsningar och övningar i pingpong på olika nivåer framhöll 
institutionsföreträdare som arbetar med distansundervisning. 
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I följande avsnitt redovisas synpunkter som berör biblioteket och BLR. 
Biblioteket och BLR (Bibliotek- och Läranderesurser) 
Följande synpunkter framfördes av institutionernas informanter när det gällde 
bibliotekets och dess IK-undervisning. Flera moment i undervisningen behöver 
moderniseras och vidareutvecklas enligt några informanter vid institutionerna. Flera 
informanter påtalar att olika förändringar i omvärlden som påverkar undervisningen har 
betydelse och att de som undervisar behöver uppdateras när det gäller exempelvis nya 
databaser. Andra lärare betonade vikten av att lärare fortlöpande får aktuell information 
från biblioteket även när det gäller nya medier.    
Undervisande personal föreslog mer dialog med biblioteket och att mer konkreta 
exempel i exempelvis källkritik och hållbar utveckling (HU) skulle kunna framtas. 
Studenter har enligt flera institutionsföreträdare uttryckt kritik mot att vissa moment som 
bibliotekets storföreläsningar har pedagogiska brister när det gäller upplägg. Samtliga 
som undervisar i IK bör ha genomgått högskolepedagogisk kurs och handledarkurser. 
Synpunkter framfördes även om att undervisning helst ska ske i mindre grupper och att 
det vid workshops inte bör ingå fler än 10-15 personer. Studenter har ibland kritiserat att 
de har fått vänta för länge med att på hjälp på biblioteket med sina IK-frågor. Mer 
personlig sökhjälp och service i samband med vetenskaplig metod i examensarbetet 
efterfrågades av flera institutioner. Flertalet informanter uttryckte att det är 
eftersträvansvärt att söka åstadkomma en mer systematisk progression, likaså att 
studenterna behöver blir mer kunniga och medvetna om olika källor och referenser. 
Några informanter framhöll likaså betydelsen av att BLR:s undervisande personal 
tillägnar sig mer vana, kunskap och även praktisk erfarenhet i att söka i olika databaser. 
Det vore även positivt föreslog ett par informanter om undervisning i Endnote ingick i 
modellens senare del.  
I följande avsnitt sammanfattas först några mer generella synpunkter från 
utbildningarnas företrädare på Boråsmodellen. Därefter redovisas ett mindre urval mer 
institutionsspecifika synpunkter från institutionernas företrädare som kanske kan vara av 
allmänt intresse. 
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Vid institutionerna 
I nuläget menar flera lärarrepresentanter att Boråmodellens progression är otillräcklig 
mellan IK-undervisningens moment och att alltför mycket överlämnas till studenterna 
mellan underisningstillfällena. Att generiska kunskaper och förmågor generellt är 
otillräckliga framhölls, likaså IK-kunskap fastän de anses vara lättare att uppnå, jämfört 
med analys- och akademisk skrivförmåga som uppfattas vara svårare att uppnå. En 
informant betonar tydligt att kommunikationen med studenter behöver förbättras om IK 
och de olika momentens betydelse för lärandet. Likaså behöver detta diskuteras och 
betonas i samtal mellan lärare. Många krav konkurrerar och lärare prioriterar ofta 
undervisning i ämnet jämfört med IK-undervisningen, vilket enligt informant innebär, att 
det krävs mer struktur och tydligare progression mellan IK-undervisningsmomenten. 
Lärare är vidare ofta tidspressade, vilket kan innebära att det kan bli svårt att hinna med 
och utveckla olika arbetsuppgifter, likaså kan tidspress leda till ett bristande intresse för 
exempelvis IK-undervisning.  
Önskemål uttrycktes om att informationssökningsövningarna behöver utvecklas 
målmedvetet och synliggöras från enkla till mer avancerade uppgifter inför 
uppsatsarbetet, likaså behöver betygskriterierna förtydligas. Studenterna har olika 
ambitionsnivåer och behöver framförallt få en ännu starkare teoretisk anknytning. Det 
framgår även av UKÄs utvärdering att forskningsinslagen i utbildningarna ytterligare 
behöver både uppdateras och förstärkas. BLR:s resurser när det gäller citeringsguider 
och referenssystem skulle kunna användas i högre grad i olika kursmoment och istället 
för att ofta enbart hänvisa till att de finns. Likaså behöver lärandemål och examensmål 
förtydligas och säkerställas vid flera tillfällen för att tydligt kunna påvisa att progression 
har uppnåtts. Flera informanter påpekade att även lärarnas IK-kunskap behöver 
förstärkas. Exempelvis skulle fler lärare behöva se IK -kompetenskopplingen till 
uppsatsarbetet tydligare och även i högre grad använda databaser. Ingår IK i lärarnas 
handledarundervisning var en fråga som ställdes under intervjuerna. Att modellen enbart 
omfattar kandidatutbildningar är ett problem och behov uttrycks från flera institutioner 
om att den behöver utvidgas till att även omfatta avancerade utbildningar som magister, 
master och forskarutbildning. Det förekommer visserligen undervisning på avancerad 
nivå men den skulle behöva vidareutvecklas utifrån olika masterutbildningars behov och 
studenters olika förkunskaper.  
Några frågor är mer specifika för bara en institution men kan ändå ha betydelse för hur 
Boråsmodellen skulle kunna vidareutvecklas. BHS representant för 
bibliotekarieutbildningarna uttryckte att bibliotekarier vid BLR i högre grad skulle 
kunna ingå i vissa kurser och förmedla sina yrkeserfarenheter och kunskaper i t.ex. 
biblioteksundervisning eller användarundersökningar. Några särskilt lämpliga 
kurstillfällen har identifierats, varav inte alla för distansutbildningen. Representanter för 
utbildningarna framhöll att BHS och BLR gärna kan arbeta mer i team för att utveckla 
bibliotekarieutbildningarna. En tätare kontakt och dialog efterfrågades mellan 
bibliotekets kontaktpersoner och institutionens program- och kursansvariga, gärna även 
mer personalöverskridande med såväl adjunkter som forskare. BLR:s personal skulle 
även mer aktivt kunna inbjudas till BHS forskningsseminarier.  
Upplägget i Boråsmodellen är bra menade bland HIT:s informanter, men påpekade bland 
annat att moment saknas mellan de inplanerade undervisningstillfällena. Vid HIT 
används diagram för att tydliggöra hur progression sker. Dess institutionsföreträdare 
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framhöll att lärare årligen behöver få information om nya databaser, nya riktlinjer och 
rutiner, nyanskaffning av media etc. Just denna fråga ingår inte i modellen utan snarare i 
BLR:s  mediafunktion.  Ibland kan studenters IK-undervisning ligga fel schemamässigt 
vilket ofta medföra att studenterna planerar in andra aktiviteter och uteblir.  
Samarbetet och kommunikationen mellan IH och bibliotekets kontaktperson har 
vidareutvecklats under senare år enligt IH:s informanter.  Att IH har många externa 
föreläsare i vissa program är ett problem när det gäller IK. Kunskapen om 
Boråsmodellen varierar mellan olika lärare. IK-undervisningen är ofta inte obligatorisk 
eftersom det är alltför resurskrävande. Generellt behöver arbetet bli mer systematiskt och 
strukturerat enligt institutionens informanter. IH:s ledning efterlyser utifrån sina behov 
en bredare ansats för BLR som innefattar även muntlig och skriftlig framställning. De 
betonar vidare att det är viktigt att känna till varandras verksamheter väl, att ta ett 
helhetsgrepp, samt att hjälpas åt och samarbeta mer.  
Informanter vid institutionen för pedagogik poängterar att institutionen fokuserar på att 
öka språkliga krav, samt höja den vetenskapliga och metodiska nivån även i IK. Tidigare 
var institutionens fokus tydligare på innehållet i undervisningen. Studenter är olika och 
behöver undervisas enklare först för att senare undervisas mer avancerat i IK. 
Studenterna frågor ofta lärare om vetenskaplig relevans och institutionens kursansvariga 
lägger därför ner mycket arbete på dessa frågor. Informanter menar att studenterna 
känner institutionens personal bättre än BLR:s och att det dessutom är lättare för dem att 
vistas i sin vanliga studentmiljö än i BLR:s lokaler. Representant från PED ansåg att 
MIK (Medie- och InformationsKunnighet) skulle kunna vara en utgångspunkt för 
undervisning i IK. Eftersom blivande lärare först ska lära sig själva och sedan även 
kunna lära ut IK till andra behöver syftet med IK- undervisningen synliggöras tydligt, då 
studenter behöver kunna se sammanhang, för att förstå och motiveras till att bli 
engagerade.  
Informant vid THS betonar att det är viktigt med enhetlig information till studenterna 
om IK-undervisningen och att det kräver ett nära samarbete med biblioteket Likaså 
behövs ett nära samarbete när det gäller konstnärligt skrivande med bild och text. 
Studenterna behöver kunskaper när det gäller juridiska frågor som copyright i arbete 
med collage, montage, patent etc. exempelvis hur mycket får manipuleras i bilder Likaså 
behöver studenterna historisk kunskap och likaså kunskap om hur olika konstnärliga 
material ska refereras.  
VHB hade nyligen gått igenom alla kursplaner och kursmål i och med UKÄ-
utvärderingen. En informant anser att IK-undervisningsstrukturen har genomarbetats väl 
i samarbete med bibliotekets kontaktperson. Studenter behöver stärkas när det gäller 
akademiskt skrivande samtidigt är det viktigt att IK tydligt kopplas till undervisningen i 
ämnet och även till vårdsituationer. I undervisningen behöver därför vårdlärare ingå och 
inte enbart externa undervisare i akademiskt skrivande. Lärare diskuterar evidens med 
studenter i samband med uppsatsarbetet. Det kan annars uppstå problem vid exempelvis 
examination eftersom olika uppfattningar finns när det gäller synen på vad 
anonymisering eller reflektion innebär. Både lärare och studenter behöver uppdateras 
mer och oftare än vad som nu sker. Det finns ingen tradition av fortbildning i vissa 
vårdyrken och otillräckligt med arbetstid avsätts ofta i vårdorganisationerna. Studenter 
som kommer ut i yrkeslivet kommer därför ofta alltför snabbt ifrån akademiskt 
skrivande eftersom patientsäkerhet behöver prioriteras före akademisk kompetens. Mer 
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utbyte efterfrågas mellan institutionerna bland annat för att kunna arbeta mer 
tvärvetenskapligt. 
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SLUTSATSER UTIFRÅN DEN INTERNA UTVÄRDERINGEN  
Skillnaderna är relativt stora i flera avseenden angående vad Borås-modellen innebär 
och hur modellen ska genomföras. Likaså varierar uppfattningarna om rektorsbeslutets 
betydelse när det gäller högskolans arbete med IK-undervisningen. Ett top-down beslut 
kan vara fördelaktigt för att det tydligt uttrycker att IK är prioriterat och att 
organisationens olika nivåer därför ska arbete med och samarbeta i IK-frågor. Negativt 
kan vara att det inte förankras tillräckligt eller att motivationen brister i organisationen 
när det gäller att realisera beslutet. På senare tid har rektorsbeslutets stärkts av UKÄ:s 
ökade krav på vetenskaplig kvalitet i studenternas uppsatsarbeten. 
Informanternas uppfattningar om rektorsbeslutet varierar: från att beslutat har inneburit 
en tydligare struktur och högre ambitionsnivå, till att det inte är så stor skillnad före och 
efter modellens genomförande. En viss förskjutning har skett sedan modellens infördes 
när det gäller undervisningsformerna från allt färre storföreläsningar till allt fler 
workshop i mindre grupper. Den varierande synen på resultatet av Boråsmodellen kan 
hänga samman med att kunskaperna om, liksom tillämpningen av modellen varierar en 
hel del mellan institutionerna och även mellan olika utbildningar.  
Utifrån informanternas utsagor tycks dessutom institutionernas behov av och intresse för 
IK-undervisning variera i påfallande hög grad både före och efter modellens 
genomförande. I stort sett samtliga informanter i studien är överens om att 
undervisningen i IK har institutionsanpassats, blivit mer flexibel och att möjligheten att 
skräddarsy i högre grad till kurs- och examensmål har ökat. Däremot varierar det 
betydligt hur och när olika moment i IK-undervisning genomförs och vad som händer 
emellan undervisningstillfällena utifrån utbildningarnas olika behov och hur ansvaret har 
fördelats mellan bibliotekarierna och lärarna.. 
Det varierar i olika utbildningar om IK-undervisningen är obligatorisk eller frivillig och 
om examinationer sker muntligt eller skriftligt. Kriterier angående vad som krävs för att 
få G respektive VG kan behöva förtydligas på vissa IK-kurser. Vidare kan 
kursutvärderingarna vidareutvecklas och användas i högre grad än vad som nu sker. Alla 
utbildningar har ännu inte genomfört alla steg i modellen utan en del sker våren 2014. 
Några informanter framhåller att detta kan vara en anledning att förlänga modellen 
tidsmässigt.  
Flertalet av institutionernas företrädare är eniga om att kontakt och samarbetet med 
bibliotekets kontaktpersoner har ökat. Dock finns det ett par utbildningar vid HB som 
valt att själva arbeta med IK-frågorna och menar att de även har behov av att utforma 
egna modeller för vissa extrainsatser. 
För bibliotekets undervisande personal har Boråsmodellen, med enstaka undantag, 
inneburit att arbetet med IK-undervisning fått en högre grad av legitimitet, tydligare 
struktur, samt även underlättat samarbetet med utbildningarna. Dock menar några att 
implementeringen skedde lite "styvmoderligt" eftersom varken BLR:s chef eller 
institutionernas prefekter deltog i denna fas av arbetet. I kommande avsnitt redogör jag 
för några av de problem som framhållits av studiens informanter följt av synpunkter på 
vad som skulle kunna förstärkas och vidareutvecklas i modellen. 
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Problem med Boråsmodellen 
Problemen med modellen som påtalas av studiens informanter är av olika slag. Jag har 
här valt ut ett antal som relativt ofta har framtätt i utsagorna och delat in dem i tre 
kategorier, varav vissa kan höra till två: 
Mer praktisk art 
Svårigheter att hitta och boka lokaler (speciellt när de sker sent). 
Planering och resurser 
Att studentgrupperna kan vara för stora på grund av ökad samläsning. 
Problem med att vissa studentgrupper uteblir från IK-undervisningen. 
Risk att det blir alltför mycket repetition i IK- undervisning, samtidigt behövs det en viss 
repetition eftersom tiden mellan stegen är så pass lång. 
Att kursansvariga lärare och studierektorer ibland byts ut alltför ofta. 
Att ansvarsfördelningen för vad som händer mellan stegen i modellen är oklart.  
Undervisningen 
Studenternas varierande förkunskaper och alltfler kommer från studieovana miljöer.  
Studenterna behöver få tydligare kunskap för att kunna uppfatta skillnaderna mellan vad 
som sker vid och är avsikten med olika undervisningstillfällen.  
Att externa personer från praktiken undervisar men saknar tillräcklig kunskap om vad de 
vetenskapliga kraven innebär. 
Lärarnas alltför varierande kunskaper om, samt intresse för IK.  
Att lärare inte i tillräcklig grad uppmuntrar och kräver att studenter söker litteratur själva 
och inte ger dem tillräckligt med konkreta sökuppgifter i varierande svårighetsgrad. 
Boråsmodellens progression behöver förtydligas och säkerställas 
Otydliga lärande- och examensmål med alltför stort på insatserna inför examensarbetet 
Att det är alltför långt mellan de alltför få undervisningstillfällen som ingår i modellen, 
vilket innebär att studenter tränar IK alltför sällan. 
Att lärare känner till sin egen del i IK-undervisningen, men kan vara relativt ovetande 
om momenten före eller efter.  
Vad som ovan kan uppfattas som problem med Boråsmodellen och dess genomförande 
hör nära samman med vad som kan behöva utvecklas och förändras. 
Vad behöver förbättras och utvecklas i Boråsmodellen 
Flertalet informanter av alla tre kategorier uttryckte synpunkter om att kunskapen om 
och arbetet med Boråsmodellen och dess olika steg generellt behöver förstärkas vid 
högskolan. I samband med detta behöver kunskap och medvetenheten om betydelsen av 
IK öka både hos undervisande personal och hos studenterna. Kanske behövs även en 
uppdatering om exempelvis resultat i aktuell IK-forskningen hos bibliotekarierna. Vidare 
framkom det synpunkter om att vissa moment i IK- undervisningen behöver 
moderniseras och vidareutvecklas pedagogiskt. Önskemål framfördes om fler konkreta 
exempel på HU (hållbar utveckling), källkritik, citeringsguide, referenssystem, EndNote 
och Summon.  
Modellen omfattar enbart grundutbildningarna och behov finns av att modellen utökas 
till att även omfatta avancerad nivå och forskarutbildning. Ett par institutioner har 
uttryckt tydliga behov av att modellen borde omfatta även vetenskapligt skrivande. 
Medan andra institutioner arbetar med mer eller mindre egna lösningar för IK-frågor 
inklusive skrivandet. Det förekommer också att utbildningar samarbete med BLR och 
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PED när det gäller akademiskt skrivande. Vidare tycks Boråsmodellen fungera bättre för 
treåriga program än för ett- eller tvååriga utbildningar.  
Ytterligare grad av flexibilitet från bibliotekets sida efterfrågas från institutionerna, 
liksom mer individuellt stöd och utökad tid för studenter att arbeta i t ex workshops.  
Utvärderingarna av IK- undervisningen liksom metoder och verktyg skulle behöva ske 
mer kontinuerligt och systematiskt. När ska utvärderingar hellre ske summativt d v s i 
slutet av kursmomenten i relation till uppnådda resultat eller när är det bättre att 
utvärdering sker medan undervisningen pågår d v s formativt för att stärka studenternas 
inlärning. Oavsett verktyg och metoder skulle kursutvärderingarna enligt framförallt 
lärarna kunna användas i högre grad än vad som nu sker för att utveckla undervisningens 
kvalitet.  
Behov av att ytterligare stärka ämnesanknytningen i IK- undervisningen framkom 
tydligt, liksom en ökad lyhördhet inför omvärldsförändringar. Att studenter i högre 
utsträckning behöver ta mer ansvar för sin IK-kunskap, bli mer källkritiska, tar mer del 
av aktuell forskning, samt även lär sig att förhålla sig mer kritiskt till forskningsresultat 
framkom från några informanter. Examensmålen skulle kunna variera mer likaså hur 
professionsanknytningen ska ske under och efter utbildningen.  
Önskemål framfördes om att biblioteket årligen ska informera och uppdatera 
institutionerna om nyanskaffning av media, ny databaser, samt nya riktlinjer och rutiner. 
Synpunkter framfördes om att IK i högre grad handlar om vetenskaplig mognad och 
därför snarare ska uppfattas som en viktig del av teori- och metodundervisningen och i 
kvalitetsarbetet.  
Vad HB:s pågående organisationsförändring kan innebära för upplägget av IK- 
undervisningen när det gäller exempelvis ökad samläsning behöver belysas och 
diskuteras framöver. I och med att den nya organisationen antas behöver nuvarande 
modell på sid 3 uppdateras oavsett övriga ställningstaganden utifrån utvärderingens 
resultat. Likaså om nya möjligheter till fördjupning och ökad kvalitet, samt hur bättre 
resultat kan skapas till följd av organisationsförändringen genom utökat samarbete 
mellan exempelvis BLR, BHS och PED när det gäller att vidareutveckla modellen 
vetenskapligt och pedagogiskt.  
IK-UNDERVISNING VID ANDRA LÄROSÄTEN 
En intressant frågeställning är hur pass unik Boråsmodellen egentligen är och hur den 
fungerar i jämförelse med motsvarande bibliotek vid andra lärosäten, när det gäller 
uppdrag, organisation och upplägg. 
För att kunna jämföra Borås högskolebibliotek med andra besökte och intervjuade jag 
företrädare för tre forskningsbibliotek: Biomedicinska biblioteket Göteborgs 
Universitetsbibliotek, Karolinska Institutets bibliotek, samt Södertörns 
högskolebibliotek. Urvalet skedde utifrån att de anses vara intressanta lärosäten i detta 
avseende och avstämning angående urval skedde bland annat med Kungliga biblioteket. 
Jag har studerat de utvalda bibliotekens hemsidor och även några ytterligare 
forskningsbiblioteks hemsidor, som de intervjuade bibliotekens företrädare 
rekommenderade: Malmö högskolebibliotek och Linköpings universitetsbibliotek. Jag 
har därför även tagit del av information på deras hemsidor, samt av länkar till några 
rapporter som rör IK-undervisning inklusive utvärderingar.  
Uppdrag och organisation 
Biomedicinska biblioteket (Gm) är en av de större biblioteksenheterna vid Göteborgs 
Universitetsbibliotek (GUB) och är den enhet som genomför mest undervisning. Åtta 
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personer arbetar där med IK-undervisning mot Med (SA) och Naturvetenskaplig 
fakultet. Rektor vid GU gav 2012 Sahlgrenska Akademin (SA) ett verksamhetsuppdrag 
inom området informationskompetens. Uppdraget gick i korthet ut på att, tillsammans 
med universitetsbiblioteket, utforma en samarbetsstruktur för att kunna uppnå mer 
långsiktiga mål för undervisningen i IK. En arbetsgrupp utsågs av RUGA (Rådet för 
Grund och Avancerad nivå). Arbetsgruppen utarbetade ett förslag som sedan togs av 
RUGA i december 2012. (RUGA ersattes vid årsskiftet 2012-2013 av Utbildningsrådet, 
som samlar ordföranden för fakultetens utbildningskommittéer). Arbetsgruppens 
uppdrag är att: identifiera förstärkningsområden för utveckling av undervisning inom 
informationskompetens, att utveckla progressionen i studenternas 
informationskompeten, samt att skapa modell för en långsiktig struktur för samarbete 
mellan programansvarig och undervisningsansvarig på biomedicinska biblioteket 
Det finns även en programkommitté (PK) som utser en person med ansvar för 
progression och samordning av studenternas lärande av informationskompetens. Denna 
person samarbetar med kursansvarig lärare och de ansvarar tillsammans för att 
lärandemål, aktiviteter och examinationer inom området informationskompetens 
integreras i programmets ämnesbaserade kurser på olika nivåer. Expertkunnande 
avseende undervisning i informationskompetens finns hos undervisningsteamet på 
Biomedicinska biblioteket. 
En övergripande plan finns vid Sahlgrenska akademin för att studenterna ska tillägna sig 
informationskompetens som syftar till att lägga en gemensam kunskapsgrund för SA:s 
studenter vad gäller informationssökning och informationshantering. En uttalad 
progression på programnivå ska göra det möjligt för institutionerna att försäkra sig om 
att alla studenter erbjuds samma möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper 
om informationssökning, informationshantering och akademisk hederlighet. Att denna 
plan för studenternas tillägnande av informationskompetens innehåller en stegvis 
progression genom hela utbildningen innebär att undervisningen understödjer 
studenternas utveckling och lärande genom hela programmet. 
KIB (Karolinska Institutets bibliotek) organisation består av åtta enheter och där har jag 
intervjuat enhetsansvarig för Undervisning & handledning. De sju andra enheterna vid 
KIB är ledning, administration, IKT & pedagogiskt stöd, kundtjänst & kommunikation, 
system & webbutveckling, forskningsnära tjänster, samt mediaförsörjning. 
Informationskompetens ingår som en del av rektors strategier från 2011 och KIB:s chef 
har i uppdrag att genomföra biblioteksverksamhet där IK ingår i både grund och 
avancerad nivå, samt forskarskolor. KIB arbetar utifrån en tio-vision 2011-2021.  
Enheten Undervisning & handledning justerades 2012 och omfattar i nuläget 18 
personer, vilka är jämt fördelade på två geografiska enheter (i Solna och Huddinge). KIB 
har en styrelse med tio programnämnder med vardera 2-3 lärarlag med "lagkaptener" för 
undervisningen. Resultaten presenteras efter ett år för studenter och lärare i syfte att 
kvalitetsutveckla undervisningen. 
Södertörns högskola har 13.500 studenter varav 7000-8000 studerar på 
heltid. Vid Södertörns högskola är biblioteket organiserat direkt under 
rektor och bibliotekets ledningsgrupp formulerar själva sitt uppdrag i dialog med rektor. 
Biblioteket har tilldelats andra rektorsuppdrag som stöd till nätbaserat lärande, 
operativt och administrativt stöd till högskolans publikationsverksamhet samt 
systemägarskap för publikationsdatabasen DIVA.  
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Biblioteket är organiserat i tre enheter: Lärande och forskarstöd (består av tio personer 
varav fyra bibliotekarier undervisar i IK och en pedagogisk samordnare) 
Media, webb och inköp, samt Kundservice. I anslutning till bibliotekets 
verksamhet finns en studieverkstad som tillhör Institutionen för kultur och lärande. 
Bibliotekets pedagogiska stöd innefattar: stöd för nätbaserad undervisning, undervisning 
i kritisk informationssökning, samt högskolepedagogisk utveckling för 
lärare inom dessa områden. Biblioteket samarbetar med Studieverkstan 
och Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning (organiserat inom Centrum 
för praktisk kunskap inom en av högskolans fyra institutioner, Institutionen för kultur 
och lärande). Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder kurser, 
workshop och handledning i verksamhetsnära förändringsprocesser för lärare och 
administrativ personal. Utvecklingsenheten har ett råd kopplat till sig där ledamöter 
(utöver pedagogiska utvecklare) från biblioteket, studieverkstan, studentkåren och 
personavdelningen. 
Under hösten 2013 och våren 2014 pågår ett pilotprojekt i introduktion till akademiskt 
skrivande inom sju ämnen med två obligatoriska seminarier i att, läsa, söka och skriva - 
en ny modell är på väg att tas fram.  Undervisning sker i samarbete bibliotekspedagoger, 
studieverkstan (svensklärare) och pedagogisk utvecklare.              
                                                                        
 Vid Södertörn tas frågor kring IK- undervisning upp i detta råd. Syftet är att 
undervisningen ska utveckla studenters självständiga lärande, kritiska tänkande och 
bildning. Likaså ska IK- undervisningen bidra till studenternas examensarbeten har god 
kvalitet och även bidra till att rusta dem för kommande yrkesliv och utveckla deras 
kunskaper och färdigheter i IK. Riktlinjer finns för hur undervisningen ska ske, men 
variationer förekommer när det gäller IK-mål och innehåll i utbildnings- och kursplaner. 
IK-mål 
Biomedicinska biblioteket har delat in undervisningen utifrån tre tillfällen. Först sker en 
introduktion till informationssökning, med sökteknik och sökmetodik. Målgruppen är 
nya studenter och syftet är att de ska: ha kännedom om och kunna använda olika typer 
av informationskällor, ha grundläggande kännedom om sökverktyg och sökmetodik, 
kunna granska, analysera och värdera information, med avseende på skillnaden mellan 
vetenskapligt material och andra typer av material, samt kunna tolka och hitta olika typer 
av referenser. 
Tillfälle två omfattar fördjupning av informationssökning och hands-on-uppgifter. 
Målgrupperna är studenter i termin 2, 3 eller 4 i samband med studieuppgift eller 
uppsatsarbete. De ska kunna identifiera informationsbehov, formulera sökfrågor och 
därefter välja relevanta informationskällor och kunna granska, analysera och värdera 
information, med avseende på skillnaden mellan olika publikationstyper, 
databassökningar och sökningar med sökmotorer. De ska även tillägna sig förmåga att 
tolka och skriva olika typer av referenser. Likaså ska de känna till olika referensstilar 
och även ha fördjupad kunskap om olika källor. 
Vid tillfälle tre sker informationssökning genom workshop för studenter i termin 4, 5 
eller 6 i samband med deras uppsatsarbete. Målet är att studenterna ska kunna använda 
databasernas ämnesordssystem för att identifiera lämpliga sökbegrepp, de ska även 
kunna tillämpa källkritiska insikter om hur information granskas, analyseras och 
värderas. Slutligen ska studenterna kunna genomföra en systematisk sökning. 
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Vid KIB är IK-integrerat i kursplaner för läkare och sjuksköterskor och en strävan finns 
att det ska ingå även i andra utbildningsprogram där det passar in. Begreppet IK har 
vidgats till att även omfatta skrivande sedan 2006. Lärandemål har ofta ett liknande 
upplägg även om viss revidering av målen sker. Målen innebär att IK- undervisningen 
ska vara: väl integrerade i utbildningarna, erbjuda undervisning i informationssökning, 
samt i källkritik och referenshantering. Likaså ska handledning erbjudas i grupp eller 
enskilt, samt i vetenskapligt skrivande. Vidare ska nätverk och relationer utvecklas inom 
KIB:s utbildningar på grund och avancerad nivå samt till SLL. Internt vid KIB ska 
avdelningen för Undervisning och handledning ge stöd till och bedriva pedagogisk 
utveckling för undervisare. 
Vid Södertörn tas frågor kring IK- undervisning upp i högskolans råd för 
högskolepedagogik och undervisning. Syftet är att biblioteksundervisningen ska 
utveckla studenters självständiga lärande, kritiska tänkande och bildning. Likaså ska IK- 
undervisningen bidra till studenternas examensarbeten har god kvalitet och även bidra 
till att rusta dem för kommande yrkesliv och utveckla deras kunskaper och färdigheter i 
IK. Riktlinjer finns för hur undervisningen ska ske, men variationer förekommer när det 
gäller IK-mål och innehåll i utbildnings- och kursplaner. 
Upplägg av IK-undervisning vid andra lärosäten 
Biomedicinska biblioteket vid Göteborgs Universitet (Gm) har valt att frångå en allmän 
studentintroduktion, och istället övergått till att anpassa IK-undervisningen till de olika 
programmen. I början av varje termin anordnas ett Öppet Hus på biblioteket, dit de nya 
studenterna hälsas välkomna i samband med sin kursintroduktion. Alla bibliotekarier i 
arbetsgruppen undervisar på alla nivåer, från nya studenter till doktorander och 
forskare/lärare. För varje program och kurstillfälle utarbetar man gemensamma 
körscheman. Att studenter behöver repetera IK-moment framhölls av informanterna. 
Ofta sker IK-undervisning 1-4 gånger per utbildning och kopplat till konkreta 
studieuppgifter eller uppsatsskrivande och mycket är obligatoriskt. Informant menar att 
det märks om IK-moment varit frivilligt i hur exempelvis studenter redovisar referenser. 
IK-undervisningen varierar i omfattning på olika utbildningsprogram. Variationen är stor 
mellan utbildningarna; vissa har enbart termin 1 eller 2, andra enbart termin 3-4 och 
termin 5-6, några har även termin 7-10 som sjuksköterskor, sjukgymnaster, läkare och 
arbetsterapeuter. Från mars till mitten av september sker en stor del av undervisning 
totalt 790 timmar för 6400 studenter (2012). Även fristående kurser och specialistkurser 
har IK-undervisning. Dessutom har SA:s doktorander en obligatorisk baskurs där 
biblioteket deltar med 3 kursinslag och en proficiency course vid halvtidsseminariet där 
bibliotekets kursinslag handlar om open access, bibliometri och citeringsanalys.  
Vid Gm utformar biblioteket uppgifter i olika IK-moment, medan enbart lärarna 
examinerar. Gm hade tidigare en egen utvärdering av IK, men där framkom det ofta mer 
om IK-undervisningen i sig än om studenterna lärt sig något. Nu har man istället valt att 
ta med två utvärderingsfrågor i SA:s gemensamma undersökningsformulär (åtkomst via 
lärplattformen GUL) och utvärderingen görs nu i samband med att kursmomentet 
avslutas och studenterna har fått tillämpa sina kunskaper. En ny person ska arbeta med 
forskarstöd vid GUB. Biomedicinska biblioteket deltar även i ett projekt om utvärdering 
av undervisning, finansierat av Kungl. Biblioteket. I projektet ingår även Lunds UB och 
Hulebäcks gymnasium i Mölnlycke. Av projektets slutrapport (2014) framgår det vissa 
likheter mellan IK-undervisningen på gymnasie- och universitetsnivå och att ett 
välutvecklat samarbete är en viktig förutsättning. Det konstateras att bibliotekens 
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kursinslag ofta är enstaka nedslag i kurser och program och att de därför kan bli svårt 
med återkoppling till studenterna. Av rapporten framgår det att det visade sig vara 
fördelaktigt om bibliotekarier vid lärosäten kan delta i en delbedömning av vissa 
kursmoment tillsammans med kursansvariga utan att examinera.  
Idéer om likheter mellan skol- och högskolebibliotek skulle kunna vara en grund för ett 
vidareutvecklingsarbete där båda bibliotekstyperna kan lära av varandras kunskaper och 
erfarenheter menar Lundh och Limberg (2013). På grund av de delvis unika 
förutsättningarna i Borås skulle ett sådant projekt kunna diskuteras vidare.                                                                                                    
Vid KIB varierar undervisningen utifrån olika program och man strävar inte efter att 
undervisningen ska vara obligatorisk även om vissa delar är det. Sjuksköterskor och 
läkare har mest undervisning i IK. Sjuksköterskeprogrammet har under termin 1 
informationssökning i två steg vid två tillfällen, i termin två i tre steg och vid termin tre i 
fyra steg med referenshantering, samt i termin sex i fem steg inför uppsatsarbetet. 
Läkarprogrammet har termin 1 vid fem tillfällen, termin fyra fördjupningar vid två 
tillfällen, samt vid termin fem (2 tim. 15 min/student) och termin sju (1 timma 15 
min/student). Övriga utbildningar vid KIB varierar IK-undervisningen från 1 till 4 
tillfällen. Två masterprogram har ingen planerad IK-undervisning. Vid KIB finns ett 
system med programansvariga "kaptener" som har kontakt med biblioteket när det gäller 
lokalbokningar, bemanning av IK-undervisning och proaktiv marknadsföring av IK. 
Lärarna bokar undervisning vissa varje termin och andra var tredje. Daglig 
telefonsupport finns för ansvariga lärare och superanvändare kan även boka 
handledning. Sedan centrumbildning med allt lärarstöd inklusive högskolepedagogik har 
införts har det blivit mer tydligt för lärare vem som gör vad enligt informanten. Vid en 
Infopunkt intill biblioteket tas mer studieorienterade frågor inkl. LADOK-frågor emot. 
Vid det så kallade "lilla akvariet" intill kan studenter själva hämta daglåneböcker. 
Bibliotekspersonalen har även arbetat med utveckla kompetens i bemötande, självhjälp 
även via Adobe Connect pro, likaså undervisning och handledning (både bokad och 
öppen).  KIBlabb & undervisning finns vid de båda geografiska enheterna och har drop-
in öppet vardagar 11-16 och är gratis. Bibliotekarier svarar på frågor, chat, e-post, 
stödjer lärande och ger även självhjälp. Det förekommer även att de får mer avancerade 
frågor. Bibliotekets personal vid Undervisning & handledning bemannar KIBlabb en dag 
i veckan, dessutom ingår det flera lärarlag.  
Vid KIB examinerar enbart lärare och utifrån en rättningsmall. Examinationerna sker på 
olika sätt beroende på om det finns lärandemål separat eller en annan typ av 
examination. Bibliotekarier har inte examinationsrätt, men möjlighet finns att ge 
kommentarer. Närvaro krävs mest skriftligt och via pingpong. Tidigare skedde en 
utvärdering direkt efter IK-undervisningen medan man numer, försöker få med frågor i 
en större utvärdering vid institutet. Varje år sker en kvalitetskonferens för ledning och 
avdelningschefer med workshop i akademiskt skrivande. Just akademiskt skrivande är 
enligt informanten svårt att schemalägga med lärare och det sker därför i 
skrivarverkstäder tillsammans med enheten för högskolepedagogik. Pilotprojekt pågår i 
akademiskt skrivande inom sju ämnen där två seminarier är obligatoriska i att skriva, 
läsa och söka och en ny modell är på väg att tas fram.                  
Vid KIB erbjuder en annan avdelning IKT (informations och kommunikationsteknologi) 
pedagogiskt stöd i nätbaserad undervisning via telefon, där kan studenter boka 
handledning och ställa supportfrågor. De anordnar även kurser och workshop för lärare 
vid KI för att öka förståelse, tillämpningskunskap och användning av nya medier och 
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tekniker i undervisningen. De ska även arbeta med att bidra till utveckling av den fysiska 
och virtuella lärmiljön vid KI, såväl den formella som den informella. De deltar också i 
det pedagogiska arbetet vid KI, särskilt inom ramen för CLK (Centrum för lärande och 
kunskap) och ger stöd till IKT-pedagogisk utveckling till undervisare. 
Södertörns bibliotek har gått ifrån att ha IK-undervisning på alla nivåer och har i stället 
valt att satsa på A- och C-nivån där IK-undervisning integreras i kurs- och 
utbildningsplaner med lärandemål. På C-nivån sker arbetet mer individuellt via 
workshop med fokus på uppsatsarbetet, planeringen sker tillsamman med de 
delkursansvariga lärarna. Vad som händer mellan A- och C-nivån menar bibliotekets 
företrädare är ett gemensamt ansvar de har tillsammans med lärarna. Vid Södertörns 
bibliotek finns även en bokningsbar handledning i IK som skräddarsys utifrån studentens 
behov. En person är huvudansvarig för bibliotekets IK-undervisning. Det finns även en 
arbetsgrupp för undervisning inom enheten. Arbetslaget har möten en gång i månaden 
och alla har genomgått högskolepedagogisk kurs. I god tid inför varje termin sänds 
information med bokningsbrev ut till högskolans fyra institutioner, till prefekter, 
program- och ämnesansvariga så att de kan boka IK-undervisning. Undervisningen ska i 
första hand schemaläggas när studenter har skrivuppgifter och lämpliga moment i 
ämnesstudier som kan relateras till kritisk informationssökning eller examensarbeten. 
Bokningen sker två gånger per termin i nära samarbete mellan bibliotekets 
bokningsansvarige och lärarna. Det varierar när det gäller obligatorisk respektive 
frivillig undervisning, likaså varierar lärandemål och examinationsformer utifrån ämnen 
och det varierar även vem som genomför vad.  
All undervisning följs upp och utvärderas i samarbete mellan bibliotekarien och ansvarig 
lärare för att se vad som fungerat bra, mindre bra respektive behöver förändras. 
Återkoppling sker även terminsvis till prefekter, avdelningsansvariga respektive 
program- och ämnesansvariga. Tidigare hade biblioteket ett eget formulär men numer 
sker kursutvärderingar mer muntligt i grupper som diskuterar vad de ska ta med sig, 
ibland används även lärplattformen för detta. En avstämning sker därefter med berörda 
lärare och även en skriftlig utvärdering.  
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För- och nackdelar med olika modeller  
vid andra lärosäten 
I samband med intervjuerna vid de olika lärosätena ställde jag frågor till informanterna 
vad de såg som för- respektive nackdelar med modellen vid sitt lärosäte. Bemanning i 
arbetslag med bibliotekarier eller blandat bibliotekarier och lärare framhölls som 
fördelaktigt eftersom det skapade flexibilitet, underlättade att komma in i arbetet, 
innebar mindre administration och hierarki, samt bidrog till att bygga upp relationer. 
Systemet med arbetslag fungerade enligt lärosätenas representanter även bra för att det 
innebar en lägre grad av sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Samarbetet mellan 
utbildningarna och biblioteket varierar när det gäller tydlighet i frågor som upplägg och 
ansvarsfördelning. Det verkar även finnas vissa fördelar med att biblioteket tydligt och 
aktivt ingår i en större organisations planering för undervisning där IK-undervisningen 
är en integrerad del. Likaså varierar upplägg och synpunkter när det gäller om 
biblioteket ska ha en kontaktperson som samordnar IK-bemanningen eller om det är 
fördelaktigt att ha flera kontaktpersoner som själva planerar bemanningen av IK-
undervisningen.   
En informant nämnde att självinstruerande system för studenterna underlättade 
bibliotekariernas arbete särskilt om de infördes redan vid studenternas kursstart. Ett 
breddat IK-begrepp uppfattades som fördelaktigt med skrivstöd, referenshantering och 
handledning. Likaså har bibliotekens IK-undervisning efterhand integrerats allt tydligare 
i ämnen och forskning tillsammans med ansvariga lärare och studenter. En ytterligare 
fråga som lyftes var betydelsen av att studenter får konkreta uppgifter och verktyg och 
att minska antalet storföreläsningar. Vid de undersökta lärosäten ingick akademiskt 
skrivande i samma organisation, vilket framhölls som fördelaktigt av informanterna. 
Problem som omnämndes av informanterna var av olika slag. Att inte tydligt kunna 
uppfatta IK-progressionen, varierande kvalitet, svårigheter med inhyrda lärare, att 
relativt få lärare deltar i IK- undervisning, samt att vara kunder till egna kollegor. 
Nackdelar upplevdes om biblioteket var beläget i en egen byggnad eftersom det kan 
skapa isolering. Andra nackdelar som nämndes var att en alltför hög specialisering bland 
undervisande bibliotekarier kunde minska flexibiliteten och öka sårbarheten i 
organisationen exempelvis när det gäller bemanningen. Andra frågor som kom upp var 
problem med alltför stora studentkullar och att alltfler studenter kommer från mer 
studieovana miljöer.  
Frågan om styrkor och svagheter kopplade till om bibliotek räknas som stöd eller 
kärnverksamhet kom upp vid ett av de tre undersökta lärosätena. Synpunkten från 
informanten var att det inte spelar så stor roll utan att det beror mer på attityden hos 
lärosätets högste chef och på om det finns "eldsjälar" i biblioteksverksamheten.  
Inget av de tre undersökta lärosätenas IK-undervisning var en direkt följd av ett 
rektorsbeslut. Däremot hade ledningarna fattat beslut om uppdrag och även övergripande 
riktlinjer för IK-undervisningen. Organiseringen av samarbetet mellan biblioteket, 
institutionerna och andra enheter varierade, men det poängterades av samtliga 
informanter som en mycket viktig förutsättning och jag fick intryck av att samarbetet var 
prioriterat och välutvecklat på samtliga tre lärosäten. 
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Exempel från två ytterligare lärosätens bibliotek 
Biblioteken som ingår i utvärderingen ombads komma med förslag på andra 
forskningsbibliotek som kunde vara intressanta för frågan om IK-undervisningen. 
Utifrån förslagen som inkom besökte jag de ytterligare föreslagna bibliotekens hemsidor 
och hade även kontakt via mail med ett av dem och fick därigenom även ta del av viss 
intern information. Jag studerade lärosätenas mål och upplägg av undervisning i 
exempelvis informationssökning och handledning i den mån det framgick av 
hemsidorna, men framförallt sökte jag efter dokument som kunde vara intressanta utifrån 
utvärderingens olika frågeställningar. 
Malmö Högskola  
Av Malmö högskolas webbplats framgår det att biblioteksundervisnings är organiserad 
via Bibliotek & IT (BIT). Tankar om undervisning och lärande har formulerats av teamet 
för pedagogisk verksamhet vid BIT i: Idépapper om informationskompetens. Det 
framgår att undervisningens syfte är att studenterna ska utveckla förmågan att söka, 
värdera och använda information. Som stöd erbjuder biblioteket undervisning i litteratur- 
och informationssökning för högskolans olika kurser och program. Lärare kan ta kontakt 
med kontaktbibliotekarier och studenter kan boka handledning via formulär om det sker 
minst tre dagar innan. Det framgår att studenter kan boka handledning oavsett på vilken 
studienivå de befinner sig.  
Vid Malmö har det genomförts ett intressant projekt Högskolebiblioteket och 
handledning på studentens initiativ av IB Lundgren. Projektrapporten publicerades på 
Chalmers konferens NU 2012 och finns tillgänglig via högskolans hemsidan. Projektet 
var tvåårigt och syftet var att belysa vad breddad rekrytering med en allt mer heterogen 
studentgrupp innebar för biblioteket och för bibliotekariens roll i en mer inkluderande 
lärandemiljö, samt att utifrån detta utveckla metoder och former för bibliotekets 
undervisning och handledning. Av denna rapport framgår det bland annat att studenter 
fann det svårt att använda sökteknik och likaså att kunna avgöra vilka texter som var 
vetenskapliga. I projektanalysen användes Carol Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen från 2004. Resultatet från projektet har använts i två nya 
projekt: ett i samarbete med Akademiskt lärarskap (högskolepedagogiska utvecklare) där 
studenters olika uppfattningar om vetenskaplighet undersöks, samt i ett projekt i 
samarbete med Högskolans Studieverkstad där handledning i frirummet undersöks. 
Malmö Högskola redovisar via UndervisningsBITen på webbplatsen all IK-
undervisningsstatistik från 2006. Av den framgår det att 2012 deltog 4610 studenter i 
bibliotekets undervisning i informationssökning och referenshanteringsprogram, samt att 
det vid 248 tillfällen genomfördes handledning i informationssökning.  
Systematisk informationssökning utförs mot en avgift även för intressenter utanför 
Malmö högskola. En gemensam kurs finns för forskarstuderande: Att söka vetenskaplig 
information 3 hp (högskolepoäng). 2012 deltog 15 doktorander i kursen. Upplägget vid 
Malmö högskolebibliotek är intressant av flera skäl; dels för att de öppet redovisar såväl 
tankar som resultat i verksamheten. Deras arbete med vad breddad rekrytering innebär 
för bibliotekets undervisning och bibliotekariernas yrkesroll och kompetens gav 
inblickar med relevans för utveckling av Högskolans verksamhet i Borås. 
Resultatet från projektet överensstämmer med vad informanterna i denna utvärdering har 
uttryckt angående att alltfler studenter har svårigheter med att ta till sig undervisningen i 
informationssökning och akademiskt skrivande. 
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Linköpings Universitetsbibliotek  
Linköpings Universitet har ett Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik som erbjuder 
åtta poänggivande kurser och även ett antal icke poänggivande kurser i 
bibliotekspedagogik och informations- och mediekunskap. En språkverkstad som drivs 
av MTS (Media Teknik Samhälle) i Norrköping erbjuder kurser och handledning såväl 
enskilt som i grupp: att skriva akademisk text, muntlig framställning, grammatik eller 
studieteknik.  
Vid Linköpings universitetsbibliotek genomfördes det 2007 en undersökning av 
studenters informationsvanor. Totalt ingick 700 studenter från drygt hundra utbildningar 
(Tekniska högskolan, Hälsouniversitet, Utbildningsvetenskap, samt Filosofisk fakultet) i 
undersökningen. Resultat från enkät visade att internet kom på första plats (56 %) på 
frågan om var studenter i första hand söker information till sina studier. Av dem svarade 
45 % Google på följdfrågan om vilken webbplats. 23 % av studiens studenter svarade 
böcker på den första frågan och hälften avsåg kurslitteratur. Om studenterna inte fann 
det de sökte frågade de en annan person och först i 3:e hand frågade de biblioteket. 68 % 
svarade att de fått någon form av undervisning i informationssökning, men enbart 21 % 
under sina studier i grund- eller gymnasieskola. Enbart 34 % svarade att de fått IK-
undervisning vid universitet. Av studiens intervjudel framgick det att Hälsouniversitets 
och Filosofiska fakultetens studenter i högre grad använde biblioteket för att hitta 
komplement till kurslitteraturen, än vad studenter vid den Tekniska högskolan gjorde.  
Studenternas kritik av biblioteksundervisningen var att den var alltför informationsrik, 
att det var svårt att hänga med, likaså att det var svårt att sålla bland sökträffar eller att 
undervisningen inte hade varit till någon egentlig nytta. Några studenter svarade att de 
breddat sitt sätt att söka information och att de lärt sig att använda fler sökredskap. Av 
studenterna ansåg 63 % att undervisningen var användbar i deras examensarbete. 
Studenter uttryckte att de föredrog Googles gränssnitt eftersom det var mer 
lättöverskådligt till skillnad från vetenskapliga databaser som de uppfattade som 
oöverskådliga och krångliga. Denna studie liksom flera andra studier av ex Pors (2005) 
visar påtagliga skillnader i informationssökningsmönster mellan olika utbildningar likaså 
bekräftas skillnader beroende på hur långt studenter hade kommit i sin utbildning.  
Resultatet från den genomförda studien vid Linköpings universitetsbibliotek 
överensstämmer med flera informanters utsagor i utvärderingen av Boråsmodellen, 
likaså överensstämmer den med några av de forskningsresultat som presenteras i avsnitt 
åtta. Resultatet styrker IK grundtanken att undervisningen behöver anpassa konkret till 
olika kurser och utbildningars behov och till studenters skilda förutsättningar.  
I följande avsnitt jämförs de undersökta lärosätesbibliotekens IK-undervisning med den 
som sker vid Högskolan i Borås. 
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BORÅSMODELLEN I JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄROSÄTEN  
Boråsmodellen tycks vara unik i bemärkelsen att rektor har fattat beslutet. Vid de andra 
lärosätena har den centrala ledningen istället uppdragit till biblioteksledningarna att 
genomföra undervisning i IK. Organisationsformerna varierar för hur IK-uppdraget är 
upplagt, likaså hur det har samordnats och kombinerats med andra närliggande 
verksamheter. Ambitionsnivån när det gäller mål och systematik i upplägg varierar i 
relativt hög grad mellan olika lärosäten likaså mellan deras olika utbildningar. Detta 
överensstämmer med studiens resultat när det gäller Högskolan i Borås. Två av de 
undersökta lärosäten har en detaljerad skriftlig dokumentation genom överenskommelser 
om vad som ingår i de övergripande IK-målen och likaså undervisningsupplägget för 
respektive utbildning. En betydelsefull skillnad är att Boråsmodellen vid HB enbart 
omfattar grundutbildningsnivån. Vid de andra lärosätena i studien omfattas alla 
utbildningsnivåer i bibliotekets IK-uppdrag inklusive forskarutbildning. 
 Visserligen genomför högskolans bibliotek även kostnadsfri IK-undervisning i master- 
och magisterprogram vid HB, men de ingår inte i den modell som biblioteket erbjuder. 
Mot ersättning erbjuds även en del speciell ersättning som utbildningarna kan beställa. 
En anställd vid biblioteket har nyligen medverkat i en doktorandkurs som rör 
vetenskaplig publicering. Akademiskt skrivande ingår i de tre undersökta lärosätenas 
bredare IK-upplägg. Vid Högskolan ingår det i BLR:s verksamhet, men inte i 
bibliotekets och flera institutioner vid HB undervisar via egen personal i akademiskt 
skrivande eller genom samarbete med BLR eller PED i olika omfattning. Flera 
informanter vid HB understryker vikten av att akademiskt skrivande genomförs bäst i 
nära samarbete med ämneskunniga lärare. Ett par utbildningar efterfrågar att 
BLR/biblioteket även ska undervisa i akademiskt skrivande och att det ska ingå i 
Boråsmodellen. I detta avseende divergerar behoven och synen på frågan vid de olika 
utbildningarna och institutionerna.  
Flera former finns för hur råd och styrelser fungerar vid lärosätena när det gäller 
bibliotekets verksamhet. Antalet undersökta lärosäten är relativt få och deras storlek 
varierar dessutom i alltför hög grad, för att några direkta slutsatser ska kunna göras. 
Variationerna i de andra lärosätens modeller kan snarast vara utgångspunkt för 
diskussioner vid Högskolan i Borås.  
Institutionerna har uttryckt att de har olika behov av IK-undervisning beroende på 
utbildningarnas olika karaktär. Flera frågor behöver diskuteras både på central och lokal 
nivå, som om en ökad flexibilitet och variation ska eftersträvas i Boråsmodellen utifrån 
vissa utbildningars speciella behov. Ska exempelvis IH:s behov av akademiskt skrivande 
kunna ingå i modellen. BHS behov av fördjupad bibliotekariekompetens i ex. IK-
undervisning inför kommande yrkesliv. Uppfattningar finns vid PED:s att framförallt 
institutionens lärare ska kunna undervisa deras studenter (varav många förskollärare) i 
IK. Informant vid THS uttryckte särskilda behov när det gäller IK-undervisning hur 
studenter vid de konstnärliga utbildningarna ska skriva referenser och beträffande 
copyright-frågor. VHB:s företrädare efterfrågar ökat tvärvetenskapligt samarbete mellan 
institutionerna.  
Bibliotekets upplägg och organisering av arbetslag och kontaktperson/er i relation till 
andra lärosätens kan diskuteras vidare av bibliotekarierna tillsammans med 
utbildningarnas lärare. Ett sådant upplägg förefaller ge bra resultat, minska sårbarheten, 
samt öka flexibiliteten. Likaså framkom det att det kan vara effektivt med en gemensam 
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kontaktperson/samordnare för arbetslaget i IK-undervisning. En satsning på ett mer 
självinstruerande system för studenter från kursstart framhölls också som fördelaktigt. 
Det framkommer av utvärderingen att arbetslag i IK-undervisning förekommer vid andra 
lärosäten där även lärare kan ingå. Likaså att terminsutvärdering av IK gärna kan ske 
gemensamt med institutionernas lärare och bibliotekets ansvariga. I nuläget sker detta 
nog enbart vid THS vid HB. Svårigheter verkar finnas vid HB och vid andra lärosäten 
när det gäller att följa upp progressionen i IK-undervisningen.  
BLR:s enkät till studenter och medarbetare har med en fråga om IT-kunskap. Denna 
fråga skulle kunna utvidgas till att även omfatta frågor som rör IK-kompetens.  
I Boråsmodellens syfte ingår att studenter ska förberedas i IK inför kommande yrkesliv. 
Alumnundersökningarna vid Högskolan i Borås innehåller inga direkta frågor rörande 
IK i kommande yrkesliv. I kontakten med andra lärosäten fick jag ta del av en intern 
utredning angående Alumners informationsförsörjning som genomfördes vid Linköpings 
Universitets bibliotek 2012. Tio utbildningsprogram ingick och 37 % av studenterna som 
avslutade studierna 2008-2010 besvarade webbenkäten. Resultatet visar några tendenser 
som kan vara intressanta att diskutera vid HB. Flertalet yrkesverksamma anser att deras 
informationsbehov för att kunna hålla sig uppdaterade är stort, likaså vill de kunna 
utveckla sig som människor och även använda IK för att lösa problem inför 
beslutsfattande. Flertalet alumner i Linköpings studie svarade att de tillfredsställer sina 
informationsbehov främst genom kollegor och intranät på arbetsplatsen. Fler alumner 
läser böcker och använder webbplatser i högre utsträckning än de läser vetenskapliga 
artiklar. Få av de tidigare studenterna svarade att de använder publikationsdatabaser och 
flera av dem uttryckte att det var svårt att få tag i fulltextdokument efter studierna. HB 
har som devis att vara ett professionslärosäte och det ingår i Boråsmodellens syfte att 
förbereda studenterna väl i IK-hänseende inför yrkeslivet. Vid Högskolan genomförs det 
regelbundna alumnundersökningar. Dessa och andra interna alumnundersökningar skulle 
kunna kompletteras med frågor som rör alumners användning av exempelvis olika 
informationskällor i yrkeslivet.  
FORSKNING OM INFORMATIONSKOMPETENS  
Dagens intresse för informationskompetens inom biblioteksvärlden har sin bakgrund i en 
lång tradition av så kallad användarundervisning som har syftat till att hjälpa 
biblioteksanvändare att utnyttja bibliotekens samlingar. Högskolor har en lång tradition 
av att undervisa i informationssökning med mål att studenterna ska utveckla 
informationskompetens. Det finns också omfattande forskning på området som vuxit 
fram inom högskolebibliotekariernas praktikfält och som således präglats av 
yrkesverksamma bibliotekarier i första hand. Både undervisningen och forskningen på 
området har länge placerat informationskompetens i en tydlig utbildningskontext, där 
målet varit att studenterna ska utveckla informationskompetens för sina studier snarare 
än för sin kommande yrkesverksamhet som exempelvis sjuksköterskor, ingenjörer eller 
lärare. Skillnaderna mellan fokus på studier eller kommande yrkesliv i undervisningen 
för informationskompetens kan ses som en central fråga för HB:s bibliotek med tanke på 
HB:s profil som professionslärosäte. 
Av hävd har en stor del av forskningen byggt på modeller av informationskompetens, 
där framför allt den amerikanska Association of College and Research Libraries (ACRL) 
haft stort inflytande med sina standarder1. I denna typ av standard ses 

                                                
1 <http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency> 



 
 
 
 
 

37 

informationskompetens som generisk och därmed som oberoende av variationer mellan 
olika praktiker, sammanhang och medier. Ett återkommande intresse i denna forskning 
har varit att mäta om och hur undervisning för informationskompetens bidrar till att 
studenter utvecklar förmågor och färdigheter som beskrivs i standardmodellen (jfr Catts 
& Lau 2008). Normerande modeller som ACRL:s standard har på detta sätt utgjort ram 
för en stor del av forskningen. Tydligare teoretiska ramverk har länge saknats men på 
senare år introducerats och tillämpats i växande omfattning. 
Sedan 1990-talet har forskningen fått en delvis ny inriktning i och med mer teoridrivna 
och explorativt orienterade studier, där informationskompetens uppmärksammas som ett 
begrepp med olika laddningar och innebörder i olika sammanhang väl värt att utforskas 
vidare. Teoretiskt grundade synsätt har vuxit fram där informationskompetens förstås 
som ”en rad förmågor som kan knytas till olika sätt att söka, välja, finna, granska och 
sammanställa information för meningsfull användning i det senmoderna samhället, där 
människor förväntas använda information för att skapa nya kunskaper” (Limberg, 
Sundin & Talja 2009, s. 61). Intresset i senare års studier har också tydligt drivits av 
utvecklingen av förändrade villkor som skapas genom de sofistikerade redskap som 
erbjuds via informations- och kommunikationsteknikerna (IKT). Forskningsintresset har 
riktats mot frågor som: Hur lär sig människor med hjälp av IKT-redskap? Vilka 
betydelser har bibliotek i detta sammanhang? Hur kan tillgängliggörande, sökande och 
användande av information studeras som sociala fenomen? Nordiska forskare har 
tillsammans med brittiska och australiska forskare haft avgörande betydelse för dessa 
nya riktningar i studierna av informationskompetens. En första presentation av 
skandinavisk forskning med inriktning mot denna typ av frågor finns i antologin 
Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i 
lärandepraktiker (Hedman & Lundh 2009), där huvuddelen av författarna är verksamma 
vid HB. Forskningen på området är fortsatt vital och dynamisk och åtskilliga 
avhandlingar och projekt har genomförts vid HB också under de senaste fem åren 
(Francke & Sundin 2012; Gärdén 2010; Johansson 2012; Lundh 2011; Sundin, Francke 
& Limberg 2011).  
Dessa mer teoretiskt och explorativt anlagda studier av IK tyder på att synsättet på IK 
som en uppsättning allmängiltiga och generiska förmågor är problematisk (t ex 
Andersen 2006; Kautto &Talja 2007; Lloyd 2006; Pilerot 2009; Sundin 2005). I stället 
framhålls att informationskompetens bör ses som beroende och i nära samspel med det 
sammanhang i vilket den formas och är giltig. 
Vilken betydelse kan denna forskning ha för fortsatt utveckling av undervisning för 
informationskompetens vid HB? Utvärderingen av Boråsmodellen har givit en rad 
resultat som berör frågor om bland annat variationer i IK-undervisningen föranledda av 
olika synsätt och önskemål vid olika institutioner. Andra resultat berör styrkor och 
svagheter i samspelet mellan institutionerna och kursansvariga lärare å ena sidan och 
bibliotekets företrädare å den andra. Ytterliger ett område gäller att utvärderingen visar 
på önskemål om fortsatt utveckling i förhållande till olika omvärldsförändringar. 
Omvärldsförändringar som nämns gäller både utvecklingen av nya medier, inriktning 
mot informationskompetenser för kommande yrkesliv och anpassning av undervisningen 
till flera utbildningsnivåer, inte bara grundutbildningar. Med detta i åtanke urskiljer vi 
några teman i forskningen med relevans för fortsatt utvecklingsarbete. Resonemangen 
blir koncentrerade och avser endast att lägga grund för vidare diskussioner på HB.  
Följande teman har urskilts: 1) betydelsen av nära koppling mellan de uppgifter 
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studenter arbetar med i olika kurser och de aspekter på informationskompetens som 
utgör objekt för lärande; 2) betydelsen av varierade synsätt på informationskompetens 
som objekt för undervisning tätt kopplade till studenternas kursuppgifter och till deras 
framtida yrkesverksamhet; och 3) vikten av nära samspel mellan lärare och 
bibliotekarier i arbetet med att stödja studenters förmågor att söka och använda 
information på meningsfulla sätt. 
Åtskilliga av de studier som nämnts ovan har riktat sitt intresse mot samspelet mellan 
informationssökning och -användning och meningsfullt lärande om olika frågor som 
exempelvis ”fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap” eller ”möjligheter 
att skapa ett klimatsmart samhälle”. Sådana studier visar att olika sätt att söka och 
använda information som stoff för lärande samspelar nära med urval och användning av 
olika informationskällor, inte minst förmåga att kritiskt bedöma källorna (Gärdén 2010; 
Limberg 1998; Sundin, Francke & Limberg 2011). 
Betydelsen av nära koppling mellan kursuppgifter och informationskompetens visas i en 
rad studier och handlar framför allt om hur undervisningen i informationssökning och 
informationsanvändning anpassas till de specifika aspekter på IK som är särskilt 
relevanta för den ena eller den andra uppgiften. I våra dagars mediesituation med 
söktjänster som Google och uppslagsverk som Wikipedia handlar det mera sällan om att 
finna källor, däremot mycket om att välja ut och bedöma olika källors relevans och 
trovärdighet för den specifika inlärningsuppgiften. Det betyder att IK-undervisningen 
måste ta tydlig utgångspunkt i studenternas uppgifter snarare än i bibliotekariers 
modeller för IK. Ett konsekvent sådant förhållningssätt skulle innebära att bibliotekarier 
sätter sig noga in i studenternas uppgifter för att anpassa IK-undervisningen till de 
villkor som är särskilt framträdande i den ena eller andra uppgiften. Detta i sin tur 
indikerar behov av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier. 
En särskild aspekt på undervisning för informationskompetens gäller frågan om den 
kontext där informationskompetensen ska vara giltig. I högskoleundervisning ryms här 
frågan om informationskompetens i förhållande till såväl studier som kommande 
yrkesliv. Denna fråga framstår som i hög grad relevant för HB:s profil som 
professionslärosäte och har utforskats bland annat av Sundin (2003; 2005), Hedman, 
Lundh och Sundin (2009), Pilerot (2009) och Sundin, Limberg och Lundh (2008). Detta 
ser vi som ett intressant område för fortsatt utveckling av Borås-modellen med relevans 
för utvecklad förståelse och vidare handlande.  
Bibliotekarier och lärare tillhör olika professioner med olika expertis på olika 
kunskapsområden som tillsammans skapar förutsättningar för studenter att utveckla 
informationskompetens (Limberg & Folkesson 2006; Nolin 2013). En studie av lärares 
och bibliotekariers syn på undervisning och handledning för informationskompetens 
visade att olika synsätt på just samarbete hade avgörande betydelse för hur 
undervisningen bedrevs och hur handledningen utformades. En uppfattning av samarbete 
som särarbete innebar att vars och ens yrkesroll betonades och att man var angelägen om 
att inte gå in på varandras område. Synsätt på samarbete som gränsöverskridande 
samspel eller som möjlighet till lärande och utveckling innebar en betoning av styrkan i 
att vara olika, att ha olika erfarenheter och kunskaper. Medan synsättet på samarbete 
som särarbete framhöll olikheter i de professionella kompetenserna som hinder för 
närmare samarbete, innebar de senare synsätten att skilda kompetenser gav särskilt goda 
möjligheter till fördjupning och utveckling. Dessa resultat bidrar till vår förståelse för 
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hur lärare och bibliotekarier tillsammans formar villkoren för studenter att utveckla 
informationskompetens. De är också värda att ta fasta på i utbildningar till lärare och 
bibliotekarie för att på sikt utveckla kvaliteten i undervisningen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de resultat som framkommer i åtskilliga 
forskningsstudier om informationskompetens vore relevanta för att belysa frågor och 
problem som framkommit genom utvärderingen av Borås-modellen och fruktbara för att 
vidare utveckla arbetet med IK-undervisning vid HB.  
AVSLUTANDE DISKUSSION 
Ett tydligt resultat av undersökningen är att kunskapen om och intresset för 
Boråsmodellen brister ute i organisationen. Detta är en fråga som ledningen på olika 
nivåer i organisationen behöver diskutera och ta ställning till. Frågan kan höra samman 
med att högskolans olika utbildningar har olika synsätt i och med sina olika 
disciplinhörigheter och dessutom har de olika professionsgemenskaperna skilda 
förhållningsätt. Samtidigt innebär Boråsmodellen och exempelvis högskolesektorns 
riktlinjer för examenarbeten en gemensam utgångspunkt som är alltför homogen och 
likartad och därför inte tar hänsyn till de faktiska skillnaderna.  
Flera frågor kan diskuteras vidare vid Högskolan i Borås.  
Vilka utbildningsnivåer  
Ska Boråsmodellens ansats breddas till att omfatta avancerad nivå och forskarutbildning 
och vilka resurser skulle det i så fall kräva. Hur ska det organiseras och finansieras om 
akademiskt skrivande ska ingå i modellen. Hur ska det genomföras och vilka 
kompetensinsatser behövs. Detta kan diskuteras exempelvis i Proust-gruppen och i de 
nya akademierna och vid berörd enhet vid GF, gärna i samarbete med forskare från B&I-
området och högskolans nämnder.                                                                                            
Upplägg 
Modellen behöver uppdateras sedan den infördes och dessutom ingående diskuteras i 
relation till HB:s nya organisation. Beslut behöver fattas exempelvis vilka moment 
modellen ska omfatta, liksom för- och nackdelar med att koncentrera arbetet till färre 
steg; ett i början och ett i den senare delen av utbildningarna, samt vilka som ska ta 
ansvar för vad. Obligatorisk kontra frivillig undervisning behöver diskuteras, likaså för- 
och nackdelar med liksom konsekvenser av samläsning, storlek på studentgrupper och 
undervisningsformerna. 
Internt arbete med kursmål och dess utvärdering samt examination 
Av utvärderingar framgår att arbetet med IK-mål i kurs- och utbildningsplaner behöver 
vidareutvecklas, likaså former för examination och betygskriterier. Det interna arbetet 
med att följa upp kursutvärderingar och utbildningar behöver ske mer systematiskt och 
strukturerat i framtiden och tydligare anknytas till högskolans kvalitetsarbete i 
undervisningen. 
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Campus och distans 
En hel del utbildningar sker på distans och undervisningsformerna liksom verktygen 
behöver vidareutvecklas så att de blir likvärdiga med campusundervisningen. 
Undervisande personal med mycket erfarenhet av distansundervisning skulle 
tillsammans med berörda vid BLR kunna få i uppdrag att utveckla 
distansundervisningen för IK-området vid Högskolan.  
Internt fördjupat samarbete 
En intressant fråga inför framtiden är om lärarutbildningarna och 
bibliotekarierutbildningarna var för sig och tillsammans skulle kunna utveckla 
pedagogik och lärande när det gäller IK och MIK, samt sociala medier. Därigenom 
skulle de bidra till att stärka kommande lärares och bibliotekariers undervisning i IK, 
MIK och sociala medier, vilket även skulle kunna bidra till att stärka akademins och 
högskolans profil. Flera intressanta projekt pågår i riket, som tidigare nämnts, för att 
lärarutbildningar ska bidra till att stärka gymnasieelevers kunskap och intresse för bland 
annat IK inför högre studier. BLR uttrycker i sin senaste Verksamhetsplan tankar på att 
utöka samarbetet med gymnasieskolorna. Högskolan har goda förutsättningar i den nya 
akademin att arbeta med dessa frågor genom de pedagogiska utbildningarna och även 
involvera utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap och BLR. Ett projekt vid 
högskolan i Borås utifrån de unika förutsättningarna skulle vara angeläget. Kommunerna 
i Sjuhärad har uttryckt önskemål om att ett större antal gymnasister ska genomgå högre 
utbildning än vad som nu sker. Av den senaste nationella studentbarometern framgår det 
att gymnasisternas intresse för högre utbildningar har ökat. Det är angeläget att 
underlaget i studentbarometern som berör framförallt regionen studeras närmare och att 
frågor diskuteras vid HB på olika nivåer. 
Internt BLR 
BLR kan diskutera frågor kring utveckling av modellens nivåer, teori och pedagogik, 
kontaktpersoner, arbetsformer och arbetslag. Hur information till institutioner och 
enheter ska ske, likaså hur samarbetet kring IK-undervisningen kan vidareutvecklas 
tillsammans med undervisningarnas anställda. Kompetensfrågor inklusive behov av 
disputerade anställda vid BLR behöver planeras inför framtiden för eventuell utbyggnad 
så att Boråsmodellen så att den kan innefatta även avancerad nivå och forskarutbildning 
som vid de undersökta lärosätena. Likaså behöver utvidgning av modellen med 
akademiskt skrivande diskuteras. Frågor kring resurser och liksom en starkare 
forskningsanknytning är andra frågor BLR behöver arbeta vidare med. 
Framtida utvärderingar 
Denna utvärdering är främst fokuserad på Boråsmodellen och dess genomförande. Den 
omfattar däremot inte frågor som rör IK-undervisningens verktyg eller metoder. I 
utvärderingen ingår inte heller högskolans studenter mer än indirekt genom ett mycket 
begränsat antal kursutvärderingar. Framtida alumnundersökningar skulle kunna omfatta 
frågor som belyser studenternas IK-undervisning vid HB och hur de ser på sina IK-
behov utifrån sina yrkesliv. 
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 I slutrapporten Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i 
informationskompetens (2014) som bekostas av medel från Kungl. biblioteket nämns 
behovet av en svensk lärobok i utvärderingsmetoder utifrån ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv, eftersom merparten av litteraturen endast finns på 
engelska.  
Framtida projekt 
Utvärderingen visar problem med att alltfler studenter har bristande förkunskaper och 
därför svårt att ta till sig undervisning när det gäller vetenskaplighet och akademiskt 
skrivande. Idéer om att de likheter som finns mellan skol- och högskolebibliotek skulle 
kunna vara en grund för ett utvecklingsarbete där båda bibliotekstyperna kan lära av 
varandras kunskaper och erfarenheter skulle kunna konkretisera och genomföras. På 
grund av de delvis unika förutsättningarna i Borås skulle sådana projekt kunna 
diskuteras vidare.         
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Bilaga 1 A 
Intervjufrågor till undervisande bibliotekarier vid BLR 
 
Vad vet du om Boråsmodellen? Hur ser du på den? (tillkomst, mål, syfte) 
Hur var det före och efter modellen? 
Hur uppfattade du att intresset var för och kunskap om modellen hos utbildningarna och 
dess kursansvariga? 
Har modellen bidragit till att underlätta kontakten med utbildningarna? 
Hur har de olika momenten/stegen i modellen fungerat för er? 
Känner ni till om lärandemål ang informationskompetens har skrivits in i kursplanerna? 
Hur examineras de i så fall? 
Upplever du att undervisningen i IK har stärkt studenternas olika arbeten, som 
uppsatsarbetet? Hur i så fall? 
Vad framgår av kursvärderingar och andra utvärderingar när det gäller IK-
undervisningen? 
Vad tror du behöver stärkas/vidareutvecklas i modellen? 
Vad behöver förändras/utvecklas i framtiden? 
Annat du vill framföra ang Boråsmodellen? 
 
Bilaga 1 B 
Intervjufrågor till institutionernas ledning 
Vad vet du om Boråsmodellen? Hur ser du på den? (tillkomst, mål, syfte) 
Hur uppfattar du att modellen har tagits emot/ implementerats/genomförts på HB och 
/institutionsanpassats? 
Hur uppfattar du att intresset för och kunskap om modellen på institutionens utbildningar 
och var/är hos kursansvariga lärare? 
Har modellen underlättat kontakten mellan biblioteket och institutionen och lärarna? 
Hur uppfattar du att de olika stegen/momenten i modellen har fungerat? 
Har lärandemål ang informationskompetens skrivits in i kursplanerna? Hur examineras 
de? 
Upplever du att Boråsmodellen har stärkt studenternas IK-kompetens och ex 
uppsatsarbeten? Hur i så fall? 
Vad framgår av era kursvärderingar och andra utvärderingar ang IK-undervisningen? 
Vad tror du behöver stärkas/vidareutvecklas i Borås-modellen? 
Tror du att Boråsmodellen är känd internt? Är den ”unik”? Känner du till hur det är vid 
andra lärosäten? 
Vad behöver förändras i IK-undervisningen i framtiden? 
Annat du vill framföra ang modellen? 
Bilaga 1 C  
Intervjufrågor till lärare på institutionerna 
Vad vet du om Boråsmodellen? Hur ser du på den? (tillkomst, mål, syfte) 
Hur har den institutionsanpassats hos er? 
Har modellen underlättat kontakten och samarbetet med BLR och kontaktpersonen? 
Hur har de olika momenten i modellen fungerat hos er? 
Har lärandemål ang informationskompetens skrivits in i kursplanerna? 
Hur fungerar examinationen? 



 
 
 
 
 

46 

Upplever du att Boråsmodellen har stärkt studenternas IK-kompetens och ex 
uppsatsarbeten? Hur i så fall? 
Vad framgår av kursvärderingar och andra utvärderingar ang modellen? 
Vad tror du behöver förändras/förstärkas/vidareutvecklas i modellen? 
Annat du vill framföra ang modellen? 
 
Bilaga 1 D 
Intervjufrågor till andra lärosätesbibliotek 
Hur ser ert upplägg när det gäller studenters IK-undervisning ? 
Hur är er IK-undervisning organiserad? Vem har beslutat om uppdraget och hur gick det 
till? 
Ingår IK i kursplanemål/utbildningsmål, lärosätets? Vilka nivåer omfattas? 
Hur examineras kursplanemålen? 
Vad säger utvärderingar och era egna undersökningar? 
För- och nackdelar med ert upplägg? 
Något lärosäte eller forskning som ni anser är intressant när det gäller IK-undervisning? 
Andra frågor och synpunkter ni vill framålla 
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Bilaga 2 
 
MUNTLIGA KÄLLOR 
 
Biblioteket/BLR: 
Intervjuer med sex undervisande bibliotekarier vid Högskolan i Borås 30/9, 1/10, 14/10, 
15/10 och 16/10 2013, samt med en bibliotekarie vid Campus Varberg 4/2 2014 
 
 
Intervjuer med representant för respektive institutions ledning med övergripande ansvar 
för undervisning och två lärare ofta kursansvariga: 
BHS tre personer 30/10, 3/12 och 4/12 2013 
HIT tre personer 24/10, 20/11 samt 9/12 2013 
IH tre personer 4/11, 19/11 och 2/12 2013 
PED 31/10 6 personer, en person 12/11, samt en person 19/11 2013 
THS tre personer 24/10, 21/11 och 29/11 2013 
VHB tre personer 4/11, 29/11 samt 2/12 2013 
 
 
Intervjuer med företrädare för tre andra lärosätens kontaktpersoner för 
biblioteksundervisning: 
 
Biomedicinska Biblioteket, Göteborgs Universitet två personer 3/11 2013 
Södertörns Högskolebibliotek två personer 26/11 2013 
KIB (Karolinska Institutets Bibliotek) en person 26/11 2013 
 
 


