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BAKGRUND  
 
Rektor vid Högskolan i Borås (HB) fattade hösten 2009 ett principbeslut om att införa en modell 
för hur undervisningen i informationskompetens vid Borås högskola skulle utformas som senare 
fick namnet ”Boråsmodellen”. Beslutat var ett top-down-beslut och utgångspunkten var att IK-
undervisning skulle utformas utifrån utbildningarnas behov i nära samarbete mellan biblioteket 
och utbildningarna. Efter drygt fyra år beslutade rektor att modellen och genomförandet av den 
skulle utvärderas vid högskolan. 
 
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.  
 
Det framgår tydligt av Högskolelagen att det är upp till varje lärosäte hur det obligatoriska målet 
om studenters informationskompetens ska 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). De har konstaterat att det annars gärna uppstår osäkerhet bland 
bibliotekarier och lärare om vem som har ansvar för vad. Likaså är det viktigt 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 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 
(Bibliotek Lärande Resurser) och BHS (Bibliotekshögskolan) 2007-06-21 hänvisade till en 
studie av McGuinness (2007) som förordar en mer strukturerat top-down-modell för att komma 
till rätta med problemen med ett alltför individorienterat arbetssätt. Forskare som t. ex 
Annemaree Lloyd menar att informationskompetens framförallt 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).  
 
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 den utveckling som sker inom 
digitala och sociala medier hör nära samman 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 förbereda ett livslångt lärande i kommande yrkesliv. 
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Informationssökning, informationspraktiker och informationsbeteende och användarstudier är 
några andra grundläggande begrepp inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. 
Begreppet Information literacy översätts ibland med informationslitteracitet Sundin (2012) och 
senare även med MIK (medie- och informationskunnighet) Carlsson (2013).  
 
Projektet och Boråsmodellen 
 
Rektor beviljade 2008 medel för att en modell skulle utvecklas vid lärosätet för att stärka 
högskolans studenters informationskompetens, vilket ingick i högskolans strategiska 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 kallades inledningsvis FIKSA 
(Framtidens Informations-Kompetenta Studenter blir Anställningsbara) slutrapport. En 
samarbetsmodell utvecklades av BLR (Bibliotek Lärande Resurser) och två av högskolans 
institutioner våren 2009. Pilotprojektet blev sedan en utgångspunkt när modellen skulle anpassas 
och integreras utifrån utbildningars behov och studenternas förutsättningar. Bibliotekets 
kontaktpersoner valde tillsammans med institutionernas program- och kursansvariga ut lämpliga 
kurser för IK-undervisning.  
Utgångspunkten för modellen var att undervisningen och kurserna i informationskompetens 
skulle inbäddas i högskolans undervisning av lärare och bibliotekarier tillsammans utifrån 
momenten i ovanstående modell. Begreppet inbäddad: (embedded information literacy 
education) som används i Boråsmodellen har den australiske forskaren Alan Bundy (2004) 
beskrivet så här: kurser eller program som är utformade så att studenter kontinuerligt integrerar 
och reflekterar med och omkring information. Till skillnad från fristående och/eller 
självinstruerande moduler (generic) eller tillfällen/moduler som kompletterar en viss kurs eller 
program (parallell) eller de inslag/moduler som är en del av kursen eller programmet 
(integrerad).  
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IK-undervisningen på grundnivå vid HB utvecklades efterhand och implementerades från hösten 
2009 i utvalda kurser och fick namnet "Boråsmodellen". Inledningsvis fick studenterna 
grundläggande IK-kunskaper ofta vid kursstart eller i årskurs ett. 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 tredje 
tillfället skedde fördjupning i IK-kunskap inför studenternas uppsats- eller projektarbeten. Vid 
flertalet institutioner sker IK-undervisning genom föreläsningar och workshop och individuell 
handledning, följt av skriftliga inlämningar. Modellen var även tänkt att kunna bidra till att öka 
studenters anställningsbarhet och underlätta kommande yrkesliv ur ett IK-perspektiv.  
 
Några 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.   
 
Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem (Högskoleverket 2010) har inneburit en ökad 
betoning på akademisk kvalitet när det gäller studenternas examensarbeten. Detta ökar i sin tur 
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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 bland annat vid 
Södertörns högskolas lärarutbildnings VFU och en klass vid Nacka gymnasium som har 
lärarledd handledning för att öka gymnasisternas IK-färdigheter. Likaså har BIOMED vid GU, 
varit involverade i ett KB-projekt (2014) där även LUB och Hulebäcksgymnasiet har ingått. 
Nationella strategier rörande MIK (Medie- och informationskunnighet) och 
sektorsöverskridande samordning av statliga myndigheter har utvecklats och vid Högskolan i 
Borås har samarbetet mellan biblioteks- och lärarutbildningarna i den nya akademin bibliotek, 
information, pedagogik och IT bland annat lett till att en gemensam kurs i MIK framtagits. 
 
  
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 
försöker besvara. Styrkor och svagheter ska synliggöras och analyserars. Vad betyder det för 
genomförandet och måluppfyllelsen att det var ett top-down beslut och att ett visst förarbete 
hade skett vid två institutioner. Studenterna ingår enbart indirekt i utvärderingen och främst 
utifrån vad som framkom genom informanterna när det gäller kursutvärderingar av IK-
undervisning. Utvärderingen omfattar framförallt frågor som rör Borås-modellen 
implementering och institutionsanpassning, kontakt och samarbete mellan bibliotekets 
undervisare och HB:s utbildningar, genomförandet av modellen och förankring i kurs- och 
utbildningsmål. Boråsmodellen har jämförts med några andra lärosätens motsvarande arbete, 
men där har perspektivet begränsats till de utvalda lärosätenas biblioteksföreträdare i IK-
undervisningen. En viss anknytning har skett till forskning i informationskompetens främst 
utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv med hjälp av professor Louise 
Limberg. 
 
Metod och genomförande 
 
Utvärderingen är en uppföljning och en kritisk granskning av hur IK-undervisningen bedrivs. 
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 att kan utgöra grund för framtida förändringar av Boråsmodellen. Metoden är deskriptiv i 
bemärkelsen att den grundas på informanternas utsagor om hur IK-arbetet och Boråsmodellens 
måluppfyllelse genomförts vid HB. Metoden kan även betraktas som predeskriptiv eftersom en 
befintlig modell utgör utgångspunkt för utvärderingen. 
  
Intervjuer och dokumentstudier 
 
Utvärderingen har främst genomförts via semi-strukturerade intervjuer till berörd ledning och 
programansvariga vid utbildningarna, samt sex kontaktpersoner vid BLR och en vid Campus 
Varberg. Totalt har 23 personer intervjuats vid institutionerna. Intervjuer har genomförts med 
fem ansvariga för bibliotekets IK-undervisning vid tre utvalda lärosäten. Totalt har 33 
informanter intervjuats under perioden 2013-09-30 – 2014-02-04. Intervjuerna tog i genomsnitt 
en timma och intervjumallar användes som underlag. Intervjuerna med informanterna redovisas 
främst utifrån frågeställningarna och utvärderingens två perspektiv: bibliotekets eller 
institutionernas. Frågor har ingått som rör modellens upplägg, implementering, undervisningen 
kursmål och olika moment i IK-undervisningen, likaså examination och samarbetet mellan 
bibliotekarier och kursansvariga lärare.  
 
I utvärderingen ingår dokument som rör Boråsmodellen på olika organisatoriska nivåer. De 
består av kursplaner, kursutvärderingar, mål- och styrdokument, material på bibliotekets hemsida 
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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. I några fall har dokumenten kompletterat utsagorna. När det gäller externa lärosäten 
dokument har jag utgått från respektive lärosätes hemsida och länkar till rapporter och 
utredningar.  
 
REDOVISNING AV GENOMFÖRD UNDERSÖKNING 
 
Utifrån genomförda intervjuer och dokument vid Högskolan i Borås följer här redovisning av 
vad utvärderingens informanter anser om upplägget och om hur de anser att samarbetet och 
modellen fungerat. Sammanställningen omfattar undervisande bibliotekarier, institutionsledning 
och undervisande personal vid Högskolan i Borås. 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 undervisningen lagts upp och vad 
de anser är för- och nackdelar med upplägget.   
 
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 att ambitionsnivån 
höjdes och strukturen förtydligades. Exempelvis hade en institution en väl integrerad 
biblioteksundervisning med progression i flera steg. Flera företrädare vid utbildningarna 
beskriver att samarbete förekom även tidigare men att det var mer informellt och vanligast i 
introduktionskurserna.  Likaså var IK-undervisningen inte lika tydligt anknuten till 
kursmomenten och det var mer upp till varje enskild lärare och dennes personliga kontakter med 
bibliotekarierna. Pilotprojekt genomfördes hösten 2008 vid ett par utbildningar för att få en 
grund inför genomförandet och implementeringen 2009 (Nyaas Bytoft & Süld 2008). 
 
Bibliotekets informanter framhöll att samarbetet före rektorsbeslut var mer personberoende än 
vad det är i dag. Några informanter menar att modellens införande har ökat IK- undervisningens 
legitimitet och att den underlättat kontakten med institutionernas personal.  
 
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. Några informanter 
kände inte till modellen över huvud taget. Det förekom att undervisande personal kände till sin 
egen del i IK-undervisningen, men inte andras eller syftet med modellen. Institutionernas 
undervisningsledare var överlag kunniga om modellens syfte, medan några ofta relativt 
nyanställda, hade bristande kunskaper om modellen och dess genomförande.  
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Modellens implementering och institutionsanpassning 
 
Efter rektors beslut våren 2009 om att en IK-undervisningsmodell 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. Flera informanter vid institutionerna 
uttryckte att det var positivt att beslutet inte var detaljstyrt utan att utformning av IK- 
undervisningens upplägg skulle 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 olikartade förutsättningarna och 
behoven.  Högskolans utbildningar skiljer sig åt i flera avseenden när det gäller: ämnesinnehåll, 
vetenskapliga metoder och teorier och vad som krävs utifrån olika professionsperspektiv.  
 
Gemensamma synpunkter från informanterna 
 
Flertalet informanter av båda huvudkategorierna var överens om att rektors beslut innebar att IK-
upplägget blev mer systematiskt med tydligare struktur och en allmänt högre ambitionsnivå. 
Likaså blev IK-undervisningen mer institutionsanpassad och relaterades mer till kursmål och 
examensmål jämfört med hur den tidigare genomfördes. Dock kvarstår problem, enligt 
företrädare från både bibliotek och utbildningar, att nå ut till alla lärare och studenter om 
betydelsen av IK-undervisning. Flertalet av institutionernas informanter ansåg det positivt att 
biblioteket erbjuder IK-undervisning likaså att de påminner om och bokar in 
undervisningstillfällena. De institutioner som har flera ämnen och utbildningar och ett stort antal 
studenter beskrev svårigheter när det gällde bokningar, men även i genomförandet av IK-
undervisningen. Flera företrädare för utbildningarna menar att modellen har underlättat 
kontakten med BLR. IK-undervisningen har varit både obligatorisk och frivillig och båda 
alternativen innebär för- och nackdelar. Framförallt innebär obligatorisk undervisning merarbete 
vilket kräver alltför stora resurser och merkostnader enligt flera av utbildningarnas företrädare 
och lärarrepresentanter.  
 
Bibliotekens informanter 
 
Bibliotekarierna menar överlag att rektorsbeslutet varit positivt för att det innebär att IK-
undervisning sker utifrån en grundstruktur som 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 till och underlättar att IK-
undervisning genomförs. Bibliotekets kontaktpersoner beskriver att upplägget av modellen 
varierar en hel del i olika utbildningar likaså efterfrågan om när och hur ofta moment i modellen 
ska genomföras. Detta hänger delvis samman med om utbildningarna är två- eller treåriga. Dock 
uppfattades skillnaderna inte vara så stora när det gällde innehållet i IK-undervisningen, fastän 
utbildningarna har olika behov utifrån ämne och profession. 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 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 i sin tur beror på studenternas varierande förkunskaper. Bibliotekarierna 
understryker vikten av att studenter genom lärarna informeras om modellens syfte och upplägg. 
Likaså betonar de att studenter regelbundet behöver träna IK mellan olika moment. 
Informanterna vid högskolans bibliotek uppfattar att det fungerar effektivt framförallt med 
sökverkstäder, drop-in och personlig handledning till studenter. Momenten fungerar också bättre 
i treåriga program där fördjupning kan ske successivt inför uppsatsarbetet. Problem med 
modellen som bibliotekarierna nämner är alltför stora grupper när flera utbildningsprogram 
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samläser. 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 kan hindra deras eget sökande. Att det går 
lång tid mellan momenten i modellen innebär att en del repetitioner för bibliotekets undervisare. 
 
Institutioners ledning och lärare 
 
Modellens olika moment har enligt informanterna genomförts och institutionsanpassats i ganska 
varierande grad. Stegen i modellen har inneburit att progressionen har blivit mer strukturerad än 
den var tidigare. Intervallen mellan 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 och med 
tydligare progression och högre grad av flexibilitet. I och med modellen kan IK-undervisning i 
högre grad skräddarsys utifrån kursinnehåll i nära samarbete med framförallt kursansvariga. 
Några av utbildningarnas informanter framhöll vikten av att IK-undervisning kommer in tidigt 
under introduktionen, medan andra ansåg att den hellre kan komma in något senare.  
 
Lärare uttryckte att de ofta vet för lite om vad studenter behöver under nästa del av IK-
undervisningen. Likaså kan studenter ha svårt att uppfatta skillnader mellan IK-momenten och 
till följd av detta uteblev många. Ett ytterligare problem enligt institutionernas företrädare var att 
en hel del studenter vill ha nytta snabbt och att lärare brustit i att motivera nyttan av exempelvis 
kurser som samläses. Ett ytterligare problem som nämndes var att studentgrupperna i dag ofta är 
betydligt större. Flera utbildningars informanter menar att en årlig samplanering behövde ske 
mellan bibliotekets kontaktperson och utbildnings- och kursansvariga lärare. Antalet 
vetenskapliga artiklar som krävs i olika arbetsuppgifter utökas för varje nivå i undervisningen 
inför examensarbete. Vid flera utbildningar ska studenterna utförligt redovisa i rapportbilagor 
och matriser: vilka sökord de har använt, antal träffar de fått och i vilka databaser.  
 
Att bibliotekets resurser ofta innebär enbart tre kurstillfällen uppfattades som problematiskt. 
Eftersom en hel del studenter kommer direkt från gymnasiet har de mycket varierade och ibland 
bristfälliga kunskaper om 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. En ytterligare orsak till 
problemen kan vara att ett stort antal studenter inte deltar i IK-undervisning, för att den inte är 
obligatorisk eller för att de inte har motiverats tillräckligt om "nyttan" av att delta. Vid ett par av 
högskolans institutioner är stora delar av IK- undervisningen obligatorisk och omfattar både 
muntliga och skriftliga tentamina. 
 
 
Studenter i vissa utbildningar är studieovana och behöver mer stöd. Några av institutionsledarna 
menar att kurser i IK-undervisning har valts 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. 
Modellen tillämpas främst på högskolans kandidatutbildningar, men IK-undervisning ingår även 
i flera masterutbildningar. 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 
momenten i modellen. Några av de undervisande bibliotekarierna berättar att de träffat lärare 
som anser att IK inte passar in i deras undervisning. Risker finns att vissa moment kan falla 
mellan olika ansvarigas när det gäller modellens genomförande, eftersom ansvaret är delat 
mellan högskolans tre parter; bibliotekets undervisande personal, institutionens ledning för 
undervisning samt kursansvariga och övriga lärare.  
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Lärandemål i kursplaner och examineringen 
 
Samtliga institutioners informanter beskriver att informationskompetens mål har skrivits in mer 
eller mindre tydligt i lämpliga kursplaner. Förtydligande av kursmål och progression skulle 
kunna ske mer konstruktivt och strukturerat med tydligare balans mellan teori och praktik menar 
flera lärare. 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 bibliotekets personal, likaså sker gemensam 
planering inför i varierande grad. Det är olika svårt i olika ämnen för studenterna att exempelvis 
hitta minst två relevanta vetenskapliga artiklar. En informant understryker vikten av verktyg och 
mål om vad som krävs ska kunna variera i olika kurser och att någon i varje utbildning ska 
ansvara för utbildningens progressionen, eftersom det kan öka kvalitén.  Flera 
utbildningsföreträdare anser att progressionen har blivit tydligare likaså språkkraven på 
uppsatsarbetena. 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 som 
krävs för att studenter ska få godkänt. 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.  
 
Kurs- och programutvärderingar och dess inverkan 
 
Studenter väljer ofta att inte besvara olika 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 bibliotekets insatser i "paket" med instruktioner.  Mer tid för lärare och 
bibliotekarier skulle behövas till utvärderingar av IK-workshops påpekade några informanter.  
 
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 omnämns av en informant och orsaken är att studenter främst 
uttrycker sina upplevelser och inte värderar undervisningen i sig. Vid muntlig examination med 
studenter finns det större möjlighet att få fram mer utförliga synpunkter. När mallar används vid 
utvärdering föreligger risk att det inte blir tillräckligt specifikt. Inför UKÄ-granskningar är 
utvärderingar i IK till god hjälp för att kunna påvisa fördjupning och progression. Svårigheter 
finns bland annat där examensarbetet sker i samarbete med näringslivet, vilket kan få 
konsekvenser för resultatens kvalitet. Både examensmål och rutiner finns i olika varianter och 
behöver ses över enligt en institutionsledning.  
 
Kontakt och samarbete mellan biblioteket och institutionerna 
 
Flera utbildningsföreträdare berättade att kontakt och samarbete fanns mellan biblioteket och 
utbildningarna sedan tidigare och att skillnaden inte är så stor sedan modellen infördes. En 
informant beskrev att bibliotekets IK-undervisning tidigare var en ö med " vi och dom"-attityder 
hos lärare och bibliotekarier och att det tidigare förekom alltför lite dialog och samarbete. Andra 
uppfattade att kontakten nu sker oftare och mer regelbundet än tidigare. Flera av utbildningarnas 
informanter framhöll att kommunikationen och samarbetet överlag fungerade väl med 
biblioteket och betonade vikten av dialog om studenterna och IK-inslagen i utbildningarna.  
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I avsnittet som följer sammanfattas först några av de synpunkter som framkom genom intervjuer 
av studiens olika informanter vid Högskolan i Borås. Därefter redovisas uppfattningar från 
biblioteket, institutionsledningar och några vid BHS. 
 
SLUTSATSER UTIFRÅN DEN INTERNA UTVÄRDERINGEN  
 
Skillnaderna mellan utbildningar och kurser är relativt stora i flera avseenden angående vad 
Borås-modellen innebär och hur modellen genomförs. 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 kring IK-frågor. Negativt är 
om beslutet inte har förankrats tillräckligt och att motivationen för implementering och 
genomförande därför inte blir tillräckligt genomfört ända ut i organisationen. I detta fall visar en 
del resultat att beslutet inte nått ända ut i organisationen. På senare tid har rektorsbeslutets stärkts 
av UKÄ:s ökade krav på vetenskaplig kvalitet i studenternas uppsatsarbeten. 
 
Informanternas uppfattningar om rektorsbeslutets effekt 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 Boråsmodellens genomförande kan hänga samman med att 
kunskaperna om, liksom tillämpningen av modellen varierar en hel del mellan institutionerna 
och även mellan olika utbildningar.  
 
Informanternas syn på IK varierar och några institutionsföreträdare betonar att IK i hög grad 
handlar om vetenskaplig mognad där IK-undervisning snarare behöver ses 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. Utifrån informanternas 
utsagor tycks dessutom institutionernas behov av och intresse för IK-undervisning variera i 
påfallande grad både före och efter modellens genomförande. I stort sett samtliga informanter i 
studien är överens om att undervisningen i IK har institutionsanpassats i högre grad, blivit mer 
flexibel och att möjligheten att skräddarsy olika kurs- och examensmål 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 bibliotekarier och lärare. Det varierar även 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 behöver förtydligas på vissa IK-
kurser. Likaså kan kursutvärderingarna vidareutvecklas och användas i högre grad än vad som 
nu sker. Flertalet institutioners företrädare är eniga om att kontakt och samarbetet med 
bibliotekets kontaktpersoner har ökat. Dock finns det ett par utbildningar vid HB som har valt att 
själva arbeta med IK-frågorna och att de anser även att de har behov av att utforma egna 
modeller för extrainsatser.  
 
Sammanfattningsvis har införandet av Boråsmodellen stärkt och tydliggjort IK-undervisningens 
betydelse vid högskolan. Vidare har kommunikationen och samarbetet stärkts och utvecklats 
mellan biblioteket och utbildningarna. 
 
För bibliotekets undervisande personal har Boråsmodellen, inneburit: 

• Att arbetet med IK-undervisning fått en högre grad av legitimitet  
• En tydligare struktur  
• Att samarbetet har underlättats och vidareutvecklats i samarbete med utbildningarna  
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Svagheter med modellen  
 
Studiens utsagor angående Boråsmodellens svagheter är av olika slag. Jag har här valt ut ett antal 
som relativt ofta framträtt i utsagorna och delat in dem i tre kategorier: 
 
Mer praktisk art 

• Svårigheter att hitta och boka lokaler (speciellt när de sker sent) 
• Bristande planering och otillräckliga resurser 
• Att ansvarsfördelningen för vad som händer mellan stegen i modellen är oklar  

Undervisningen och lärarnas roll 
• När kursansvariga lärare och studierektorer byts ut alltför ofta 
• Att externa personer från praktiken undervisar men ibland 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 fokus på insatserna inför 

examensarbetet  
• Risk att det blir alltför mycket repetition i IK- undervisning, samtidigt behövs en viss 

repetition eftersom tiden mellan momenten är relativt lång 
• Att lärare känner till sin egen del i IK-undervisningen, men kan vara relativt ovetande 

om momenten före eller efter 
Undervisningen och studenterna 

• Att studentgrupperna kan vara för stora på grund av ökad samläsning 
• Problem med att vissa studentgrupper uteblir från IK-undervisningen 
• Studenternas varierande förkunskaper och att alltfler kommer från studieovana miljöer  
• Studenterna behöver få tydligare kunskap för att kunna uppfatta skillnaderna mellan vad 

som sker vid och vad som är avsikten med de olika undervisningstillfällena  
• Att det är alltför långt mellan de alltför få undervisningstillfällen som ingår i modellen, 

vilket innebär att studenter tränar IK alltför sällan 
Undervisingen och biblioteket 

• Ytterligare grad av flexibilitet från bibliotekets sida efterfrågas från institutionerna 
• Mer individuellt stöd och utökad tid för studenter att arbeta i t ex workshops  
• Årlig informera och uppdatering om nyanskaffning av media, nya databaser, samt nya 

riktlinjer och rutiner. 
 

Vad som ovan kan uppfattas som problem med Boråsmodellen och dess genomförande hör nära 
samman med vad som kan förändras och vidareutvecklas.   
 
Utvecklingsmöjligheter i IK-undervisningen 
 
Utvecklingsmöjligheterna är många och har indelats i några kategorier:  
Modellen 

• Kunskap och medvetenheten om betydelsen av IK behöver utökas både hos 
undervisande personal och hos studenterna  

• Modellen behöver utökas till att även omfatta avancerad nivå och forskarutbildning  
• Ett par institutioner uttryckte behov av att modellen borde omfatta även vetenskapligt 

skrivande 
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Biblioteket och studenterna 
• BLR:s resurser när det gäller citeringsguider och referenssystem kan användas i högre 

grad i olika kursmoment  
• Kommunikationen med studenter behöver förbättras om IK och de olika momentens 

betydelse för lärandet  
• Behov finns av ökad lyhördhet inför omvärldsförändringar  
• Studenter behöver i högre utsträckning ta ansvar för sin IK-kunskap, bli mer källkritiska, 

ta mer del av aktuell forskning, samt lära sig ett mer kritiskt förhållningssätt  
Undervisningen 

• Bibliotekarier, lärare och studenter behöver en kontinuerlig uppdatering angående 
aktuell forskning  

• En mer systematisk progression behövs mellan IK-undervisningens moment  
• Lärarnas IK-kunskap och kompetens behöver förstärkas t.ex. betydelse för 

uppsatsarbetet att databaser används 
• Vissa moment i IK- undervisningen behöver moderniseras och vidareutvecklas 

pedagogiskt.  
• Fördelen med en större bas studenter är att resurser kan frigöras för mindre grupper och 

att IK-undervisningen skulle kunna bli mer individuell. Detta skulle kunna åstadkomma 
större utrymme i kurser för olika discipliner, ge bättre resultat och kvalitet, samt främja 
samarbetet mellan lärarna  

• Informationssökningsövningarna behöver utvecklas målmedvetet och synliggöras från 
enkla till mer avancerade uppgifter inför uppsatsarbetet  

• Betygskriterierna behöver förtydligas 
• Ökad tydlighet behövs angående vem som har ansvar för urval av kurser/ kursmoment i 

IK-undervisning och vem/vilka som har ansvar mellan olika undervisningstillfällena. 
• Examensmålen kunna variera mer och ämnesanknytningen i IK- undervisningen kan 

stärkas ytterligare  
• Professionsanknytningen kan vidareutvecklas såväl under som efter utbildningen.  
• Distansundervisningen behöver vidareutvecklas så att den blir mer likvärdig med den 

som sker vid campus exempelvis via workshops i Adobe Connect  
Undervisningens utvärdering 

• Utvärderingarna av IK- undervisningen liksom metoder och verktyg behöver ske mer 
kontinuerligt och systematiskt  

• Oavsett verktyg och metoder skulle kursutvärderingarna kunna användas i högre grad än 
vad som nu sker för att utveckla undervisningens kvalitet 

 
Några frågor är mer specifika för bara en institution men kan ändå ha betydelse för hur 
Boråsmodellen skulle kunna vidareutvecklas. BHS och biblioteket skulle kunna arbeta mer i 
team för att utveckla bibliotekarieutbildningarna. En tätare kontakt och dialog efterfrågades 
mellan bibliotekets kontaktpersoner och institutionens program- och kursansvariga. Bibliotekets 
personal skulle även mer aktivt kunna inbjudas till BHS forskningsseminarier.  
 
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 
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länkar till några rapporter som rör IK-undervisning inklusive utvärderingar. I detta paper ingår 
enbart jämförelser mellan Borås och några utvalda lärosätesbibliotek 
 
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 mellan olika lärosäten likaså mellan deras olika 
utbildningar. Detta överensstämmer med studiens resultat vid Högskolan i Borås. Två av de 
undersökta lärosäten har en detaljerad skriftlig dokumentation m 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 kostnadsfri IK-undervisning i master- och 
magisterprogram vid HB, men de ingår inte i den modell som biblioteket erbjuder. Mot 
ersättning erbjuds en del specialundervisning som utbildningar kan beställa. En anställd vid 
biblioteket har nyligen medverkat i en doktorandkurs om vetenskaplig publicering. Akademiskt 
skrivande ingår i de tre undersökta lärosätenas bredare IK-upplägg. Vid Högskolan i Borås 
ingick 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. Flera 
intervjuade lärare vid HB ansåg 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 anser att det bör ingå i Boråsmodellen. Studiens bibliotek har olika 
former för hur bibliotekens arbetslag organiseras i relation till lärare. Likaså finns det olika 
upplägg för hur kontakten ska ske mellan utbildningarna och biblioteken. Att arbeta i team där 
även lärare ingår tycks ge bra resultat, minska sårbarheten, samt öka flexibiliteten. Likaså 
framkom det att det kan vara effektivt med en gemensam kontaktperson/samordnare för 
arbetslaget i IK-undervisning. En satsning på ett mer självinstruerande system för studenter från 
kursstart verkar fördelaktigt. Terminsutvärdering av IK ska helst ske gemensamt av 
utbildningarnas lärare och bibliotekets ansvariga. Svårigheter verkar finnas såväl vid HB som 
vid andra lärosäten när det gäller att följa upp progressionen i IK-undervisningen.  
 
I Boråsmodellens syfte ingår att studenter ska förberedas i IK inför kommande yrkesliv. 
Alumnundersökningarna vid Högskolan i Borås omfattar inga direkta frågor rörande IK i 
kommande yrkesliv. I kontakten med andra lärosäten tog jag 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 intressanta tendenser som att flertalet alumner 
svarade att de tillfredsställer sina informationsbehov främst genom kollegor och intranät på 
arbetsplatsen och att de hellre läser böcker och använder webbplatser än vetenskapliga artiklar. 
Få av de tidigare studenterna använde 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.  
 
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 
nyttja bibliotekens samlingar. Högskolor har en lång tradition av att undervisa i 
informationssökning med mål att studenterna ska utveckla informationskompetens. Det finns 
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omfattande forskning på området som vuxit fram inom högskolebibliotekariernas praktikfält och 
som främst präglats av yrkesverksamma bibliotekarier. Både undervisning och forskning inom 
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. 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 standard ses informationskompetens som generisk och 
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 (jfr Catts & Lau 2008). Normerande 
modeller som ACRL:s standard har på detta sätt utgjort ram för en stor del av forskningen.  
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 studie. En första presentation av skandinavisk forskning finns i antologin 
Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i 
lärandepraktiker (Hedman & Lundh 2009), där huvuddelen av författarna är verksamma vid HB. 
Åtskilliga avhandlingar och projekt har genomförts vid HB (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. 
 
Resultat i utvärderingen av Boråsmodellen 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. 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 urskiljs några teman i forskningen med relevans för 
fortsatt utvecklingsarbete:  
 

                                                 
1 <http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency> 
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• betydelsen av nära koppling mellan de uppgifter studenter arbetar med i olika kurser och 
de aspekter på informationskompetens som utgör objekt för lärande 

• betydelsen av varierade synsätt på informationskompetens som objekt för undervisning 
tätt kopplade till studenternas kursuppgifter och till deras framtida yrkesverksamhet 

• vikten av nära samspel mellan lärare och bibliotekarier i arbetet med att stödja studenters 
förmågor att söka och använda information på meningsfulla sätt  

 
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 olika uppgifter. I söktjänster som 
Google och Wikipedia handlar det mera sällan om att finna källor, däremot 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 förhållningssätt innebär att bibliotekarier sätter 
sig noga in i studenternas uppgifter för att anpassa IK-undervisningen. 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 frågan om 
informationskompetens i förhållande till såväl studier som kommande yrkesliv. Denna fråga är 
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. 
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 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. 
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