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MIK – en plattform för pedagogiskt partnerskap 

 i högre utbildning? 
The first step toward ”information literacy” is 

to recognize that access to information 
starts from where the information users are. 

Cees Hamelin: An Alternative to News (1976) 
 

Abstract. Syfte - Föreliggande paper och fallstudie har ett tvådelat syfte: dels att med stöd av 
framför allt internationell forskning peka på nödvändigheten av ett nationellt agerande av 
såväl politisk som akademisk ledning i fråga om institutionalisering av kunskapsfältet medie- 
och informationskunnighet i utbildningssystemet, dels att beskriva den pedagogiska 
samverkan som bedrevs mellan två kontaktbibliotekarier och delar av Avdelningen för 
företagsekonomi vid Högskolan Väst från höstterminen 2011 fram till och med vårterminen 
2014. Denna pedagogiska samverkan, som fortfarande pågår, kan ses som ett första steg mot 
en större integrering av främst informationskunnighet i de traditionella kärnämnena. Metod 
och teoretiskt perspektiv – Författaren beskriver de olika komponenter som ingick i ovan 
nämnda pedagogiska samverkan med stöd av empiriskt material i form av en mindre enkät 
och en diskussion kring utvärderingar av undervisningstillfällen. Det övergripande teoretiska 
perspektivet är Christine Bruces utveckling av begreppet Informed learning som ett 
användarcentrerat, erfarenhetsgrundat och reflekterande betraktelsesätt. Resultat och 
diskussion – Utvärderingar och återkoppling visar att undervisningen i 
informationskunnighet, i synnerhet de undervisningssessioner som planerats och genomförts 
av lärare och bibliotekarier i samförstånd, om än inte alltid gemensamt, haft en positiv effekt 
på studenternas motivation och uppsatsernas kvalitet. Författaren håller det för troligt att den 
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överlag positiva responsen från berörda lärare och studenter förstärkts av förändringen av 
undervisningen i informationskunnighet från en förevisande och förklarande approach till ett 
mer utforskande och konstruktivt förhållningssätt. Även de inledande introduktionerna av 
MIK-begreppet har visat sig vara ett effektivt sätt att fånga studenternas uppmärksamhet och 
behålla den genom hela sessionen. MIK skulle enligt författarens förmenande kunna utgöra 
basen för en fördjupad pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Slutledning – För 
att man på allvar ska kunna utveckla en fördjupad pedagogisk samverkan mellan bibliotek och 
fakultet vid våra lärosäten, krävs det ett universitetsövergripande ansvarstagande som kan 
driva på institutionaliseringen av det interdisciplinära kunskapsfältet medie- och 
informationskunnighet. 

Nyckelord: Högre utbildning, högskolestudenter, akademiska bibliotek, högskolebibliotek, 
samarbete bibliotek-fakultet, pedagogisk samverkan lärare-bibliotekarier, 
informationskunnighet, medie- och informationskunnighet, MIK, institutionalisering, 
integration. 

1. Inledning 

Att varje högskolestudent i Sverige efter avslutade studier, skall vara informationskunnig, 
d.v.s. under sin studiegång ha tillägnat sig ett (käll)kritiskt, kreativt och etiskt förhållningssätt 
till information borde vara en självklarhet i ett av världens mest teknologitäta och 
"uppkopplade" länder. Men hur förhåller det sig egentligen? Faktum är att undervisningen i 
informationskompetens eller informationskunnighet, som är den benämning jag föredrar, vid 
våra lärosäten fortfarande i stor utsträckning bedrivs åtskild från den ordinarie undervisningen 
i kärnämnena, vilket är så mycket märkligare som informationskunnighet som kunskapsfält är 
kontextuellt till sin natur. Det betyder i sin tur att undervisningen inom detta område måste 
vara relaterat till något, i det här sammanhanget företrädesvis ett kärnämne. Den ovan nämnda 
uppdelningen liksom det förhållandet att undervisningen i informationskunnighet ombesörjs 
av en personalkategori som av studenterna kan upplevas som utomstående i förhållande till 
deras ämne, i all synnerhet när den genomförs utan lärares närvaro och/eller engagemang, 
signalerar till studenterna att de bibliotekarieledda sessionerna är något som ligger utanför den 
ordinarie ämnesutbildningen och därmed inte utgör ett nödvändigt inslag i deras studier (jfr 
Anving, Badersten, Grandsjö, Gustavsson, Hedlund, Jönsson & Zettergren, s. 4). Jag 
återkommer till denna problematik lite längre fram. Undervisande bibliotekarier lägger ofta 
ner mycket arbete på att ta fram undervisningsupplägg med så hög ämnesrelevans som 
möjligt, vilket emellertid inte kan kompensera för bristande samverkan och integration. Efter 
att under andra hälften av 1900-talet ha varit världsledande i fråga om införandet av ny teknik 
i undervisningen har Sverige efterhand hamnat rejält på efterkälken när det gäller insikt om 
vikten av att integrera medie- och informationskunnighet på alla nivåer i utbildningssystemet 
(jfr Holmberg, s. 104). Redan i den s.k. SUHF-utredningen från 2003 påpekades att Sverige i 
en internationell jämförelse ”släpar efter när det gäller både probleminsikt och ansatser till ett 
nationellt handlande” och att ”denna bedömning gäller, med enskilda undantag, såväl den 
politiska som den akademiska ledningen för högskolan” (SUHF-utredningen 2003, s. 20). 
 
Även om det också internationellt har visat sig vara problematiskt att integrera 
undervisningen i medie- och informationskunnighet med undervisningen i traditionella 
kärnämnen, råder sedan länge stor samstämmighet om att framhäva detta område som ett 
centralt undervisningsområde med stark koppling till grundläggande mänskliga och 
medborgerliga rättigheter. Det är en grundsyn som UNESCO tidigt gick i bräschen för och 
som 2011 manifesterade sig i ett ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and 
Information Literacy Curriculum for Teachers (Wilson & Grizzle, 2011). Denna satsning har 
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även lämnat avtryck på svensk botten. Med avstamp i UNESCOs kraftfulla globala lansering 
av paraplybegreppet Media and Information Literacy (MIL), i svensk översättning Medie- och 
informationskunnighet (MIK), inleddes 2012 ett samverkansprojekt mellan bl.a. Nordicom 
och Svenska Unescorådet för att ta fram en svensk översättning och bearbetning av 
ramverket. Det resulterade 2013 i publikationen Medie- och informationskunnighet i 
nätverkssamhället (Carlsson, 2013). Lanseringen i början av 2014 av sajten MIK-rummet av 
Statens medieråd med samarbetspartners utgjorde ytterligare en viktig markering. Liksom 
UNESCO riktar sig den svenska satsningen företrädesvis till barn och unga och till vuxna i 
nära kontakt med denna målgrupp som lärare, folk- och skolbibliotekarier och föräldrar. 
Högskolor och universitet representeras främst av lärarstudenter och lärarutbildare. Det är en 
på alla sätt strategiskt helt riktig investering på sikt. Men enligt mitt förmenande måste den 
kompletteras på samma sätt som UNESCO har gjort genom att samtidigt med ramverket 
publicera ett antal policydokument som inkluderar högre utbildning (se detta papers 
referenser). Den svenska satsningen är formuleringsmässigt så hårt inriktad på åldersgruppen 
12-18 år och på vuxna i dessa barns och ungdomars närmiljö, att den kan upplevas som 
exkluderande, vilket rimmar illa med MIK som ett i alla hänseenden inkluderande begrepp. 
Vad gör vi med de lite äldre ungdomarna, de som står i begrepp att påbörja, befinner sig mitt i 
eller nyligen har avslutat sina universitets- och högskoleutbildningar? Vad gör vi med 
doktoranderna och vad gör vi med deras handledare som i många fall fullgjort sina 
utbildningar före den elektroniska informationsexplosionen, vilken för övrigt kanske inte 
alltid bör betraktas som synonymt med en kunskapsexplosion (jfr Burke, 2012, p. 267)? Är 
det stora delar av dessa kategorier som kommer att utgöra ”den förlorade generationen” (eller 
”de förlorade generationerna” om vi inkluderar handledarna) i Sverige? Problemet är dock 
inte uteslutande ett nationellt problem utan även internationellt varnas för liknande 
komplikationer (jfr Streatfield, Allen & Wilson, 2010, p. 237; Whitworth, McIndoe & 
Whitworth, 2011, p. 36).  
 
Det är, som tidigare påpekats, i synnerhet i fråga om probleminsikt och ansatser till en 
nationell policy som Sverige allvarligt släpar efter. Begreppsbenämningar som 
mediekunnighet och informationskunnighet och även informationskompetens lyser med sin 
frånvaro i styrdokument som Högskoleförordningen, vars skrivning i fråga om detta 
kunskapsområde är i skriande behov av en uppdatering som står mer i samklang med de 
dramatiska förändringar som medie- och informationslandskapet genomgått bara under det 
senaste decenniet. Inte heller i den offentliga debatten om högskoleutbildningarnas 
kvalitetssäkring omnämns medie- och informationskunnighet som det nyckelområde det 
faktiskt utgör i dagens kunskapssamhälle. Den här typen av frågor är själva upprinnelsen till 
detta paper vars tvådelade syfte dels är att med stöd av framför allt internationell forskning 
peka på nödvändigheten av ett nationellt handlande, dels att peka ut en av flera möjliga vägar 
till pedagogisk samverkan mellan bibliotek och akademi. Det förtjänar att påpekas att en 
samordning av medie- och informationskunnighet med den ordinarie undervisningen i 
traditionella kärnämnen inte innebär att ”nya ’ämnen’ eller att mängder av nytt stoff skall 
läggas till redan existerande undervisning” utan det handlar snarare ”om ett nödvändigt 
perspektivbyte i undervisningen” (Holmberg, 2013, s. 105). Det citerade resonemanget avser 
skolan och lärarutbildningen, men MIK-relaterade frågor griper över alla utbildningsområden 
på alla nivåer. 
 
2.  Begrepp och definitioner 
 
Som lärarutbildaren och medieforskaren Michael Forsman påpekar i läsanvisningen till den 
svenska versionen av UNESCOs ramverk är den svenska begreppsfloran på området yvig, och 
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han nämner i sammanhanget mediekunskap, mediepedagogik, informationskunskap, IKT, 
digital kompetens och literacitet (Carlsson, 2013, s. 15; se även Rivano Eckerdal & Sundin, 
2014, ss. 142-143). Till detta skulle jag vilja lägga termen informationskompetens som är den 
vanliga svenska motsvarigheten till engelskans information literacy och ett inarbetat begrepp 
främst inom biblioteksvärlden och informationsvetenskaplig forskning men som knappast har 
nått utanför dessa sfärer. Även de betydelser som vi laddar dessa termer med är 
mångskiftande, inte minst bland bibliotekarier. Föreningen av de två områdena 
mediekunnighet och informationskunnighet är ett sätt att samla alla konvergerande och 
överlappande förmågor under en paraplyterm och har beskrivits som ”a new literacy 
movement” (Lee & So 2013, p. 138) som bygger på ”a new construct which recognizes that 
we use several communication channels at once” (Graham, 2012, p. 138). MIK-områdets tre 
kunskapsfält – Medier och information som källor och form för demokratiska processer, 
Bedömningar av medier och information som kunskapsresurs samt Produktion och 
användning av medier och information för livslångt lärande (Carlsson, 2013, s. 29) – kan 
något förenklat sägas motsvara ”den klassiska literacitetens läsa-tala-skriva i ett nytt medie- 
och informationssammanhang” (Holmberg, 2013, s. 105).  
 
2.1. Informationskunnighet 
 
Här ansluter jag mig till den holistiskt präglade förståelse av informationskunnighet som kan 
definieras som ”förmågan att effektivt utnyttja och kritiskt förhålla sig till olika 
informationsresurser i ett ämnesrelevant sammanhang” (Anving, et al., 2012, ss. 2-3). Det är 
ett betraktelsesätt som också ligger i linje med Alexandria-deklarationen (2005) som med 
informationskunnighet avser förmågan att (Carlsson, 2013, s. 47) 
 

• förstå sina informationsbehov, 
• lokalisera och värdera informationens kvalitet, 
• lagra och hämta information, 
• använda information på ett effektivt och etiskt korrekt sätt, 
• tillämpa information för att skapa och kommunicera kunskap 

 
Det är denna sistnämnda definition som jag ofta använder i undervisningssyfte, eftersom den 
på ett överskådligt sätt förenar kunskapsinhämtning och kunskapsbyggande med förvärvandet 
av generella färdigheter. Jag vidhåller med andra ord att det inte råder något 
motsatsförhållande mellan förvärvandet av generella färdigheter för att främja 
anställningsbarhet å ena sidan och bildning och forskning å den andra, vilket ibland hävdas i 
offentlig debatt. 
 
2.2  Medie- och informationskunnighet (MIK) 
 
Idén att betrakta medie- och informationskunnighet som två så nära besläktade områden att de 
borde bilda en helhet är inte en alldeles ny tanke. När Arthur Luehrmann 1972 introducerade 
begreppet computing literacy, snabbt omdöpt till computer literacy, i en artikel med titeln 
”Should the computer teach the student, or vice-versa?”, skulle han två år senare följas av 
Paul G. Zurkowski som brukar tillskrivas faderskapet till det bredare begreppet information 
literacy. Det förstnämnda begreppet kom så småningom att införlivas med det bredare 
begreppet, men det är endast computer literacy som återfinns som eget uppslagsord i OED. 
Framför allt är det den holländske masskommunikationsspecialisten Cees Hamelinks 
framsynta mediekritik 1976 som utgör en länge negligerad milstolpe i medie- och 
informationskunnighetens delvis gemensamma historia. Hamelink lyckas med konststycket att 
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redan i de inledande raderna av sin nu klassiska artikel ”An Alternative to News” förmedla 
essensen av sitt budskap som går ut på att ”A new ’information literacy’ is necessary for 
liberation from the oppressive effects of institutionalized public media”.  Långt innan vi 
började tala om den s.k. filterbubblan, varnade Hamelink för ett informationsflöde förorenat 
av politiska och ekonomiska intressen och pläderade för en form av literacitet som skulle 
fungera som ett korrektiv i förhållande till avigsidorna i det informationssamhälle som höll på 
att växa fram. Han var också tidigt ute med att framhålla IL som ett kontextbundet och 
situerat lärande och nödvändigheten av ett holistiskt perspektiv (p. 120). Nära fyrtio efter hans 
visionära artikel i Journal of Communication har så medie- och informationskunnighet förts 
samman till en helhet med två komplementära och delvis konvergerande delar. Diskussionen 
om vilken av dessa delar som utgör det bredaste kunskapsområdet är i grunden meningslös i 
dagens digitala kommunikationssamhälle. Som A.Y.L. Lee och C.Y.K. So påpekar i en analys 
av olikheter och likheter mellan de båda områdena (2014, p. 144): ”In today’s world, neither 
information literacy nor media literacy alone is sufficient to equip individuals to deal with the 
huge volume of media messages and the abundance of information platforms.” Medan 
informationskunnighet fokuserar på vikten av att ha tillgång till och förmåga att hämta, 
värdera och förmedla information, kan mediekunnighet sägas vara inriktat på förståelse för 
mediernas uppgift och sätt att fungera i ett demokratiskt samhälle liksom på förmågan att 
använda tillgängliga medier för användargenererad kunskapsproduktion.1 Bägge områdena 
värnar om ett kreativt och kritiskt värderande förhållningssätt och är föremål för vetenskapligt 
arbete som teoriutveckling och systematiska undersökningar. Andrew Whitworth, som hör till 
de forskare som har förenat de båda områdena i sitt arbete, har i ett keynote-paper presenterat 
vid IFLA/UNESCO-konferensen ”Media and Information Literacy for Knowledge Societies” 
24-28 juni 2012 definierat en holistisk medie- och informationskunnighet som ”the 
knowledge, attitudes, skills, and practices required to access, analyse, evaluate, use, create, 
and communicate information and knowledge, in creative, legal and ethical ways” (2013, p. 
47). 
 
2.3 Informed learning 
 
Även Informed learning är ett relativt nytt begrepp som har utvecklats av framför allt  
Christine Bruce. Det är fenomenografiskt inspirerat och bygger på övertygelsen att 
"information use and learning are close companions" och att "discipline content and effective 
information use need to be learned together as interrelated phenomena" i formella lärmiljöer 
(Bruce, 2008, p. 4). Att använda information är med andra ord en form av lärande: "Informed 
learning is using information, creatively and reflectively, in order to learn. It is learning that 
draws on the different ways in which we use information in academic, professional and 
community life; and it is learning that draws on emerging understanding of our varied 
experiences  of using information to learn" (a.a., viii). Syftet med att introducera begreppet 
Informed learning var att framhäva den aspekt av den vetenskapliga diskursen i detta 
sammanhang som sätter fokus på en effektiv informationsanvändning snarare än på mallar 
och ett färdighetsbaserat lärande. "Informed learning", skriver Bruce och Hughes, "proposes 
the value of learners and teachers consciously paying attention to interaction with information 
as learners engage with their fields of interest." Man påpekar också att Informed learning 
utgör en av flera möjliga pedagogiska inriktningar för undervisningen i 
informationskunnighet (2010, p. A3). Sammanfattningsvis kan Informed learning ses som ett 
sätt att medvetandegöras om sitt eget lärande: "It encourages learners to become aware of 
themselves as information users, of what informs them and how they are being informed and 

1 För överskådliga och punktvis presenterade definitioner av de båda begreppen i svensk språkdräkt, hänvisar 
jag till den svenska bearbetningen av ramverket (Carlsson, ss. 23-24). 
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transformed, as learners" (Bruce, Hughes & Somerville, 2012, p. 525). Det är Informed 
learning som ett användarcentrerat, erfarenhetsgrundat och reflekterande betraktelsesätt som 
har inspirerat större delen av det förändringsarbete som redovisas i föreliggande paper. 
 
 
3. Mot pedagogisk samverkan 
 
I det dokument som jag arbetade fram under vårterminen 2014 som en uppdatering av de 
underliggande principerna för högskolebibliotekets pedagogiska verksamhet ställs denna i 
samklang med högskolans profilområde AIL (arbetsintegrerat lärande) och MIK-området. 
Sålunda "genomsyras högskolebibliotekets pedagogiska verksamhet av synen på 
undervisningen i informationskunnighet som ett instrument för kvalitetssäkring av de studier 
och den forskning som bedrivs vid Högskolan Väst". Vidare betonas vikten av att "förbereda 
studenten på de krav som ställs i ett föränderligt informations- och nätverkssamhälle genom 
att främja förmågan att hämta, kritiskt tolka och värdera samt förmedla information". Därav 
följer också vikten av att "peka på det större sammanhang, medie- och informationskunnighet 
(MIK), i vilket bibliotekets undervisning ingår för att tydliggöra kopplingen till nära 
angränsande områden som kunskap om och användning av olika medier".2 
 
Det förändringsarbete som redovisas i föreliggande paper inleddes höstterminen 2011 med att 
jag tillsammans med en av mina kollegor, Elisabeth Näverå, drog upp riktlinjerna för en 
fördjupad pedagogisk samverkan mellan bibliotekets sex undervisande kontaktbibliotekarier 
och högskolans fyra institutioner: Institutionen för ekonomi och IT, Institutionen för individ 
och samhälle, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur samt Institutionen för 
ingenjörsvetenskap. Riktlinjerna omfattade följande komponenter: 
 

• Dokumentation av bibliotekets undervisning och institutionskontakter. 
• Strategiska möten med enskilda lärare och grupper av lärare för 

undervisningsplanering. 
• Ämnesrelaterad och skräddarsydd undervisning i samverkan.  
• Artikelcirkel med pedagogisk samverkan mellan bibliotek och akademi som 

övergripande tema. 
 
Med dessa ganska generella hållpunkter som stöd hade varje kontaktbibliotekarie att anpassa 
arbetet med pedagogisk samverkan till den egna institutionens behov, krav och 
ämnestraditioner. Den redovisning som nu följer gäller enbart det pedagogiska 
samverkansarbete som bedrevs från höstterminen 2011 fram till och med vårterminen 2014 
mellan undertecknad och kollegan Elisabeth Näverå i egenskap av undervisande 
kontaktbibliotekarier gentemot Institutionen för ekonomi och IT    
och en grupp lärare på Avdelningen för företagsekonomi. Ekonomprogrammet, vars två första 
läsår har fokus på huvudämnet företagsekonomi, erbjuder tre inriktningar att välja mellan när 
det är dags för studenterna att profilera sig inför det tredje läsåret: Marknadsföring, 
Organisation och Redovisning. Det finns också en nära koppling mellan huvudämnet och 
ämnen som nationalekonomi, juridik och statistik. I ekonomprogrammets lärandemål ingår att 
utveckla studenternas förmåga att "söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information 
i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer" i 
enlighet med den skrivning i högskoleförordningen (SFS 1993:100) som vanligtvis förknippas 
med begrepp som informationskompetens eller informationskunnighet. 

2 Texten finns på Högskolan Västs interna webb. 
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3.1 Dokumentation 
 
Dokumenteringen skedde genom att föra en något utförligare statistik än tidigare över 
undervisningstillfällen genom att lägga till kolumner för exempelvis kontakttagare/mottagare 
rörande bokningen av undervisningstillfället, kontaktform (mejl, tel.samtal etc.) och 
lärarnärvaro. Dessutom fördes ett slags loggbok över institutionskontakterna i ett 
worddokument som ett kommenterande komplement till statistiken. Syftet med denna 
fortlöpande dokumentering var att få en överblick över kommunikationen mellan bibliotek 
och institutioner rörande den biblioteksledda undervisningen liksom att arbeta fram underlag 
till kontinuerliga utvärderingar av integration och progression i bibliotekets pedagogiska 
verksamhet. Under loppet av vårterminen 2014 har en inventering av bibliotekets 
undervisning i förhållande till högskolans utbildningar initierats av Elisabeth Näverå i 
egenskap av bibliotekets pedagogiska utvecklare. Samtliga institutioner omfattas av 
inventeringen. 
 
3.2  Strategiska möten   
 
Införandet av strategiska möten för pedagogisk samverkan var ett försök att skapa en 
gemensam arena för lärare och bibliotekarier där de kunde förena sina skilda kompetenser 
som ämnesspecialister respektive informationsspecialister i syfte att främja och fördjupa 
studenternas lärande. Själva idén hade uppstått ur en intern diskussion om i vilken grad 
biblioteket skulle delta i institutionernas möten. För att få en uppfattning om hur andra 
undervisande bibliotekarier framför allt inom ekonomiämnena resonerar genomfördes en 
mindre enkät riktad till kollegor i två professionella nätverk. Det begränsade antalet till trots 
utgjorde de sju respondenterna ett relativt representativt urval av universitet och högskolor 
(Biomedicinska och Ekonomiska biblioteken vid Göteborgs universitet, Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet, Ekonomikum vid Uppsala universitet, Umeå UB, Högskolan i Borås 
och Högskolan i Halmstad). Svaren på enkätens första fråga – Hur går ni tillväga vad gäller 
pedagogisk samverkan med lärarna? Deltar ni i institutionernas möten? Gäller det i så fall 
hela mötena eller endast under de punkter som är klart relevanta för biblioteket? - kan 
sammanfattas som följer: De allra flesta arbetar eller strävar mot att arbeta enligt någon 
variant av "Boråsmodellen", en modell där arbetet utförs top-down, d.v.s. inför terminerna 
börjar man med en övergripande planering för att identifiera behovet av IK-undervisning i 
programmen och därefter fortsätter man diskussionerna och planeringen med kursansvariga 
lärare. I föreliggande paper och fallstudie kan de strategiska mötena sägas utgöra en 
komprimerad variant av ”Boråsmodellen”. När det gäller deltagandet i institutionernas möten, 
svarar respondenterna att det inte finns någon regelmässighet, men när man deltar är det 
vanligtvis i samband med punkter som direkt berör biblioteket. 
 
I december 2011 och i augusti 2012 ägde två strategiska möten rum mellan bibliotekets båda 
kontaktbibliotekarier för Inst EI och lärarrepresentanter från Avdelningen för 
företagsekonomi. Bibliotekets representanter presenterade ett relevant urval av bibliotekets 
informationsresurser och redogjorde för hur undervisningen i informationskunnighet 
förbereds genom att vi informerar oss om kursplaner, litteraturlistor, vetenskapliga metoder 
och teoriutbildning inom det aktuella ämnet liksom om möjliga sökord och 
problemställningar. Till förberedelserna hör också att begära in fakta rörande studenternas 
antal, nivå och informationsbehov. Vid dessa möten betonades vikten av timing, adekvata 
lokaler och den auktoritet som en lärares närvaro och engagemang bidrar med gällande en 
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undervisning som inte sällan bedrivs på isolerade pedagogiska öar (jfr Anving, et al., s. 3). 
Här kan det vara lämpligt att beröra enkätfråga nummer två - Är lärarna med vid 
undervisningstillfällena? Hur aktiva är de då? Svaren indikerar att lärarnärvaro är mer 
undantag än regel, men samtliga respondenter var eniga om att lärarnärvaro ger extra tyngd åt 
undervisningen i fråga för alla involverade. Som en av respondenterna uttryckte det: 
"studenterna känner en tydligare koppling mellan vår undervisning och deras ämne, och de 
[lärarna] kan också trycka på sådant vi säger som gör det mer relevant för studenterna". I 
samband med dessa möten tog jag också upp undervisning i informationskunnighet som ett 
instrument för kvalitetssäkring som kan antas ha en positiv effekt på följande moment: 
 

• Urval av källor 
• Koppling empiri-teori 
• Kritisk analys 
• Referenshantering 

 
De båda strategiska mötena följdes av ett möte i december 2012 mellan de båda 
kontaktbibliotekarierna och två lektorer i företagsekonomi som utformades till en 
samplanering av tre specifika undervisningstillfällen med vardera sin inriktning mot 
marknadsföring, organisation och redovisning enligt modellen föreläsning (lärare som bl.a. 
förklarar relationen mellan empiri och teori och presenterar den kursrelaterade uppgiften), 
genomgång av relevanta informationsresurser med anknytning till lärarens presentation av 
begreppet vetenskaplighet (bibliotekarier) och workshop (handledning av studenter ledd av 
lärare och bibliotekarier gemensamt). Samplaneringen och det gemensamma genomförandet 
av dessa undervisningstillfällen kan sägas motsvara det andra ledet i den ovan nämnda 
Boråsmodellen. 
 
Utöver strategiska möten och samplanering förekom andra former av samverkan. I början av 
2013 kontaktades de båda bibliotekarierna av programansvarig för utbildningen i 
företagsekonomi om att ge synpunkter på dokumentet "En vetenskaplig våg för kandidat- och 
magisterexamen i företagsekonomi" som då var under arbete. "Vågen", en variant av 
exempelvis den "Akademiska slinga" som arbetats fram vid Högskolan Kristianstad, syftar till 
att genom olika kursmoment under hela studietiden träna studentens förmåga "att söka, samla 
och värdera teori och empiri, kritiskt tolka och diskutera resultat och slutsatser i praktiska 
studier och vetenskapliga dokument samt kritiskt granska, bedöma och diskutera egna och 
andras arbeten utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter". Här betonas också 
uttryckligen samarbetet med de båda kontaktbibliotekarierna i fråga om 
informationskunnighet som man definierar som en förmåga som "förvärvas genom 
kontinuerlig ämnesintegrerad tillämpning för att uppnå en meningsfull 
informationskompetens relaterad till såväl ämnesområdet som till arbetslivets och samhällets 
krav". 
 
3.3 Ämnesrelaterade och skräddarsydda upplägg 
 
Varje undervisningstillfälle inleds med att informationshanteringen sätts in i ett större 
sammanhang. I dessa korta introduktioner utgick jag i början av den redovisade perioden från 
SCONULs3 cirkelformade illustration av informationskunnighetens landskap 
 

3 The Society of College, National and University Libraries (SCONUL). 
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som på ett överskådligt sätt visar att sökprocessen inte är linjär; varje moment kan utvecklas 
simultant med flera andra eller helt oberoende av dem. Fr.o.m. läsåret 2014 använder jag mig 
också av UNESCOs illustration av MIK-ekologin4 
 

 
 
 
 
för att visa på det större sammanhanget - samlingsbegreppet MIK - innan jag "zoomar in" på 
området informationskunnighet. Det är under sökprocessen som studenter fördjupar sitt 
ämneslärande, men det finns ytterligare en aspekt att beakta i och med att 
informationskunnighet i kölvattnet av Bologna-deklarationens undertecknande 1999 i allt 
högre grad kommit att räknas till de färdigheter som arbetsgivare efterfrågar och förväntar sig 
även om det inte alltid framställs som ett formellt krav. "For university students", påpekar 
Smith och Edwards, "gaining employability skills such as information literacy, reflective 
thinking and writing skills throughout their education is more important than ever" (2012, p. 

4 Illustration: MIK-ekologin. Hämtad från publikationen Medie- och informationskunnighet i skolan och 
lärarutbildningen (2013) med tillstånd av Ulla Carlsson, Nordicom, Göteborgs universitet, och Mikael Forsman, 
lärarutbildare och medieforskare vid Södertörns högskola. Illustrationen ”Information literacy landscape” har 
CC-licens. 
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23).  Det finns alltså inte, som det ibland hävdas, någon motsättning mellan akademisk 
kunskapsinhämtning och forskning å ena sidan och utvecklandet av färdigheter för 
anställningsbarhet å den andra. Här finns ett ömsesidigt beroende. Anställningsbarhetens 
ökade betydelse avspeglas i de ovan nämnda korta introduktionerna där studenterna påminns 
om att vikten av informationskunnighet inte upphör med avslutade studier. Det kommer att 
förväntas av dem att de förmår söka fram information på ett både effektivt och kritiskt 
värderande sätt, liksom att de förmår analysera, sammanställa och presentera den framsökta 
informationen i form av utredningar och rapporter. Om de förmodligen inte kommer att träffa 
på exakt de ämnesdatabaser som de har tillgång till under sin studietid, så kommer de 
garanterat att använda olika typer av söktjänster som akademiker och yrkesmänniskor, 
samhällsmedborgare och privatpersoner. Därför är det så viktigt att så tidigt som möjligt 
tillägna sig ett mentalt know-how, d.v.s. en medvetenhet om informationssökningens 
komplexitet och föränderliga landskap, liksom om dess betydelse för lärandet och den 
vetenskapliga arbetsprocessen. Här kan MIK-ekologin utgöra en bas eller utgångspunkt för ett 
djupare och mer integrerat samarbete mellan lärare och bibliotekarier än det som beskrivs i 
föreliggande paper. För att ta ett konkret exempel skulle en lärare och en bibliotekarie kunna 
planera ett gemensamt undervisningstillfälle utifrån en uppgift inom ramen för begreppet 
reklamkunnighet i MIK-ekologin och studenternas egna erfarenheter såväl av 
informationskanaler som av själva begreppet. Reklam kan studeras ur flera olika perspektiv - 
ekonomiska, sociala, historiska och kulturella – och undervisningssessionen skulle kunna 
utformas på ett sådant sätt att den vidgar studenternas andliga synkrets genom att utöka deras 
repertoar av relevanta och trovärdiga källor. Bruce har ett liknande exempel med det 
mångfasetterade etikbegreppet i sin ”learning to learn frame for informed learning” (Bruce, 
2008, pp. 28-29). 
 
Inför varje bibliotekarielett undervisningstillfälle inom Inst EI registreras de båda 
kontaktbibliotekarierna som lärare, vilket ger oss möjlighet att använda lärplattformen DisCo 
för att kommunicera och interagera med studenter och lärare såväl inför som efter varje 
undervisningstillfälle. Vi kan också ta del av studenternas kursinformation och därmed 
försäkra oss om att våra undervisningstillfällen inte bara är ämnesrelaterade i största 
allmänhet utan i möjligaste mån uppgiftsrelaterade. Här spelar givetvis också dialogen med 
lärare/handledare en avgörande roll. Utöver planering av undervisning i 
informationskunnighet på grundnivå och avancerad nivå har kontaktbibliotekarierna för Inst 
EI också varit involverade i planering och genomförande av undervisning som än så länge 
utgör ett mer sporadiskt inslag i högskolebibliotekets pedagogiska verksamhet men som kan 
peka fram mot en fördjupad pedagogisk samverkan: 
 
Inför höstterminen 2013 vidtalades kontaktbibliotekarierna för Inst EI om att hålla en 
endagskurs i informationskunnighet inom ramen för en kurs ingående i forskarutbildningen 
för informatiker, "Tillämpad forskningsmetodik för informatiker, 15 p". I det upplägg som jag 
tog fram ingick följande programpunkter: 
 

• Introduktion till sökprocessen 
• Nedslag på bibliotekets webbplats 
• Discoveryverktyget Primo, inkl. e-böcker och vetenskapliga artiklar 
• Relevanta ämnesdatabaser och Google Scholar 
• Open Access/Parallellpublicering 
• Tidskriftsrankning 
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För momentet Open Access/Parallellpublicering hade två speciellt insatta kollegor kallats in. 
En inplanerad workshop hanns inte med utan ägde rum senare under höstterminen. När det 
gäller referenshantering hänvisades till bibliotekets guide och till de instruktionstillfällen som 
kan bokas för ändamålet. 
 
Under vårterminen 2014 pågick seminarieserien "Handledning av självständiga arbeten" vid 
Inst EI och de båda kontaktbibliotekarierna ledde ett av de fyra tillfällen som gavs. Till det 
tillfället tog jag fram ett upplägg som inbegrep följande programpunkter som de har 
formulerats i de deltagande lärarnas kursintyg: 
 

• Presentation av begreppet MIK (Medie- och informationskunnighet) 
• Jämförande genomgång av olika söktjänsters för- och nackdelar. De söktjänster som 

demonstrerades var discoveryverktyget Primo, sökmotorn Google Scholar (med fokus 
på det avancerade sökformuläret) och ämnesdatabasen ABI 

• Referenshantering - inriktning Harvardsystemet. Guiden "Att referera" 
• Genomgången följdes av en workshop med diskussion om vikten av att 

undervisningen i informationskunnighet samordnas med kärnämnena.  
 
Syftet med seminarietillfället var att skapa en gynnsam jordmån för vidare diskussioner om en 
fördjupad samverkan genom att ge lärarna en något anpassad version av den information som 
kommer deras studenter till del. 
 
3.4 Artikelcirkel 
 
Den sista komponenten i det samverkansarbete som beskrivs i föreliggande paper är den 
Artikelcirkel som startades upp i slutet av höstterminen 2012 inom ramen för Pedagogiskt 
forum, en gruppering bildad i syfte att ge de undervisande bibliotekarierna tillfälle att 
diskutera pedagogiska frågor. Man träffades tre gånger per termin och en del av mötestiden 
var vikt för diskussion av vetenskapliga artiklar som hade lästs i förväg och som hade 
samarbete mellan akademiska bibliotek och akademi som övergripande tema. Syftet var att 
underlätta för de undervisande bibliotekarierna att upprätthålla en levande akademisk dialog 
med högskolans studenter och forskare, liksom att hålla sig uppdaterade med aktuell 
forskning inom det egna området och inspireras till att pröva nya idéer i undervisningen i 
informationskunnighet. Artkelcirkeln leddes av undertecknad från starten och under läsåret 
2013. I samband med att Pedagogiskt forum upplöstes i början av vårterminen 2014 blev 
ledningen av cirkeln ett ambulerande uppdrag mellan de sex undervisande 
kontaktbibliotekarierna och på så vis har cirkeln levt vidare i en något anspråkslösare form. 
  
 
4. Resultat och diskussion 
4.1 Utvärderingar och återkoppling 
 
Utöver den utvärdering av samverkansarbetet i sin helhet som avhandlas i 
dokumentationsavsnittet, har många undervisningstillfällen utvärderats genom att deltagande 
studenter fått kommentera följande utsagor: 
 
1. Jag fick en större kännedom om olika typer av informationsresurser 
2. Det var för mycket information 
3. Jag saknar information om 
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4. Skulle ni vilja ha en kompletterande workshop i ett senare skede? 
5. Övrigt 
 
Vid ett undervisningstillfälle under den redovisade perioden genomfördes en utvärdering av 
de båda kontaktbibliotekariernas undervisning genom auskultation. Undervisningstillfället i 
fråga genomfördes enligt modellen föreläsning (lärare), genomgång (bibliotekarier) och 
anslutande workshop med lärare och bibliotekarier som handledare. Auskultanten menade att 
lärarens föreläsning "motiverade till informationssökningen, både genom att dra in 
kandidatuppsatsen och uppmana dem [studenterna] att motivera till varför olika artiklar blivit 
valda". När det gäller bibliotekariernas genomgång noterades att det fungerade bra att inleda 
med att sätta in sökprocessen i ett större sammanhang. Även metoden att visa olika typer av 
sökteknik genom att ge konkreta exempel på deras effekt kommenterades i positiva ordalag. 
Faktum är att den del av högskolebibliotekets undervisning i informationskunnighet som 
behandlas här har genomgått en förändring från en förevisande och förklarande approach till 
ett mer utforskande och konstruktivt tillvägagångssätt i och med implementeringen av 
discoveryverktyget Primo under sommaren 2012. Booleska operatorer och frassökning, för att 
ta två exempel på sökteknik, lyfts inte ur sitt sammanhang utan ingår i det resonemang om 
informationens beskaffenhet och hur den kommuniceras som förs under 
undervisningssessionen.  
 
Framför allt betonas vikten av att studenterna under studietiden tillägnar sig förmågan att 
självständigt värdera källor och framsökt material, något som för övrigt är viktigt för alla 
människor med tanke på den s.k. filterbubblan, så benämnd efter boken "The Filterbubble - 
what the internet is hiding from you" (2011), där internetaktivisten Eli Pariser kritiskt 
granskar de allt mer individanpassade internettjänsterna och den begränsande filtrering av 
informationen som detta fenomen för med sig. Pariser varnar därmed för samma avigsidor 
som Hamelink nära ett halvt sekel tidigare. Studenter är en privilegierad användarkategori 
eftersom de regelbundet erbjuds en undervisning som syftar till att de ska bli sina egna 
"filtrerare", d.v.s. nå en nivå av informationskunnighet som tillåter dem att utveckla en 
medvetenhet om sitt informationssökningsbeteende och därmed i förlängningen om det egna 
lärandet.  Att denna undervisning har en positiv effekt på studieprestationer vittnar både 
muntlig och skriftlig återkoppling från lärare och studenter om under den period som 
avhandlas i denna fallstudie. Lärare intygar att uppsatserna blivit bättre och studenterna 
omnämner den bibliotekarieledda undervisningen i positiva ordalag i sina arbeten. Den 
vetenskapliga våg som arbetades fram vid Avdelningen för företagsekonomi, ett arbete i 
vilket också kontaktbibliotekarierna involverades, har börjat ge resultat. Det framgick bl.a. av 
den diskussion som avslutade ovan nämnda seminarietillfälle för en grupp lärare i 
företagsekonomi som de båda kontaktbibliotekarierna var inbjudna att hålla i under 
vårterminen 2014. Också i detta sammanhang påtalades den positiva "impact" eller 
genomslagskraft som implementeringen av "Vågen" och samarbetet med 
kontaktbibliotekarierna har haft på uppsatskvaliteten.5  
 
Den ovan diskuterade förändringen av approach när det gäller den undervisning i 
informationskunnighet som bedrivs gentemot Inst EI ligger i linje med vad nyare 
internationell forskning har påvisat rörande discoverysystemens påverkan på undervisningen i 
informationskunnighet. Så t.ex. menar Cmor och Li att "More time can be spent on how to 
analyse and evaluate resultat, e.g. knowing what types of information can fullfill what 
information needs, how to evaluate the results, how to use facets wisely, and determining 

5 Ingen formell utvärdering av seminarietillfället gjordes utan jag refererar från mina egna noteringar omedelbart 
efteråt. 
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which results are most relevant both in content and in type" (2012, p. 454). Däremot håller jag 
inte med om att metasöktjänsternas inträde i undervisande bibliotekariers vardag skulle göra 
all undervisning i sökteknik och då framför allt boolesk söklogik överflödig. Cmor och Li 
avslutar sin artikel med ett triumferande: "Boolean you say? What's that?" (p. 457), men 
varför beröva våra studenter vetskapen att alla databaser och sökmotorer använder boolesk 
logik i någon variant? Att veta varför saker och ting fungerar som de gör underlättar alla 
former av lärande, och har alltid gjort så; det gagnar knappast våra studenter, eller någon 
annan användarkategori för den delen, att göra sökprocessen till en motståndslös 
informationskonsumtion. I Hannerz’ och Wiborghs undersökning av undervisande 
bibliotekariers inställning till discoveryverktyg kommenterar en av respondenterna frågan om 
sökverktygens betydelse för informationskompetens att s.k. intelligenta söktjänster ”kan ofta 
ge korkade användare” (2014, s. 21). När mina studenter klagar på att informationssökning tar 
tid, brukar jag replikera att informationssökning utan något som helst begrepp om basal 
sökteknik är betydligt mer ineffektivt och tidsödande i det långa loppet! 
 
 
4.2 Integration med förhinder 
 
Paul G. Zurkowskis lansering av begreppet Information literacy 1974 var i sig inte särskilt 
bibliotekscentrerad6 men ända sedan dess har bibliotekarier världen över med begränsad 
framgång bemödat sig om att konstruera modeller och standarder i syfte att underlätta 
integreringen av detta kunskapsfält med undervisningen i traditionella kärnämnen. Jag skulle 
till och med vilja påstå att biblioteksvärldens intensiva propagerande för området i fråga 
delvis har fått motsatt effekt i och med att informationskunnighet felaktigt kommit att 
betraktas som bibliotekariernas ansvarsområde med ensamrätt. Och här har vi att göra med en 
av flera orsaker till att informationskunnighet visat sig vara så svår att integrera. Som 
Whitworth och andra forskare med honom har påpekat finns det inte någon naturlig orsak till 
att informationskunnighet ses som bibliotekariernas speciella domän (Whitworth, 2011, p. 
316). Begreppet som sådant myntades som sagt inte med enbart bibliotek i åtanke, och inte 
heller i Alexandria-deklarationens (2005) lista över "information literacy givens", d.v.s. 
informationskunnighetens givna punkter eller förutsättningar betonas bibliotekens betydelse 
speciellt utan där fastslås tvärtom att "Information literacy is too important to be left to any 
one institution, agency or profession; collaboration is essential" (Garner, 2006, p. 30). 
 
 Medie- och informationskunnighet är, och bör också så vara, ett område med många 
samarbetande intressenter, däribland bibliotek. Det är alltså framför allt samarbete över 
professionsgränser som förordas och också har visat sig vara mest effektivt, i synnerhet när 
samarbetet exempelvis mellan lärare och bibliotekarier utgår från insikten om 
informationskunnighetens "relevans och nytta i den vetenskapliga arbetsprocessen" (2012, 
Anving et al., s. 8). Men även när samarbetet fungerar förblir det sårbart. Det framgår t.ex. av 
den nulägesbeskrivning av bibliotekens undervisning vid tre fakulteter vid Lunds universitet 
som genomfördes under 2011 som första steget i genomslagsutvärderingen "Gör det någon 
skillnad?". Flera av de intervjuade bibliotekarierna påtalar personberoendet och bristen på 
kontinuitet och progression som allvarliga svagheter i bibliotekens pedagogiska verksamhet. 
En av dem uttrycker önskemål om "att man kommer in på termin ett, vi gör någonting annat 
på termin två, följer med och att det institutionaliseras, ja, att det bygger inte på liksom 

6 Ur Zurkowskis klassiska paper "The Information Service Environment: Relationships and Priorities" från 
1974: "The infrastrukturen supporting our information service environment transcends traditional libraries, 
publishers and schools. It embraces the totality of explicit physical means, formal and informal, for 
communicating concepts and ideas."  
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kontakter som man råkar ha" (Akramy, Holm, Landgren & Wiberg, s.19). Att 
personberoendet är problematiskt är något som även jag och min kollega har erfarenhet av i 
egenskap av kontaktbibliotekarier. Ett exempel: när en lärare som vi haft regelbunden kontakt 
med försvann för utlandstjänstgöring, resulterade det i att bibliotekets undervisning "tappades 
bort", eftersom den inte är institutionaliserad och därmed inte ingår som en inbyggd 
arbetsrutin i högskolans utbildningssystem.  
 
Att undervisningen i informationskunnighet ofta står och faller med enskilda eldsjälar påtalas 
också i internationell forskning. Så t.ex. menar Weiner att "The advocacy of individuals rather 
than organizational assimilation, often determines the degree to which it [information literacy] 
is adopted" (2012, p. 288). I en fallstudie frågar sig Stubbings och Franklin om det lönar sig 
för akademiska bibliotekarier att agera som studenternas självutnämnda språkrör gentemot 
fakulteten i fråga om undervisning i informationskunnighet. De konstaterar att de varit 
framgångsrika på kursnivå men att deras argumentation inte slagit igenom på programnivå: 
"the process of advocacy by library staff has been successful in achieving integration of 
information literacy classes at module level, but not at programme level". Slutsatsen blir att 
"Students are not being given the opportunity by lecturers to continually enhance their 
information literacy skills throughout their courses" (2006, p.8.). Fakulteten har inte sällan en 
allmänt välvillig inställning till undervisning i informationskunnighet men saknar i regel 
förståelse för dess betydelse för ämnesfördjupning och den vetenskapliga arbetsprocessen 
liksom för att den kräver kontinuitet och progression för att den ska vara verkningsfull. I sin 
artikel tar Badke just upp svårigheten att övertyga fakulteten om den pedagogiska potential 
som finns inbyggd i informationskunnighet som ett interdisciplinärt utbildningsområde och ett 
kvalitetssäkrande instrument. Han konstaterar att det i allmänhet är bibliotekarier som inser 
studenternas behov av denna undervisning men att det är fakulteten och administrationen 
"who hold the keys to implementing effective training", d.v.s. det är  
fakulteten och administrationen som är innehavare av nycklarna till det akademiska 
bibliotekets tillgång till studenterna (2005, p. 65). Badke konstaterar vidare, och hans ord är 
beklagligtvis lika aktuella idag som för nära ett decennium sedan, att om "collaboration were 
happening on a broad basis, why would we need faculty luncheons, or 29 ways to begin a 
collaboration, or 100 ways to reach your faculty?" (ibid., pp. 67-68).  
 
Problemet har också uppmärksammats mer nyligen av Weiner som menar att fakultetens 
motvilja mot att institutionalisera informationskunnighet beror på "a lack of understanding of 
what information literacy is and what its value is" och pekar också på att 
informationskunnighet av somliga fakultetsmedlemmar betraktas som något "extra" som det 
för det mesta varken finns tid eller personella resurser för, eller så tror man att studenter lär 
sig informationshantering i andra kurser (2012, p. 288). Även i samband med konferensen 
”Media and information literacy for knowledge societies” påtalas ”the significant resistance or 
ignorance”, d.v.s. den betydande motvilja eller okunnighet som visas av regeringsorgan, 
utbildningsadministrationer och lärare mot att inkorporera informationskunnighet i 
undervisningen i de traditionella kärnämnena (Ljubanović, 2013, p. 181). Såväl Weiner som 
Stubbings och Franklin tar dessutom upp studenters tendens att överskatta sina förmågor på 
det här området som ett hinder för institutionalisering (Weiner, 2012, p. 288; Stubbings & 
Franklin, 2006, p. 6). Slutligen noterar både Weiner och Whitworth att det faktum att 
informationskunnighet är relevant för alla discipliner gör det svårt att placera detta 
kunskapsfält i den omgivande utbildningsorganisationen liksom att utse ansvariga för det 
(Weiner, 2012, p. 288; Whitworth, 2011, p. 36, 40). Att fortsätta förlägga hela ansvaret för 
informationskunnighet till biblioteket är det ingen som argumenterar för och enligt mitt 
förmenande vore det liktydigt med att cementera rådande förhållanden. Att 
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informationskunnighet är ett interdisciplinärt kunskapsfält borde, hävdar jag, inte vara en 
nackdel utan tvärtom utgöra den givna basen för samverkan över såväl ämnes- som 
professionsgränser. 
 
 
 
5. Slutledning 
 
Det samverkansarbete som har beskrivits i denna fallstudie är ett exempel på vad som kan 
uppnås när det har upprättats en fungerande kanal mellan lärare och bibliotekarier, men i 
likhet med andra liknande bemödanden saknas det strukturella garantier för konsolidering, 
utveckling och fördjupning. All erfarenhet liksom en rik och mångfasetterad forskning på 
området leder oss fram till insikten att undervisningen i informationskunnighet måste bedrivas 
i en meningsfull kontext baserad på en dynamisk samverkan över professionsgränserna. Vi 
har för länge sedan nått den punkt där varken bibliotek eller fakultet kan lära ut studie- och 
forskningsprocessen isolerade från varandra. Det är också vad Raspa och Ward gjorde 
gällande redan för fjorton år sedan i boken The Collaborative Imperative (2000, pp. 15-16):  
 

In the instructional arena, we have reached a point at which neither librarians nor instructional 
faculty can adequately teach the research process in isolation from each other. Librarians do not 
have the the subject expertise required in teaching in the disciplines. Instructional faculty are not 
knowledgeable about the changes occurring on a daily and weekly basis in our exploding 
information universe. It takes both classroom instructors and librarians to teach students to develop 
adequate research skills. 

 
Och i en betydligt senare fallstudie håller Meulemans och Carr med (2012, p. 82): "Effective 
instruction requires the professor and librarian to work together as partners to achieve a 
common goal." På svensk botten har bl.a. Anving et al. fört ett liknande resonemang och 
menar att det i ljuset av vad som framkommit genom praktisk erfarenhet och både äldre och 
nyare forskning förefaller "märkligt att det sätt på vilket vi arbetar med studenternas 
informationskompetens ofta sker åtskilt från lärandet i de traditionella substansämnen  - 
statsvetenskap, sociologi, psykologi, biologi, teknik eller vad det kan vara frågan om - som 
våra studenter ägnar sin huvudsakliga universitetsutbildning åt" (2012, s. 3). Bibliotekarier 
och lärare agerar på helt skilda arenor. Varför inte börja skriva i varandras tidskrifter och delta 
i varandras konferenser i betydligt större utsträckning än vad som sker? Det skulle utan 
tvekan underlätta upprätthållandet av en öppen dialog om kontinuerlig pedagogisk samverkan 
över etablerade professionsgränser. Man kan faktiskt med fog fråga sig om de båda 
intressenterna, lärare/ämnesspecialister och bibliotekarier/informationsspecialister, i grunden 
är intresserade av att flytta fram positionerna, eftersom det skulle innebära att de måste göra 
avkall på sina respektive ”monopol”. För oss bibliotekarier är det betydligt bekvämare att 
fortsätta att propagera för och undervisa i informationskunnighet och publicera ytterligare 
artiklar och papers, liknande föreliggande paper, om behovet av pedagogisk samverkan 
mellan lärare och bibliotekarier. Det ger i alla fall gott samvete och ibland t.o.m. gott 
renommé, men det betyder inte att något har hänt. De som blir lidande är tredje part, 
studenterna och doktoranderna, och i förlängningen det omgivande samhälle som vi skickar ut 
dem till. För att flytta fram positionerna på allvar krävs framför allt ett nationellt handlande av 
såväl politisk som akademisk ledning. Det har inte minst blivit uppenbart genom att 
högskolestudenter, med undantag av lärarstudenter, inte hör till de riktade målgrupperna i den 
svenska lanseringen av samlingsbegreppet medie- och informationskunnighet. Det här är 
givetvis en fråga som bör inkluderas i frågan om ett nationellt kvalitetssystem för högre 
utbildning, eftersom integrationen av undervisningen i medie- och informationskunnighet i 
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eller med de traditionella kärnämnena är en förutsättning för uppfyllandet av syftet med ett 
sådant system, nämligen att det "ska långsiktigt och varaktigt leda till allt bättre utbildningar i 
termer av studenternas lärande" (Slutrapport från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 
2012-2013,  s. 9). Basen för en sådan utveckling är medie- och informationskunnighet, något 
som också betonas i UNESCOS policy- och strategidokument för detta område där det slås 
fast att ”Media and Information Literacy (MIL) is a basis for enhancing access to information 
and knowledge, freedom of expression, and quality education” (Grizzle & Torras Calvo, 
2013, p. 7). Ljubanović är inne på samma tankegångar när hon avslutar sitt tidigare citerade 
konferensbidrag med följande ord som också får tjäna som denna studies slutord: 
 

Ability to find, evaluate and use information in the course of time is essential for creation of [a] 
individual’s basic structure or framework of facts. Without that structure, no matter the amount of 
technology used, an individual will be lost among single trees and unable to cope with demands of  
life in modern social forests. (2013, p. 181) 
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