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Syftet med detta anförande är att med temat samarbete i fokus, presentera och problematisera 
kring ett pedagogiskt utvecklingsarbete som genomförts vid Institutionen för vårdvetenskap i 
Borås samt ett aktionsforskningsprojekt som pågår vid Institutt for Helsefag, Universitetet i 
Stavanger, Norge. 
 
I enlighet med de övergripande mål som återfinns i den svenska Högskolelagen (1 kap. 8§) 
ska alla universitet och högskolor bland annat ansvara för att studenterna under sin utbildning 
utvecklar de förmågor som kan sammanfattas med begreppet informationskompetens (IK). I 
begreppet innefattas förmågan att identifiera sitt eget informationsbehov, söka, granska och 
kritiskt värdera informationen samt att kunna använda informationen för att lösa speciella 
uppgifter eller problem. IK är på så vis en förutsättning för att lära känna ett ämne, klara av 
studierna och vara förberedd inför ett livslångt lärande ute i den kommande 
yrkesprofessionen. 
 
För yrkesverksamma sjuksköterskor finns det tydliga samhälleliga krav på såväl livslångt 
lärande som på att de ska arbeta evidensbaserat utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 
Det är därför viktigt att man i sjuksköterskeutbildningarna verkar för att integrera IK som en 
del av ämnesstudierna. Ämnesrelaterade färdigheter i IK är tillsammans med det praktiska 
yrkeskunnandet en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utöva evidensbaserad, säker 
och kvalitetssäkrad patientomvårdnad.  
 
Vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås startades år 2002 ett pedagogiskt 
utvecklingsprojekt i syfte att stärka forskningsanknytningen och förbättra 
forskningsmetodskolningen inför kandidatuppsatsskrivandet i grundutbildningen för 
sjuksköterskor. Ett av delmålen i detta arbete var att utveckla samarbetet mellan biblioteket 
och institutionen i syfte att stärka integreringen av IK i sjuksköterskeutbildningen. Inte bara i 
förhållande till studierna utan även i syfte att skapa en kurs som i progression med 
studenternas kunskapsutveckling motsvarade det krav som kommer att ställas på studenterna i 
den kommande yrkeslivet.  
 
I dag är IK en ämnesintegrerad del av grundutbildningen för sjuksköterskor vid Högskolan i 
Borås och bygger på starka band mellan biblioteket och institutionen. Syfte och mål med IK 
finns beskrivet i utbildningens styrdokument och det krävs att studenterna uppvisar godkänt 
resultat i IK för att få ut såväl kursexaminationer som sin slutexamen. Projektet har även 
utvidgats till att inkludera i stort sett alla utbildningar och fristående kurser som ges vid 
institutionen, och nya vägar för att ytterligare stärka samarbetet mellan institutionen och 
biblioteket har arbetats fram. 
 



Hösten 2006 inleddes också ett samarbete mellan Bibliotek- och läranderesurser vid 
Högskolan i Borås och institutt for Helsefag, Universitetet i Stavanger, Norge. Ett likartat 
utvecklingsprojekt som det i Borås skulle genomföras och de erfarenheter som vunnits i Borås 
kom att fungera vägledande. Utbildningsdagar och kursplanearbete startade arbetet som 
numera har utvecklats till ett aktionsforskningsprojekt inkluderande lärare, bibliotekarier och 
studenter. 
 


