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Närvarande ledamöter: 
 Jörgen Tholin, ordförande 
Svante Kristensson, bibliotekschef 
Glenn Fihn, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Ilona Sárvári Horváth, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Lise-Lotte Jonasson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Karin Cardell, förvaltningschef, Verksamhetsstöd 
Linnea Elg, Studeranderepresentant – grundutbildning 
Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 

Adjungerad: Martin Borg, sekr.    

Frånvarande ledamöter: Alwarion Löfstrand, Studeranderepresentant – grundutbildning 
   
 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Svante Kristensson utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i sitt befintliga skick. 
 
4. 
Nya ledamöter, presentation 
Detta är första mötet med ny mandatperiod för alla ledamöter i rådet förutom 
studentrepresentanterna. Glenn Fihn för A1 och Catrine Brödje för A3 är nya ledamöter. En 
presentationsrunda genomförs. 
 
5. 
Föregående protokoll 
Frågor på föregående protokoll om hur det går med förlagsverksamheten och 
publiceringspolicyn. Det finns inget nytt att rapportera. Biblioteket hjälper BHS med 
redigeringen av de två kommande numren av Information Research. Det finns ingen 
förankring bland övriga akademier att tillsätta en förlagsredaktör. Frågan om ny 
publiceringspolicy är sammankopplad med frågan om förlagsredaktör och det finns inget nytt 
att rapportera än. 
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Det pågår rekrytering av tjänsten forskningsdatasamordnare. Tre intervjuer är inplanerade 
efter att en sökande dragit tillbaka sin ansökan.  
 
6. 
Mediafrågor – senaste nytt 
Martin Borg redogör för nyheter vad gäller databaser och elektroniska resurser inför 2018. 
Utifrån 2017 års budgetbokslut redovisas också fördelningen av resurser mellan de olika 
akademierna. 
 
Mediabudgeten överskreds med 30 tkr. och en delförklaring till det är att fakturor som hör till 
kommande budgetår betalas i slutet på året på ett belopp för lågt för att kunna periodiseras.  
 
7. 
Rapport från arbetet med översyn av Boråsmodellen. 
Ett embryo till slutrapport finns nu. Gruppens sista möte är den 15 mars. Det behövs en 
uppdaterad bakgrund vad informationskompetens (IK) är för något. ACRL (Association of 
College and Research Libraries) en underavdelning till American Library Association  har 
tagit fram ett underlag som heter Framework for IL for higher education, vilket har fungerat 
som en bra teoretisk bas för arbetet med rapporten. Akademiskt skrivande och digital 
kompetens anses båda vara en del av IK enligt ACRL. 
 
Boråsmodellen som namn bör avvecklas. Istället skulle akronymen SMAIK (strukturerad 
modell för arbete med informationskompetens) kunna användas. Viktigt att det är en 
strukturerad modell. Brister finns idag om vad IK går ut på inom lärosätet. Information måste 
till inför den nya modellen. 
 
Grundnivå och avancerad nivå finns redan i modellen och skall befästas. Progressionstanken 
brister något och idag är det för lång tid mellan de olika nivåerna för att progression skall 
kunna förverkligas. Det är också oklart om vem som ansvarar för progressionen. En skriftlig 
produktion bör fortsätta mellan perioderna. Gruppen vill att det skall vara en tydligare 
progressionstanke och tydligare vem som ansvarar för vad. Bibliotekarier kan inte ansvara för 
allt. Viktigt att det formuleras i kursplaner när IK skall ingå. När det kommer till 
resursfördelning så skulle bibliotekarier troligen räcka till med olika smarta sätt att arbeta på 
såsom filmer och samläsning. Om akademiskt skrivande skulle ingå i modellen då skulle inte 
den adjunktsresursen räcka till. Eventuellt kan det finnas resurser ute på akademierna att 
utnyttja men från VS håll räcker det inte till. 
 
Det föreslås en tydligare ansvarsfördelning bland annat med en matris mellan bibliotekarie, 
kärnverksamhetens lärare  och språkstödjare. Det skall vara nivåuppdelat med tydliga 
målsättningar vem som är ansvarig för vilka moment och kursmål. Matrisen följer en grupp 
studenter genom utbildningen. Det blir ett verktyg för att utöka samarbetet mellan akademier 
och bibliotek. 
 
Synpunkter och frågor från ledamöterna. 
Kan detta vara något för doktorandskolor? 
Att säkra progressionen är en utmaning i sig.  
Prata med programansvariga och förankra modellen. 
Ordförande anser inte att vi skall ha ytterligare en akronym på högskolan. 
 

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
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Modellen bör utvecklas efter vilket program det är. Det kommer att se olika ut för olika 
utbildningar.  
 
När kommer man att börja arbeta enligt modellen? Förhoppningsvis redan till hösten.  
Starkt stöd från deltagarna i gruppen att få med skrivandet som en del.  
Modellen skall integreras i kurserna. 
Kan bibliotekarierna fungera som medlärare (rätta tentor eller uppgifter)? 
Skall det vara obligatorisk närvaro? Inte enligt vad rapporten kommer att föreslå. Det är 
alltför tidskrävande att arbeta med kompletterande uppgifter.  
 
Hur skall modellen hanteras för kortare kurser, distanskurser, men som ändå har en 
inlämningsuppgift som är skriftlig?  
 
8. 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Nomineringar för kåren håller på nu. Linnea Elg kommer att nominera sig själv igen. 
Studenter på lärarutbildningarna har möjlighet att skriva litteraturöversikt som examensarbete 
det har fått ett positivt mottagande. 
På vårdutbildningarna diskuteras just nu möjligheten att skriva litteraturöversikter även på 
avancerad nivå.  
Synpunkt från A2 att studenter på distriktssköterskeprogrammet saknar fulltextartiklar inom 
sitt fält. 
 
9. 
Övriga frågor 
Ordförande påpekar att Utbildningsdepartementet har kommit med en ny SOU om 
internationalisering av högskolor och universitet (En strategisk agenda för internationalisering 
SOU 2018:3). Vad berör det biblioteksfrågor? Något som får tas upp på ett senare möte. 
 
10. 
Mötet avslutas 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/en-strategisk-agenda-for-internationalisering/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/en-strategisk-agenda-for-internationalisering/
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