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Kursens namn: 

Informationskompetens och lärande 

Ladokkod: 
31BIP1 

Antal högskolepoäng: 

7,5hp 

Period (ex P1 2018): 

P3 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 

Bibliotekarieprogrammet, campus 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Enkät i pingpong har besvarats av 10 deltagare, vilket är 24 % av de som var insläppta i lärplattformen. 
Studenterna är till största del förstagångsregistrerade. Därutöver har studenterna erbjudits muntlig 
utvärdering vid slutseminarium. Denna rapport är en sammanställning av de två utvärderingarna. 

 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

39 studenter har gått kursen som förstagångsregistrerade. Av dessa har 19 betyget VG och 20 betyget G. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

Kursen har genomförts med föreläsningar, gästföreläsningar, workhops, handledning, grupparbete. 

Kursen innehöll föreläsningar om Informationssökning och ungdomar, Informationskompetens och 
högskolestudenter, Skolbiblioteksforskning, Elevers lärande och skolbibliotek, Didaktik och även en 
föreläsning om att undervisa på sjukhusbibliotek. Birgitta Rutberg från Högskolans bibliotek kom och 
föreläste om hur det är att arbetas om undervisande bibliotekarie vid forskningsbibliotek, Sara Lindwall 
och Veronica Molander gästade kursen och pratade skolbibliotek från f-klass till åk 9. I kursen ingick 
workshops om styrdokument, skoldatabaser och ALC. Tyvärr ställdes en föreläsning in pga 
dubbelbokning. 

I kursen fanns tre examinationuppgifter: ett muntligt mittseminarium (enskilt eller par) där studenterna 
skulle analysera en undervisningssituation, en gruppuppgift där studenterna skulle göra en undervisning i 
informationskompetens till en vald målgrupp samt presentera denna undervisning vid en pedagogisk 
konferens. 

Många studenter uttryckte att det var påfrestande med en ny gruppuppgift direkt efter kursen Bibliotek 
och användare 2. Detta är något som behöver ses över.  
I den skriftliga utvärderingen skriver 6 studenter att undervisningsformerna varit till hjälp för deras 
lärande i ganska stor utsträckning och 3 studenter i mycket stor utsträckning. En student skriver att 
undervisningen i ganska liten utsträckning varit till hjälp. Angående examinationerna skriver 8 studenter 
att dessa stämt överens med kursens mål i ganska stor utsträckning och en student i mycket hög 
utsträckning.  



 

Skriftlig kritik får kursen av studenterna när det gäller kurslitteraturen som de upplever som för gammal 
och någon tycker även att examinationsuppgifterna varit för ”flummigt formulerade”.  

I muntliga utvärderingar har vi fått god respons på den pedagogiska konferensen som inleddes med 
mingel och med keynote-speaker Tobias Ruhtenberg. 

 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Högskolans doktorand med forskningsfältet skolbibliotek har funnits med i kursen, dels som   föreläsare 
men även som handledare. Föreläsningen som fick ställas in var en viktig föreläsning  för att visa på 
forskningsfältet och där har både föreläsare och kursansvariga beklagat missen.  

Studenterna uttrycker att forskningsanknytningen varit ganska stor (5 studenter), mycket stor (3 
studenter) men de finns också de som saknat forskningen. 2 studenter uttrycker att 
forskningsanknytningen varit ganska liten. 

 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Kursen är den enda i det ordinarie programmet som inriktar sig på utbildningsbibliotek. Studenter som 
valt att läsa valbara utbildningsbibliotek-kurser känner igen delar av kursen, så som Styrdokument, men 
det har vi kursansvariga varit tydliga med.  

 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

För lärarna i kursen har huvuduppgifterna varit att föreläsa, leda workshop och erbjuda handledning samt 
leda examinerande seminarier. handleda studenter, bedöma loggböcker och användarstudier samt leda 
slutseminarierna. Antalet disputerade lärare i kursen är begränsat till några föreläsningar och kursansvariga 
ser gärna att forskarkompetensen ökar i kursen. 

Kursansvariga planerade heller inte några föreläsningar under påskveckan vilket uppskattades och gav 
lästid till studenterna som hade examination veckan därpå. 

 
Sammanfattning och övriga kommentarer 
Få studenter har skrivit kommentarer i enkäten. Det gör att utvärderingsmaterialet är något tunt. 
Kursansvariga tycker att kursen är viktig och inspirerande och hoppas att kommande kurs ska bli än mer 
inspirerande. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
Inför nästa kurs ser vi utvecklingspotential i workshopen kring skoldatabaser. Denna workshop bör göras 
i ALC-format och vara mer utmanande.  
Examinationsuppgifterna sågs över till denna kursomgång, men behöver återigen ses över och granskas. 
Kurslitteraturen behöver uppdateras, detta görs under ht2018. 

 

Kursansvarig: 
Maria Ringbo och Malin Utter 


