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2014 (31BIT1) 
Kursen, som är en av flera valbara kurser inom bibliotekarieprogrammet, har i höst erbjudits för 
första gången. I kursplanen beskrivs kursinnehållet så här: 

Kursen behandlar informationskompetens (IK) i olika sammanhang och ur olika perspektiv. 
Informationskompetens belyses och diskuteras som forskningsprojekt (Hur och var är IK 
beforskat?); som politiskt projekt (Vilka driver detta projekt, och varför?); samt som 
undervisningsmål (Vad innefattar detta mål, och på vilka grunder?). Därtill berörs IK i relation 
till andra litteraciteter (media, digital, vetenskaplig, etc.). Dessutom behandlas teorier och 
modeller som kan ligga till grund för empiriska studier av IK. 

Kursansvariga har varit Ola Pilerot och Louise Bjur. Som föreläsare har också följande lärare 
medverkat: Helena Francke och Amira Sofie Sandin. 

En liten skara om 13 studenter var registrerade vid kursstart.  I skrivande stund, ett par veckor efter 
det att kursen avslutats, kan konstateras att sju studenter har gått igenom hela kursen och fått 
slutbetyg: två VG och fem G. 

Kursen har examinerats på tre olika sätt enligt följande:  

• Seminariedeltagande (2 hp) – 12 studenter är godkända på detta moment. 
• Blogginlägg (1,5 hp) – 9 studenter är godkända på detta moment 
• Rapport från empirisk studie (4 hp) – 8 studenter är godkända på detta 

moment (3 VG, 5 G) 

Utvärderingen av kursen är gjord med utgångspunkt i en avstämning med kursansvariga samt i den 
utvärderingsenkät, publicerad i Ping Pong, som åtta av 13 studenter har besvarat. Inte minst den 
sistnämnda ger vid handen att kursen har fungerat väl. I det nedanstående återges den statistik som 
genererats av enkäten: 

1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 



3 37,5% Ganska stor utsträckning 
5 62,5% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

2. Undervisningen har bedrivits genom seminarier och föreläsningar. I vilken 
utsträckning har undervisningen varit till hjälp för ditt lärande? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
5 62,5% Ganska stor utsträckning 
3 37,5% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

3. Vilken är din uppfattning om kursens blogg där varje student förmodades göra minst 
tre inlägg? 

  

 



number distribution answer choice 
0 0% Inte givande alls 
1 12,5% Mindre givande 
4 50% Ganska givande 
3 37,5% Mycket givande 
0 0% Deltog ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

4. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
3 37,5% Ganska stor utsträckning 
5 62,5% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

5. I vilken utsträckning har lärare/föreläsare varit till hjälp för ditt lärande? 

  



 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
2 25% Ganska stor utsträckning 
6 75% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

6. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till belysande forskning? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
3 37,5% Ganska stor utsträckning 
5 62,5% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 



7. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% 1-10 timmar 
1 12,5% 11-15 timmar 
0 0% 16-20 timmar 
3 37,5% 21-30 timmar 
4 50% Mer än 30 timmar 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

8. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämt fördelad över kursen? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
6 75% Ganska stor utsträckning 
2 25% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 



 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

9. Kursen har examinerats genom en inlämningsuppgift (paper), ett seminarium (om 
metoder) och genom blogginlägg. I vilken utsträckning upplever du att examinationen 
överensstämmer med kursens mål? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
4 50% Ganska stor utsträckning 
4 50% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

 

10. I vilken omfattning har du läst kurslitteraturen? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 



0 0% Ganska liten utsträckning 
2 28,6% Ganska stor utsträckning 
5 71,4% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
7 has answered of 13 (53%) 
Maximum number of choices: 1 

 

11. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 
utbildningen förbereder för? 

  

 

number distribution answer choice 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
3 37,5% Ganska stor utsträckning 
5 62,5% Mycket stor utsträckning 
0 0% Vet ej 

 
8 has answered of 13 (61%) 
Maximum number of choices: 1 

Det framgår tydligt av statistiken att i stort sett beträffande varje aspekt av kursen, som belyses i 
enkäten, så är studenterna antingen positiva eller mycket positiva. Det enda undantaget utgörs av 
det moment som handlade om att göra blogginlägg. Där är förvisso flertalet studenter positivt 
inställda, men det visar sig i fritextkommentarerna att det skulle ha varit på sin plats med en tydligare 
uppföljning av blogginläggen. Då kursen ges nästa gång kommer denna synpunkt att beaktas; 
avsikten är att då skapa ett större utrymme för återkoppling till bloggandet. För övrigt är det 
glädjande att i fritextkommentarerna läsa bland annat följande: ”väldigt intressanta föreläsningar” 
och ”Bästa kursen hittills /…/ Tydliga kursansvariga, bra forskningsanknytning, givande 
examinationer”.  Det övervägande intrycket av utvärderingsenkäten och de kursansvarigas 
synpunkter är att kursen har fungerat mycket väl. Det finns således anledning att fortsätta i samma 
spår. 

150125, Ola Pilerot (Kursansvarig) 
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