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Bakgrund 
 
Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som 
gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som 
förekommer via olika medietyper. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället och att 
kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. I ett alltmer digitaliserat samhälle 
ställs högre krav på medborgares förmåga att kunna handskas med den information de 
möter, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv (Carlsson, 2018; JISC 2014). 
 
På landets lärosäten har arbetet med att förbereda studenter på denna verklighet 
intensifierats under de senaste åren och det är även ett av de grundläggande målen i 
Högskolelagen (SFS 1992:1434). I detta arbete spelar högskole- och universitetsbiblioteken 
en central roll, bland annat genom undervisning och handledning av studenter på alla 
utbildningsnivåer.  
 
Under de senaste åren har även skrivhandledning för studenter integrerats i universitets- 
och högskolebibliotek på ett antal svenska lärosäten. Detta skapar förutsättningar för att 
utveckla nya samarbeten. Hur detta arbete med att stödja och utveckla studenters 
akademiska informationskompetens bedrivs skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Hur kan vi 
som arbetar med dessa frågor gemensamt lära av varandra för att på ett bättre sätt stödja 
och utveckla studenters lärande? Detta har varit en av utgångspunkterna för Re:Learn, ett 
utvecklingsprojekt finansierat av Svensk biblioteksförening. 
 
Open networked learning – the ONLy way 
En viktig inspirationskälla till projektet är kursen Open networked learning (Open networked 
learning, 2021) som startade 2012 utifrån ett ökat behov av kurser om digitala verktyg för 
lärande och undervisning samt en vilja till utökat nationellt och internationellt samarbete i 
dessa frågor.  
 
ONL är en öppen webbkurs och riktar sig till alla som vill utveckla sin undervisning med hjälp 
av digitala verktyg och lärmiljöer inom högre utbildning. Den ges både som en öppen kurs 
och som en kurs för registrerade deltagare, och kan även vara en del i de medverkande 
lärosätenas högskolepedagogiska utbildning (institutionella deltagare). Kursen omfattar cirka 
12 veckors studier och motsvarar två veckors heltidsstudier, det vill säga 80 timmar. 
 
I ONL ges möjlighet att tillsammans med kollegor från hela världen utforska och praktiskt 
prova på kollaborativt lärande i en nätbaserad lärmiljö. Det kollaborativa lärandet sker 
huvudsakligen i mindre grupper med problembaserat lärande (PBL) som metod där lärande 
ses som en konstruktivistisk, kollaborativ process. Genom att använda PBL sker lärandet 
kontextuellt och deltagarna tar själva ansvar för sitt eget lärande. Lärandet utgår från 
verklighetstrogna situationer (scenarios) som deltagarna diskuterar i mindre grupper, ofta 
med stöd från en handledare/facilitator (Dolmans et al 2005; Kek & Huijser 2015). 
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Syfte 
Med erfarenheter från kursen ONL samt det utvecklingsarbete kring digitalt lärande som 
bedrivits vid Karlstads universitetsbibliotek har syftet med Re:Learn varit att skapa en öppen 
webbkurs med fokus på kollaborativt lärande om handledning och undervisning av 
studenters akademiska informationskompetens. Målgruppen för kursen har varit 
undervisande bibliotekarier och skrivhandledare vid svenska universitets- och 
högskolebibliotek. 
 
Syftet har vidare varit att: 

• placera MIK i ett akademiskt sammanhang, där studenters akademiska skrivande 
ingår som en naturlig komponent 

• stärka den digitala kompetensen bland kursdeltagarna 
• bygga nya nätverk 
• samverka och lära av varandra 
• utveckla det nationella samarbetet i frågor som rör undervisning av 

informationskompetens och akademiskt skrivande 
• utveckla en gemensam plattform för att dela erfarenheter kring verktyg, metoder 

och arbetssätt  
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Projektperiod och tidplan 
 
Projektet beviljades utvecklingsmedel från Svensk biblioteksförening 2020. Utbrottet av 
covid-19 innebar dock ändrade förutsättningar för projektet och med anledning av detta 
reviderades tidplanen och projektperioden förlängdes till och med juni 2021. 
 
 

Under hösten 2020 kartlades behov och synpunkter inhämtades från målgrupperna, 
framförallt genom samtal och enkäter i samband med presentationer på 
nätverksträffar/konferenser. Parallellt med denna kartläggning påbörjades även arbetet med 
att skapa den tekniska plattformen (kurswebben) i Wordpress. Detta arbete pågick fram till 
kursstarten i april 2021. 
 
I mars-april sammanställdes intresseanmälningar och de deltagare som bekräftade sitt 
deltagande i kursen fördelades i tre arbetsgrupper. Under sju veckor deltog 16 bibliotekarier 
och skrivhandledare från olika lärosäten samt ett kursteam från Karlstads 
universitetbibliotek i den första omgången av Re:Learn med start 12 april 2021. 
 
Efter den första kursomgångens avslutande vidtog arbetet med att analysera och utvärdera 
resultatet. 
 
Arbetet med projektet har till viss del kunnat följas på projektbloggen: 
https://hhk3.kau.se/relearn/ 

Figur 1: Reviderad tidplan 
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Kursens upplägg och innehåll 
Grundstrukturen för Re:Learn baserades på samma upplägg som ONL. Att ONL är licensierad 
med en Creative commons-licens (CC-BY-NC)1 var en förutsättning för att detta skulle vara 
möjligt. Under uppbyggnadsfasen testades olika upplägg men planen var under hela 
perioden att göra en mer avskalad variant, med fokus på undervisning av akademisk 
informationskompetens.  
 

Omfattning 
Efter kartläggningsperioden utkristalliserade sig tre teman och dessa kom att omfatta två 
veckor vardera. Förutom dessa sex veckor tillkom en inledande vecka, vilket innebar att 
kursen omfattade sju veckor allt som allt. Den avslutande veckan som ursprungligen var 
planerad att avsluta kursen delades upp så att utvärderingen gjordes av deltagarna under 
det avslutande webbinariet vecka 7 och vecka 8 innebar avslutande arbete för kursteamet. 
 
Kursdeltagarna rekommenderades att avsätta cirka fem timmar per vecka för arbete med 
Re:Learn (vilket innebar att ta del av rekommenderad läsning, att aktivt delta i pbl-gruppens 
arbete, delta i gemensamma webbinarier, gruppmöten med mera).  
 
Kollegialt lärande 
Möjlighet till erfarenhetsutbyte och nyfikenhet på ett utökat samarbete mellan 
bibliotekarier och skrivhandledare var två saker som lyftes fram av målgrupperna under 
kartläggningsfasen. Viljan att utforska möjligheter till utökat samarbete poängterades vid 
upprepade tillfällen, både i form av möjligheten att knyta nya kontakter nationellt men 
framförallt ett utökat samarbete mellan bibliotekarier och skrivhandledare. För att 
underlätta detta erfarenhetsutbyte och stödja ett aktivt deltagande bland kursdeltagarna 

                                                        
1 CC BY NC är en Creative commons-licens som innebär att innehållet får användas, delas, kopieras och 
bearbetas så länge som upphovspersonen erkänns och innehållet inte används för kommersiellt bruk. Mer 
information finns på Creative commons webbsida: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv  

Figur 2: kursupplägg och omfattning 
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bestämde vi oss för att skapa ett antal mindre arbetsgrupper (Brindley et al. 2009). Re:Learn 
har på detta sätt varit uppbyggt kring kollegialt eller nätverksbaserat lärande och aktivt 
deltagande i arbetsgrupper som använt pbl som metod. De små arbetsgrupperna har 
förväntats vara aktiva och de har själva tagit ansvar för att driva arbetet framåt, med stöd av 
facilitatorer.  
 
Aktiviteter 
Varje tema har startats upp av ett synkront webbinarium i Zoom som även spelats in och 
gjorts tillgängligt för de som inte kunnat medverka vid det aktuella tillfället. Det resterande 
pbl-arbetet har skett i mindre grupper. Grupperna har själva schemalagt möten två gånger 
per vecka (också via Zoom). Pbl-grupperna har i slutet av varje tema presenterat sitt arbete 
på en gemensam arbetsyta på webbplatsen relearn.se (endast tillgänglig för deltagare i 
kursen). Presentationerna har skett med hjälp av valfritt digitalt verktyg. Utöver detta har 
deltagarna arbetat enskilt mellan gruppens möten genom att ta del av rekommenderad 
läsning med mera. 
 
Under kursens gång har deltagarna fått möjlighet att ge återkoppling till kursteamet genom 
två pulsmätningar (en vid kursstart och en när halva perioden gått) samt en kursutvärdering 
vid projektets slut. 
 
 
Kursinnehåll 
En utgångspunkt i projektet har varit att med hjälp av befintliga och nya nätverk utforska 
behovet av vilket innehåll en kurs med fokus på studenters informationskompetens och 
akademiskt skrivande skulle kunna ha. Efter kartläggningsperioden formulerades ett antal 
ämnesområden med tillhörande lärandemål. 
 
Kursens innehåll kom slutligen att bestå av tre moduler med innehåll om akademisk 
informationskompetens, lärande i digitala miljöer samt samarbete mellan bibliotekarier och 
skrivhandledare.  
 

Förutom gemensamma 
uppstartswebbinarier 
utgick varje kurstema från 
verklighetstrogna 
scenarios som 
kursdeltagarna fick 
grupparbeta kring enligt 
PBL-metoden. All 
information om teman, 
scenarios med mera har 
funnits tillgängliga på 
kurswebben relearn.se. 
 

 
 
 

Figur 3: Exempel på svar från enkät under presentation för skrivhandledarnätverket, 
november 2020 
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Uppstartsveckan 
Under uppstartsveckan låg fokus på att ge kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med 
webbplatsen, de olika samarbetsytorna samt att få träffa övriga kursdeltagare (med fokus på 
den egna pbl-gruppen).  
 
På det gemensamma webbinariet denna vecka deltog Jörg Pareigis, chef för 
universitetspedagogiska enheten på Karlstads universitet och en av organisatörerna bakom 
ONL med en presentation under rubriken ”The ONLy way – utmaningar och möjligheter med 
connected learning”. 
 
Tema 1: Akademisk informationskompetens 
Med akademisk informationskompetens avses här frågor som traditionellt inkluderas i 
begreppet informationskompetens (informationssökning, referenshantering, källkritik) men 
även akademiskt skrivande och upphovsrätt (Eriksson & Nilsson 2018). Under kursens första 
tema gavs kursdeltagarna möjlighet att reflektera kring begreppet och sin egen yrkespraktik 
och tillsammans med sin arbetsgrupp skapa en presentation utifrån gemensamma 
diskussioner och erfarenheter.  
 
Som gästföreläsare vid uppstartswebbinariet deltog Brit Stakston, författare och 
mediestrateg, med föreläsningen ”Akademisk informationskompetens ur ett 
omvärldsperspektiv” där hon resonerade kring begreppet med utgångspunkt bland annat i 
den omvärldsbevakning hon genomfört på uppdrag av KB (Stakston 2017). 
 
Tema 2: Lärande i digitala miljöer 
Många lärosäten hade även innan utbrottet av covid-19 mångårig erfarenhet av digital 
undervisning och handledning av distansstudenter, men det senaste årets omställning till 
digital undervisning har satt fingret på vikten av att kunna erbjuda fullvärdig undervisning 
även i digitala miljöer för alla studenter. 
 
Under detta andra tema låg fokus på lärande i digitala miljöer. Vad vet vi om studenternas 
lärandeprocess och tidpunkten för vår undervisning/handledning? Hur ser vi till att göra det 
mesta av situationen, med tanke på att vi ofta träffar studenten vid ett eller några tillfällen 
under en termin? Vilken typ av aktiviteter fungerar i en digital respektive ”analog” miljö? Är 
framtiden hybrid – och är vi isåfall beredda? Kursdeltagarna gavs möjlighet att reflektera 
över sin egen erfarenhet av undervisning/handledning i digitala miljöer och vilka eventuella 
skillnader i fysisk respektive digital undervisning och aktiviteter som lämpar sig i vilken miljö. 
 
Gästföreläsare vid uppstartswebbinariet av tema 2 var Alastair Creelman, specialist på e-
lärande vid Linnéuniversitetet samt upphovsperson bakom bloggen Flexspan (samt en av 
organisatörerna av ONL) med filmad föreläsning och grupparbete på temat ”Närhet på 
distans” (Flexspan 2021). 
 
Tema 3: Samarbete 
Löpande under alla teman var frågan om hur bibliotekarier och skrivhandledare kan 
samarbeta för att bättre stödja studenters lärande i akademisk informationskompetens. 
Under kursens sista tema var detta i fokus för gruppernas arbete och de gavs möjlighet att 
tillsammans formulera behov och möjliga lösningar till effektiva samarbeten. 
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Gästföreläsare till uppstartswebbinariet av det tredje temat var Camilla Grönvall, doktorand 
i svenska språket med presentationen ”Akademisk skrifthantering” samt Anna Wolke, 
bibliotekarie, och Gunnel Persson, texthandledare, vid Linnéuniversitetet som berättade om 
sitt samarbete och hur de gått vidare. 
 
Alla grupper har genomgående under kursens teman uppmuntrats att testa, för dem, nya 
digitala verktyg.  
 
Deltagare 
Av drygt 30 intresseanmälningar bekräftade 18 att de ville delta i den första kursomgången 
av Re:Learn. Dessa 18 kursdeltagare fördelades i tre grupper á sex personer i varje. Varje 
grupp bestod av en till två skrivhandledare och fyra till fem bibliotekarier (samt två 
facilitatorer).  
 
Två personer var på grund av ökad arbetsbelastning och byte av tjänst tvungna att hoppa av 
under kursens första vecka. De lärosäten som var representerade var Biomedicinska 
biblioteken i Göteborg, Blekinge tekniska högskola, Chalmers, Ekonomihögskolan och 
Geobiblioteket vid Lunds universitet, Jönköping university, Enskilda högskolan i Stockholm, 
Lunds tekniska högskola, Högskolan i Borås, Stockholms universitet, Uppsala universitet 
samt Åbo akademi. 
 
Kursintyg har skickats till alla 16 deltagare efter avslutad kurs. 
 
 

Kurswebb/digital plattform 
Den tekniska grunden för kurswebben är en Wordpress multisite, installerad på Karlstad 
universitets webbhotell. Wordpress är ett publiceringssystem med öppen källkod för blogg- 
och webbplatser och kan med hjälp av så kallade plugins anpassas efter behov.   
 
OER 
Att utveckla öppna lärresurser är en alltmer självklar del i ett modernt och transparent 
arbetssätt med syfte att erbjuda en effektiv och inkluderande utbildning med hög kvalitet 
(dos Santos 2017). En ambition i projektet har därför varit att skapa en öppen webbkurs för 
att på så sätt stimulera till ett ökat erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för alla som 
är intresserade av och arbetar med studenters akademiska informationskompetens. All 
information om kursinnehåll, datum, gästföreläsare med mera har funnits fritt tillgängligt på 
den öppna kurswebben.  
 
Förutom den öppna webbplatsen har kursdeltagarna även haft tillgång till två arbetsytor 
genom att logga in på relearn.se. 
 



 10 

 
Arbetsytorna bakom 
inloggning bestod av en 
gemensam blogg för samtliga 
deltagare och en för varje pbl-
grupp. På den gemensamma 
bloggen publicerades 
exempelvis information om 
kommande webbinarier och 
här publicerade 
arbetsgrupperna sina 
presentationer i slutet av varje 
tema. 
 
Varje arbetsgrupp erbjöds 
även en gruppblogg för att 
diskutera grupparbetet, dela 
med sig av resurser, 
anteckningar från möten med 
mera.   
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Startsida relearn.se juni 2021 
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Intern arbetsorganisation 
Under själva uppbyggnadsfasen bestod projektteamet av en bibliotekarie (projektledare) 
och en skrivhandledare. Några veckor innan kursstart skapades ett kursteam som även 
bestod av tre undervisande bibliotekarier och ytterligare en skrivhandledare, alla med rollen 
som facilitator i de kommande arbetsgrupperna.  
 
Utöver detta har projektledaren även fått regelbunden support från Utvecklingspedagogiska 
enheten på Karlstads universitet, framförallt vad gäller arbetet i Wordpress. 
 
 
Rollen som facilitator 
Det lärande som skett i Re:Learn har i huvudsak skett i form av grupparbete med 
problembaserat lärande som metod. Varje PBL-grupp har haft två facilitatorer med uppgift 
att guida och stödja gruppdeltagarnas lärandeprocess.  
 
Facilitator är ett begrepp som ursprungligen kommer från det latinska adjektivet facile (lätt, 
enkel). I mötessammanhang är en facilitator någon som ska underlätta processen i gruppen. 
Rollen som facilitator innebär att bidra till att en grupp arbetar mot ett gemensamt mål, det 
vill säga att grupprocessen präglas av delaktighet och kreativitet, att alla i gruppen får 
komma till tals och att alla tar ansvar för att nå det mål som bestämts gemensamt.  
Fokus ligger på processen och facilitatorn ingår i gruppen som en neutral part. Det centrala 
är att få en grupp att fungera och samarbeta på egen hand vilket kräver såväl social 
kompetens som kompetens inom pedagogik, digital teknik och kunskap om kursens upplägg 
och innehåll (Edtech 2019).  
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Resultat 
I de löpande utvärderingar som gjorts under kursens gång samt i den avslutande 
utvärderingen har kursdeltagarna uttryckt att de är nöjda med kursens innehåll och 
arbetssätt. Både kursdeltagare och facilitatorer svarar att det har varit mycket lärorikt att 
delta i Re:Learn och att de utökat sitt nätverk samt fått inspiration till nya samarbeten. Själva 
arbetssättet där lärandet skett i små pbl-grupper har uppskattats och anges av många som 
en förutsättning för det gynnsamma erfarenhetsutbyte som skett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
När det gäller den digitala plattformen finns det utrymme till förbättring och förtydligande 
av vad de olika samarbetsytorna är tänkta att användas till. De olika samarbetsytorna har 
visserligen fungerat rent tekniskt som kurswebb och för utbyte av idéer men har upplevts 
som något svårnavigerade.  
 

Alla texter och allt material 
som har producerats under 
kursen kommer att vara 
tillgängligt för kursdeltagarna 
även efter att kursen är 
avslutad.  
 
Eventuellt skulle den öppna 
kurswebben kunna utvecklas 
och i ännu större utsträckning 
användas även som resursbank 
i framtiden. 
 

 

 
Figur 6: Bild från den gemensamma avslutningen där grupp 1 presenterar sitt arbete 

Figur 5: Exempel på kursdeltagares fritextsvar på frågan om vad de tycker är det viktigaste de fått med sig genom 
att delta i Re:Learn 
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En av de frågor som ställdes i projektets början handlade om ramverk och riktlinjer. 
Eftersom erfarenheterna av att arbeta med ramverk skilde sig åt stort mellan deltagarna i 
grupperna kom denna fråga mer att handla om och i så fall vilka riktlinjer eller styrande 
dokument som finns vid det egna lärosätet.  
 
Ytterligare några saker som framkom i utvärderingen var att: 

• kursens styrka är sammansättningen där bibliotekarier och skrivhandledare delar 
erfarenheter och arbetar tillsammans, fler skriv-/språkhandledare hade varit 
önskvärt  

• 86% av deltagarna anger att de lärt sig mer om digitala verktyg och i vilket 
sammanhang de är lämpliga att använda 

• flera deltagare uttrycker att det var en positiv erfarenhet att arbeta i en pbl-grupp 
och att det faktum att själv vara ”student” i Zoom gav ökad förståelse för 
studenternas digitala studiemiljö 

• deltagarna nämner ett ökat självförtroende i sin undervisningsroll/handledare 
• vad gäller arbetsinsatsen tycker 10 av 14 att uppskattningen 5h/vecka har stämt 

överens med den tid de lagt på att delta 
• även lärarnas roll är viktig i arbetet med studenters informationskompetens. Inför 

diskussioner om framtiden kan därför en eventuell förändring av målgrupp för 
Re:Learn vara intressant 

• facilitatorernas roll behöver förtydligas något 
• för att åstadkomma ett fördjupat lärande vad gäller digitala verktyg skulle deltagarna 

kunna uppmanas att använda olika digitala verktyg för varje gruppresentation  
• kursens tre teman har både av kursdeltagare och facilitatorer upplevts som lärorika 

och relevanta. Andra ämnen som skulle kunna inkluderas är en breddad rekrytering, 
inkluderande/tillgänglig undervisning, studenter med svenska som andraspråk och 
integritetsfrågor kopplat till en digital lärandemiljö. 

 
 
När det gäller arbetsorganisationen framkommer det i facilitatorernas utvärdering att rollen 
som facilitator varit tidskrävande men mycket lärorik och att upplägget fungerat bra. 
Samtliga fem facilitatorer svarar att rollen varit lärorik men också utvecklande, inspirerande 
och spännande. 
 

 
Figur 7: 
Facilitatorernas 
svar på hur 
rollen som 
facilitator 
upplevts 
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Avslutande diskussion 
Arbetet med att stödja studenters akademiska informationskompetens genom undervisning 
och handledning är mångfasetterat och pågår intensivt på svenska lärosäten. Att 
bibliotekarier och skrivhandledare har mycket att lära av varandra för att erbjuda studenter 
ett ännu bättre stöd har blivit tydligt i denna första omgång av Re:Learn. Genom att med 
stor nyfikenhet delta aktivt och generöst dela med sig av erfarenheter och kompetens har 
kursdeltagarna drivit sin egen och gruppernas lärandeprocess framåt och gemensamt 
identifierat fruktsamma samarbetsytor.  
 
Det finns en stor efterfrågan hos undervisande bibliotekarier och skrivhandledare på fler 
arenor som möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande kollegor emellan. Utvärderingarna efter 
denna första omgång av Re:Learn visar att den här formen av kollaborativt lärande skulle 
kunna fylla en del av detta behov och diskussioner om hur arbetet med Re:Learn eventuellt 
skulle kunna organiseras i framtiden har därför påbörjats. Under projektperioden har 
kursteamet bestått av personal vid Karlstads universitetsbibliotek som arbetat som 
projektledare, utvecklare och facilitatorer. En möjlig lösning för att möjliggöra en fortsatt 
drift även efter projektperioden är att fördela ansvaret mellan olika lärosäten, eventuellt 
genom att söka externa medel.  
 

 

Figur 8: På frågan om kursdeltagarna skulle 
rekommendera kursen till en kollega svarar 
13 "Ja  , definitivt" 

 
 
 
 
 
 

 
I kursutvärderingen ingick frågor som på olika sätt berörde en eventuell fortsatt drift av 
Re:Learn. Där står det klart att de nuvarande deltagarna skulle rekommendera kursen till en 
kollega. Flera av kursdeltagarna uttryckte även intresse för att bidra till eventuella framtida 
omgångar av Re:Learn men angav att det kan bli svårt på grund av tidsbrist. Efter kursens 
avslutande har fyra deltagare anmält att de kan tänka sig att ingå i ett framtida kursteam 
som facilitatorer. 
 
Målsättningen med detta projekt har varit att utforska ett kollaborativt lärande mellan 
bibliotekarier och skrivhandledare för att på så sätt bli ett ännu bättre stöd i utvecklingen av 
studenters akademiska informationskompetens. Genom att utveckla en kurswebb och ett 
relevant innehåll samt bygga upp en fungerande kursorganisation har målsättningen med 
projektet uppfyllts med ett lyckat resultat. Re:Learn har fungerat som en plattform för 
reflektion över den egna yrkespraktiken och för utbyte av erfarenheter med kollegor på 
andra lärosäten och på så sätt skapat förutsättningar för ett kollaborativt lärande. Vi ser 
fram emot kommande diskussioner och möjligheter till fortsatta samarbeten.  
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