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Ett resestipendium från Svensk Biblioteksförening möjliggjorde mitt medverkande i Georgia Conference on 
Information Literacy i Savannah, GA/USA 2014 tillägnat forskning och metoder för undervisning, lärande och 
utvärdering av informationskompetens inom olika utbildningsektorer (utförlig information om konferensen finns 
här: http://academics.georgiasouthern.edu/ce/conferences/infolit/). 
Vid konferensen presenterade min kollega Christina Brage och jag ett bidrag med titel Teaching teachers to become 
school librarians!? A case study from Sweden. 
Vår paper handlade om en nyetablerad uppdragskurs vid Linköpings universitet Skolbibliotekets roll - undervisning 
på vetenskaplig grund, då akademiska bibliotekarier föreläste för lärarbibliotekarier bl.a. om nya insikter angående 
skolbibliotekarierollen och hur man undervisar informationskompetens i skolmiljö. Ett av kursens huvudsyfte var 
att åstadkomma en mera vetenskaplig attityd bland deltagande skolbibliotekarier (i enlighet med den nya svenska 
skollagen) och att diskutera nya framväxande roller för skolbibliotekarier. 
Christinas och min presentation togs emot med intresse och uppskattning. Det kändes bra att kunna inspirerara 
andra inom professionen.  
 
Naturligtvis hann jag själv lyssna på några av konferensens intressanta föredrag. 
Nedan följer några av dessa i korthet. 
Konferensens keynote speaker - Eric Faden, Ph.D. Associate Professor of English and Film/Media Studies Bucknell 
University, Lewisburg, PA - talade engagerad om nutidens brinnande ämne: immaterialrätt och användning av 
bilder inom högskoleväsendet.  
Han inledde föreläsningen med den egna, numera välkända i bibliotekskretsar, filmen  
A Fair(y) Use Tale som på ett humoristiskt sätt behandlar just upphovsrättsliga principer och bilder. Faden antydde 
också att vi ska skilja mellan media literacy (då vi enbart konsumerar media) och media competency (då vi bidrar 
med något eget och nytt). 
 
Föredrag Teaching Workplace Information Literacy av Michael Crumpton från University of North Carolina at 
Greensboro gav insikter om hur informationsbehov hos anställda skiljer sig från studenters. De första efterlyser 
mera praktiska lösningar baserade på rådande vetenskaplig grund än bara teorier. Föreläsaren tipsade också om 
boken Crumpton, Michael A (2013). Handbook for community college librarians där ett helt kapitel ägnas åt ämnet. 
 
John Venecek m.fl. från University of Central Florida berättade i bidraget Flipping Information Literacy: 
Collaborating across Departments to Automate Library Instruction om ett väldigt lyckat och prisbelönt projekt som 
gick ut på att förbättra och effektivisera bibliotekets undervisning genom att filmatisera grundläggande kurser i 
informationskompetens. 
 
Givande var att lyssna till Kristina M. DeVoe från Temple University/PA. Hennes bidrag Out of the Box Rubrics: 
Designing Course-Integrated Assessments for Faculty Use handlade om ett samarbetsprojekt mellan en av 
universitetets fakulteter och biblioteket där biblioteket skapade och marknadsförde ett verktyg med lärandemål för 
studenternas informationskompetens samt bedömningskriterier/prestationskrav (rubrics). Projektet utmynnade i en 
guide för fakultetens medlemmar Improving Student Research: 10 Ways to Improve Student Research. Guiden 
underlättar för lärarnas förståelse av IK-begreppet & färdigheter samt dess tillämpning i undervisningen. 
Vid skapandet av bedömningskriterier användes flitigt boken Introduction to rubrics: an assessment tool to save 
grading time, convey effective feedback and promote student learning av Stevens, D. & Levi, A. samt idéer från 
projektet Rubric Assessment of Information Literacy Skills (RAILS). 

Nikki Cannon-Rech från Savannah State University/GA introducerade i sin workshop: Use that Guide to Your 
Advantage: LibGuides as the Catalyst to more Active Learning and Flipped Learning Opportunities begreppet 
Flipped Learning och tipsade om hur man kan använda LibGuides för att använda metoden vid 
informationskompetenssessioner, se mera Use That Guide to Your Advantage!  
 
Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av ”postrarna”. 



 
Eftersom LiUB står inför en kommande sammanslagning av våra två bibliotek, HumSam och TekNat, samt så 
småningom inflyttning i en helt ny byggnad, var Christina och jag intresserade att besöka några sevärda 
amerikanska universitetsbibliotek.  

I West Campus Valencia College Library/Orlando, FL tyckte vi om 24/7-återlämningslådor placerade utanför 
bibliotekslokaler: 

 
 
 
samt väl synliga samvaroregler: 
 

 
 



På Osceola Campus Valencia College/Kissimmee, FL tyckte vi om den öppna planlösningen:  

 
 

de mobila möblerna, bl.a. borden med pappersinsatser som ger utlopp för studenternas kreativitet: 

 

 
 
 
 



 
genomtänkta grupparbetsborden: 

 
 
 
färgstarka sofforna: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



och olika typer av avskärmningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



samt tydliga skyltar: 

 

 

 

 

	  



ZACH S. HENDERSON LIBRARY Georgia Southern University/Statesboro, GA imponerade med ett 
automatiserat system för förvaring och framplockning av bibliotekets äldre publikationer:  

 

 

De önskade böckerna levererades snabbt och träffsäkert i boxarna ur ett enormt lager: 

 

 

 

 

 
 



 
Intryck gjorde också bibliotekets inTouch™ Interactive Table då flera användare kunde samtidigt koppla upp egna 
laptops, mobiler m.m. för att samarbeta kring ett gemensamt tema. 

 

 

ZACH S. HENDERSON LIBRARY genomgick nyligen ett ”ansiktslyft” så det var utrustat med nya vackra 
möbler: 

 



 

samtidigt som det behöll en del av sin gamla charm: 

 

 

 
Efter hemkomsten delade jag och Christina med oss av alla intrycken från både konferensen och de besökta 
biblioteken för våra kollegor på Linköpings universitetsbibliotek, så dessa kommer flera till nytta. 

Ännu en gång tack att jag fick genomföra denna resa tack vare ett resestipendium från Svensk Biblioteksförening. 
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