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Studenter på grundnivå ska enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) få möjlighet att utveckla sin förmåga att söka 
och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Universitetsbiblioteket är en av flera aktörer som arbetar med dessa 
frågor på universitetet. Under 2018 inleddes ett utvecklingsarbete på biblioteket med syftet att skapa en öppen 
lärresurs i akademisk informationskompetens. Några av drivkrafterna bakom arbetet var att på så sätt 
komplettera existerande klassrumsundervisning, att nå fler studenter samt att få möjlighet att fokusera på ett 
mer studentaktivt lärande (Carlson m.fl. 2016, Rodriguez 2016, Saunders 2018). 
  
Arbetet har bland annat resulterat i tre kursmoduler i Canvas om akademisk informationskompetens. 
Innehållet i kursmodulerna har en Creative commons-licens som möjliggör fri användning och utveckling av 
innehållet under vissa givna förutsättningar både inom och utanför Kau (CC BY-NC-SA 2.0). 
  
Den här presentationen kommer att handla om arbetet med själva canvaskursen i Akademisk 
informationskompetens. Hur tänkte vi kring öppenhet och tillgång till kursinnehållet? Vad är för- och 
nackdelarna med att använda Canvas? (Bowen 2014, O´Brien m.fl. 2017, Mune m.fl. 2015). Vad tycker 
studenter och lärare som använt modulerna? Vad är nästa steg? 
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