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Summary

Academic libraries have given students instruc-

tion in information literacy for a long time. One 

important aspect of this work is to evaluate the 

student after instruction; has the student learnt 

something? Can she or he be defined as infor-

mation literate? The research about assessment 

and evaluation in teaching is abundant. This 

article presents some of the research in this 

field, with a particular focus on assessing and 

evaluating teaching in libraries.

Allt fler organisationer strävar efter att göra 
sin verksamhet evidensbaserad. Begreppet evi-
densbaserad härstammar från det medicin-
ska området och med evidensbaserad medicin 
menas att varje medicinsk åtgärd som görs ska 
bygga på den för tillfället bästa (mest tillför-
litliga) kunskapen inom området (Malmquist 
2008). Detta är något som är naturligt för 
många verksamheter, och biblioteken utgör 
inget undantag (se t ex Given 2007).
 Som en del av bibliotekets verksamhet bör 
även undervisningen i informationshantering 
baseras på tillförlitlig kunskap inom området. 
Målet med undervisningen är informations-
kompetenta studenter, något som omnämns 

både i den svenska högskolelagen och inom 
Bolognaprocessen (informationskompetens är 
ett exempel på en så kallad generisk kunskap). 
Men hur kan man bedöma om en student är 
informationskompetent efter att ha deltagit i 
bibliotekets undervisning?
 De direkta effekterna av bibliotekets un-
dervisning i informationshantering brukar 
mätas genom att studenterna får göra någon 
form av prov eller genom att bibliotekarier 
och lärare utvärderar studenternas uppsat-
ser efter genomgången undervisning. Biblio-
tekets undervisning kan också utvärderas på 
uppdrag av andra institutioner inom lärosätet. 
Det finns även en hel del forskning om infor-
mationskompetens och en del av den under-
söker effekterna av bibliotekets undervisning.

Metoder för att testa studenternas 
kunskap
Det finns många artiklar, främst i amerikan-
ska bibliotekstidskrifter, som beskriver olika 
metoder som har använts för att testa studen-
ternas informationskompetens. Sådana meto-
der är webbaserade flervalstest, skriftliga prov 
och att bibliotekarier och lärare bedömer stu-
denters uppsatser. Studenter kan också ut-
värdera sig själva eller varandra. Oftast utfor-
mas testen efter någon typ av lista över vad 
en informationskompetent person bör kunna. 
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ACRL (Association of College and Research 
Libraries, USA) har t.ex. utformat Informa-
tion Literacy Competency Standards for Hig-
her Education, en standard som har översatts 
till flera olika språk och som används för bl.a. 
SAILS (Standardized assessment of informa-
tion literacy skills), som är ett flervalstest ut-
vecklat vid Kent State University (SAILS hem-
sida: www.projectsails.org). Ett annat exempel 
på hur man definierar informationskompetens 
är SCONUL:s (Society of College, National 
and University Libraries, Storbritannien) sju 
pelare. Lärare och bibliotekarier kan också an-
vända sig av den s.k. portföljmetoden (writing 
portfolios), där studenten samlar sina texter 
och dessa utvärderas ur ett informationsper-
spektiv, t.ex. hur många referenser som finns 
och vilken typ av referenser det rör sig om.
 Förutom artiklar med praktiska exempel 
från olika bibliotek finns det även ett antal 
handböcker med tips och råd om hur bibliote-
ket kan gå tillväga för att utvärdera sin under-
visning och pröva studenternas kunskaper. Ur 
ett nordiskt perspektiv finns också många ex-
empel på högskolor som använder sig av olika 
former av prov (t.ex. flervalsprov) och utvär-
deringar av undervisningen (Virkus 2003).

Forskning om effekter
Nedan följer olika exempel på infallsvinklar 
som används i forskning om informations-
kompetens och bibliotekets undervisning. 
Det finns många fler undersökningar, och de 
som presenteras här är ett urval som visar på 
bredden inom området.
 I ett försök med portföljmetoden under-
söktes studenternas uppsatser av både lärare 
och bibliotekarier. Studenterna hade fått viss 
utbildning i informationshantering innan de 
skrev sina uppsatser. Lärarna bedömde om 
uppsatserna motsvarade standarden för en god 
uppsats. Bibliotekarierna bedömde uppsatser-
na ur ett informationskompetensperspektiv. 
Resultatet blev att uppsatserna var godkända 

ur lärarnas perspektiv medan de inte nådde 
upp till den standard för informationskompe-
tens, som ACRL har definierat. Ett exempel 
på en uppsats, som inte var tillfredställande i 
perspektivet av informationskompetens, var 
en uppsats där referenserna i uppsatsen pre-
senterades på ett sådant sätt att läsaren inte 
kunde hitta dem direkt utan var tvungen att 
själv söka vidare utifrån referenserna för att 
lokalisera dem. Lärarnas och bibliotekarier-
nas bedömning av uppsatserna var till viss del 
samstämmiga; en välskriven uppsats ur lärar-
nas perspektiv hade även högre poäng i infor-
mationskompetens (Scharf et al. 2007).
 I en annan studie, som också undersökte 
studenters uppsatser, gjordes en citeringsana-
lys av uppsatser skrivna av studenter som fått 
undervisning i informationshantering. Dessa 
jämfördes sedan med uppsatser skrivna av stu-
denter som inte hade fått sådan undervisning. 
I den här kvantitativa studien hittades sig-
nifikanta skillnader mellan hur många olika 
typer av källor som användes (t.ex. artiklar 
och böcker), hur stor del av dessa källor som 
kom från bibliotekets utbud och hur många 
som bara använde internet för sitt källmateri-
al. Det var dock ingen skillnad i uppsatsbetyg 
för de studenter som fått undervisning i infor-
mationshantering jämfört med dem som inte 
fått det (Hurst & Leonard 2007).
 De båda studier, som refererats ovan, visar 
på ett intressant delresultat, nämligen att lä-
rares och bibliotekariers uppfattning om vad 
som är en bra uppsats ur ett informationsper-
spektiv verkar skilja sig något åt. Det är kan-
ske inte ett oväntat resultat, eftersom bibliote-
karier tenderar att ha fokus på användningen 
av information medan lärarna har flera delar 
att förhålla sig till. I en svensk studie under-
söktes lärarnas uppfattning om vad informa-
tionskompetens är, för dem själva och för stu-
denterna. Resultatet av studien visar att det 
finns en skillnad mellan vad lärarna identifie-
rar som informationskompetens och vad som 
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examineras. Lärarna vill t.ex. att studenterna 
ska kunna hantera databaser, men detta an-
vänds inte som ett bedömningskriterium för 
den färdigskrivna uppsatsen (Perselli & Gus-
tafsson Åman 2007).
 Generellt är det svårt att utforma bedöm-
ningsmetoder, som verkligen bedömer det 
som högskolan vill att studenterna ska kunna. 
Paul Ramsden tar upp problemet med kun-
skapsprov, som fokuserar på att studenten lär 
sig mycket material utantill. Studenten kom-
mer då att gå vidare från kursen med inställ-
ningen att det eftersträvansvärda sättet att lära 
är att lära utantill (Ramsden 2003). De fler-
valstest som nämndes tidigare i texten har kri-
tiserats för att leda till denna typ av inlärning. 
De flesta forskare inom området rekommen-
derar andra metoder, såsom portföljmetoden, 
självutvärdering och liknande. Problemet blir 
då att bedömningen tar mycket mer resurser i 
anspråk (Limberg et al. 2002).
 Något som har nämnts tidigare är samar-
betet mellan lärare och bibliotekarier. Det ver-
kar överlag vara så att ett nära samarbete är att 
föredra, särskilt från bibliotekets håll, efter-
som bibliotekets undervisning i informations-
hantering annars känns tagen ur sitt samman-
hang (Limberg et al. 2002). Två forskare som 
delvis vänder sig mot det här perspektivet är 
Bill Johnston och Sheila Webber. De införde 
en fristående kurs i informationskompetens 
på Strathclyde Business School. De menar 
att ämnet får mer tyngd som egen kurs och 
pekar på att studenternas inställning till in-
formationskompetens fördjupades under kur-
sens gång och att studenterna gav uttryck för 
funderingar som stämde väl överens med de 
högre nivåerna i Christine Bruces indelning 
(Johnston & Webber 2003).
 Sharon Markless och David Streatfield 
har i sin forskning undersökt högskolebiblio-
tekens påverkan på de omgivande institutio-
nerna inom lärosätet. De har på olika sätt un-
dersökt hur effekterna kan mätas, däribland 

effekterna av bibliotekets undervisning i in-
formationshantering. Deras forskningsansats 
utgår från att bibliotekarierna utför en stor 
del av arbetet själva som ett försök att göra det 
dagliga arbetet evidensbaserat och som ett sätt 
att uppmärksamma effekterna av verksamhe-
ten (Markless & Streatfield 2006).
 Vilka effekter får användningen av nya 
metoder inom IKT (informations- och kom-
munikationsteknik) i informationsundervis-
ningen? Några amerikanska forskare har jäm-
fört tio studier från USA, England och Aus-
tralien, som undersöker hur IKT har påverkat 
undervisningen i informationshanteringen på 
biblioteken. Nio studier fann att den dator-
baserade undervisningen var lika effektiv som 
den lärarledda, en studie fann att den lärarled-
da undervisningen var mer effektiv. Det var 
dock svårt att jämföra studierna på grund av 
olikheter i metod och olika grad av vetenskap-
lighet. Till exempel tittade få studier på hur 
pass datorvana studenterna var, något som 
skulle kunna tänkas påverka resultatet (Zhang 
et al. 2007).
 Informationskompetens nämns ofta som 
en färdighet, som man genom det livslånga lä-
randet har användning för hela livet. Därför 
kan det vara intressant att även titta på stu-
denternas anställningsbarhet i förhållande till 
deras informationskompetens. Blir de mer an-
ställningsbara med högre informationskom-
petens? Olof Sundin och Ola Pilerot är två 
svenska forskare, som har tittat på informa-
tionskompetens inom olika yrken. Deras re-
sultat visar att olika yrken skiljer sig åt och att 
de kunskaper i informationshantering som 
behövs i arbetet inte alltid är de som gavs i 
utbildningen vid högskolan eller universitetet 
(Pilerot 2007, Sundin 2004). Tidigare nämn-
da studie från England visar att en självständig 
kurs i informationskompetens gjorde att stu-
denterna själva bedömde sig vara mer anställ-
ningsbara efter kursen (Johnston & Webber 
2003).
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 Det är tydligt att effekterna av bibliotekets 
undervisning i informationshantering kan ses 
ur flera perspektiv. Det finns olika bedöm-
ningsmetoder, lämpliga för olika situationer. 
Lärare och bibliotekarier har olika bakgrund 
och därmed ofta skilda perspektiv. Högskole-
biblioteken är en del av en större organisation, 
högskolorna, som har egna förväntningar och 
krav på verksamheten. Ny teknik gör att nya 
pedagogiska metoder finns tillgängliga; hur 
påverkar dessa undervisningen? Vilka effek-
ter finns i ett långsiktigt perspektiv? Ett av 
målen med Bolognaprocessen är studenternas 
anställningsbarhet; är detta något som påver-
kas av studenternas informationskompetens? 
Slutligen, att mäta effekter av en verksamhet 
kan vara svårt men givande. Funna, positiva 
effekter är ett kraftfullt argument för verksam-
hetens existens.
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