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Impact of Information Literacy 

 

Abstract 
Opgaven er en undersøgelse af sammenhængen mellem informationskompetence og karakterer. Emnet 

undersøges via en litteraturgennemgang af tidligere forskning, hvor karakterer inddrages, samt via en 

analyse af 80 eksamensopgaver fra et marketingsfag på cand. merc.-uddannelsen på Aarhus Universitet. 

Den benyttede metode til analyse af opgaverne er deskriptiv statistik og lineær regressionsanalyse. Såvel 

litteraturgennemgang som opgaveanalyse bekræftede en signifikant statistisk sammenhæng mellem 

informationskompetence og karakterer, men kausalitet kan ikke bekræftes på samme vis. Resultater fra 

litteraturgennemgangen indikerer dog også, at et bibliotekskursus sjældent er tilstrækkeligt til at opnå en 

effekt, ligesom informationskompetence ofte er en situeret viden afhængig af fag. 
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Indledning 
 

På Aarhus Universitets biblioteker (AU Library - AUL) har de studerendes informationskompetence været et 

voksende fokusområde i takt med digitalisering og bedre muligheder for selvstændig informationssøgning. 

Udviklingen har bevæget sig fra generelle biblioteksvejledninger til i stigende grad at implementere 

informationssøgning i undervisningen på de enkelte fag, med specifikke introduktioner til udvalgte 

fagdatabaser. Ofte gøres dette i kontekst af konkret opgaveskrivning, da dette antages at give de 

studerende det størst mulige udbytte. 

Informationskompetence anses ved AUL for et centralt element i sikring af uddannelsernes kvalitet og de 

studerendes overordnede akademiske kompetence. I modsætning til bibliotekspersonalet har forskere og 

undervisere ikke en tilsvarende prioritering af informationskompetence. Undervisningen er hverken 

obligatorisk eller ECTS-berettigende, men spirende interesse og stigende samarbejde forekommer i kraft af 

informationssøgningskurser tilrettelagt i forbindelse med opgaveskrivning planlagt sammen med 

underviserne. 

Formidling af bibliotekernes services og tjenester til det videnskabelige personale, heriblandt undervisning i 

informationskompetence, er en af AUL’s store udfordringer. Til trods for bibliotekarernes store iver for at 

samarbejde med og betjene forskere og undervisere, er det svært at trænge igennem til denne gruppe. 

Udfordringen omfatter såvel at få det videnskabelige personales opmærksomhed som at overbevise dem 

og derefter fastholde interessen for bibliotekernes tilbud. Denne interesse i at servicere det videnskabelige 

personale, undervise de studerende i informationskompetence og tilegne sig nye ansvarsområder kan 

tolkes som en overlevelsesstrategi i en verden i forandring med nye organisatoriske og økonomiske forhold 

på AUL. 

Som et led i at berettige ressourcerne investeret i informationskompetenceundervisning har AUL en stor 

interesse i at dokumentere return of investment over for det videnskabelige personale og 

universitetsledelsen. En påvist positiv sammenhæng mellem informationskompetence og karakterer ville 

være ideel dokumentation. Det er formålet med denne opgave at undersøge en sådan impact of 

information literacy.  

Min empiri består af 80 eksamensopgaver fra 2012 i Marketing på cand. merc.-studiet på Aarhus 

Universitet. Inkluderet er litteraturlister og vedhæftede appendikser om den udførte informationssøgning. 

Alle fik undervisning i informationssøgning som et led i fagundervisningen. 

Da der ikke findes nogen universel metode til at måle informationskompetence eller effekten af den, 

indleder jeg med en litteraturgennemgang af tidligere forskning om sammenhængen mellem 

informationskompetence og karakterer. Formålet er at give inspiration til den bedst mulige analyse af de 80 

opgaver, og afdække tidligere resultater om emnet. 

Litteraturgennemgangen afslørede en del udfordringer mht. både definition af begrebet 

informationskompetence og forskellige tilgange til måling af dets effekt. Mit fokus vil være på forskning, 

der inddrager studerendes karakterer, da karakterer har en god gennemslagskraft i undervisningspolitik, 

hvor AUL ønsker dokumentation for de investerede ressourcer i informationskompetenceundervisning. 
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Inspireret af litteraturgennemgangen har jeg valgt at kvantificere de studerendes informationssøgning ud 

fra forskellige parametre i deres litteraturlister og appendiks omfattende primært antal referencer og 

forskellige materialetyper benyttet, og lade dette være et udtryk for deres informationskompetence. Disse 

data analyserer jeg efterfølgende vha. deskriptiv statistik og regressionsanalyse i relation til karakterer.1 

Min problemformulering er således 

1. Er der fundet sammenhæng mellem informationskompetence og karakterer for studerende i 

tidligere forskning? 

2. Er der sammenhæng mellem informationskompetence og karakter i de 80 eksamensopgaver, når 

de analyseres vha. deskriptiv statistik og regressionsanalyse med karakteren som den afhængige 

variabel? 

Andre interessante fund under analysen vil naturligvis også blive nævnt i konklusionen. 

Afgrænsning 
Måling af en studerendes informationskompetence er problematisk, da begrebet er bredt defineret og har 

mange dimensioner (Pors, 2004 s.8). Opfattet som generiske egenskaber (Lupton & Bruce, 2010 s. 5) kan 

kompetence måles ved iagttagelse af om færdigheder er til stede. Den generiske tilgang er dog meget 

idealiseret og tager ikke højde for kontekst eller kultur. Skønt den daglige undervisning i 

informationskompetence på AUL har flere generiske karakteristika, er der også væsentlige elementer fra et 

mere situeret perspektiv. Eksempelvis stammer de 80 eksamensopgaver fra et marketingsfag, hvor nyheder 

og virksomheders hjemmesider betragtes som centrale ressourcer. Denne kontekstafhængige præmis står i 

skarp kontrast til andre fag som statskundskab og økonomi, hvor kvalificerede kilder primært er peer-

reviewed artikler, lærebøger osv. 

En vejledende definition af informationskompetence for løst af præcisere opgavens rammer er ”…the 

ability to search for, select, critically evaluate and use information for solving problems in various 

contexts…” (Limberg, Sundin, & Talja, 2012 s. 96).Denne tilgang fokuserer meget på en problemorienteret 

forståelse, hvor et konkret problem skal løses, som eksempelvis en eksamensopgave på en videregående 

uddannelse. Da meget af den gennemgåede litteratur slet ikke forholder sig til definitionen af 

informationskompetence, er formålet med ovenstående dog primært at iscenesætte opgavens emne.  

Jeg har valgt ikke at indlede en større diskussion af begrebet informationskompetence eller måling af det, 

da jeg ganske lavpraktisk er bundet af min empiri, der blev gennemført før min ansættelse på AUL. Jeg kan 

altså ikke ændre på dataindsamlingen og kontrollere hvilken opfattelse og dimension af 

informationskompetence, jeg ønsker at undersøge. I stedet lader jeg litteraturgennemgangen inspirere mig 

til en velegnet analysemetode, der kan overføres til min empiri, og får det bedste ud af det tilgængelige 

materiale vha. en kritisk tilgang til mine resultater. 

Ideelt skulle en kontrolgruppe inddrages, så der var sammenlignelige data for studerende, der havde/ikke 

havde modtaget undervisning i informationskompetence, men sådanne data findes desværre ikke. I 

analysen vil jeg dog reflektere over, hvor meget der kan tolkes ud af resultaterne og eventuel kausalitet. 

                                                           
1
 Til udførelse af regressionsanalysen har jeg sparret med en god kammerat, Lasse Laustsen, Statskundskab AU, da det 

er 10 år siden jeg selv blev undervist i kvantitativ metode. 



 

5 
 

Der findes også meget forskning om folkebiblioteker og informationskompetence ift. generel 

opkvalificering af borgere til brug af Facebook, NemID, e-mail osv. Mit fokus fastholdes på uddannelses- og 

forskningsbiblioteker, hvor eksamenskarakterer inddrages som en målbar faktor. 

Formålet med denne opgave er at altså undersøge sammenhængen mellem informationskompetence og 

eksamenskarakterer for studerende på AU. I næste afsnit gennemgås tidligere forskning for at identificere 

om en tilsvarende sammenhæng er fundet andre steder, samt til inspiration for den kvantitative analyse af 

de 80 eksamensopgaver. 

Litteraturgennemgang 
 

Som nævnt i indledningen er der mange forskellige tilgange til måling af effekten af 

informationskompetence. Blandt andet kan nævnes analyser af litteraturlister (Kohl & Wilson, 1986), 

variation i kildetyper benyttet (Emmons & Martin, 2002), interviews med underviser hvor de studerende 

har gennemgået en online quiz om informationssøgning (Hulett et al., 2013), en test af 

informationskompetence med multiple choice-quiz og interviews før og efter et 

informationssøgningskursus (Craig & Corrall, 2007) osv. 

Disse artikler har jeg frasorteret, da de ikke holder målingen af informationskompetence op over for 

karakterer. Dermed kan deres metoder ikke overføres til min empiri, der er centreret omkring denne 

måleenhed. Ligeledes har indflydelse på karakterer en god gennemslagskraft i undervisningspolitik, hvor 

AUL ønsker dokumentation for dets fokus på undervisning i informationskompetence. Følgende er en 

gennemgang af mere relevant litteratur med større fokus på sammenhængen med karakterer. 

Pors – Måling af informationskompetence (2004) 
Mit udgangspunkt for litteratursøgning var denne glimrende introduktion til emnet, men da artiklen er 10 

år gammel og ikkefremlægger konkrete resultater, er den ikke toprelevant. Den problematiserer dog på 

fornem vis udfordringerne med måling af informationskompetence og dimensionen af undervisningens 

betydning for bibliotekerne på et økonomisk og organisatorisk niveau (Pors, 2004 s. 7). Dette afspejler fint 

situationen på AUL beskrevet i indledningen. 

Pors omtaler også egen forskning, hvor han ikke fandt nogen markant sammenhæng mellem studerendes 

egen opfattelse af udbytte af et informationssøgningskursus og deres karakterer (Pors, 2004 s. 8). En 

tilsvarende metode var dog ikke mulig for mig, da de studerende ikke længere er tilgængelige. 

Stone & Ramsden - Library Impact Data Project: Looking for the link between 

library usage and student attainment (2013) 
På 8 engelske universiteter har man sammenkørt data for 33.074 bachelorstuderendes biblioteksbrug i 

forhold til deres afgangskarakterer. Biblioteksbrug blev vurderet ud fra tre forskellige indikatorer: 

 Antal udlån 

 Antal besøg til biblioteket 

 Antal logins til benyttelse af e-ressourcer (Stone & Ramsden, 2013 s. 546). 
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Analysen viste en statistisk signifikant sammenhæng mellem biblioteksbrug og afgangskarakterer – dog kun 

gældende for udlån og brug af e-ressourcer. Forfatterne pointerer kraftigt, at der ikke kan konstateres 

kausalitet, men blot at der er en sammenhæng (Stone & Ramsden, 2013 s. 556). 

Undersøgelsen er fantastisk i kraft af dens enorme datagrundlag, der sikrer en høj validitet. Ligeledes er 

den interessant, da det netop er universitetsstuderende og sammenhængen med karakterer, der 

analyseres.  

Det bør understreges, at den undersøger biblioteksbrug og ikke specifikt informationskompetence udvist 

eller testet blandt de studerende. Jeg mener godt, at hyppig brug af forskningsbiblioteket kan tolkes som 

højere informationskompetence, da det udtrykker evnen til at søge efter og identificere kvalificerede kilder 

via specialiserede søgeværktøjer ift. eksempelvis ren Google-søgning. Jeg kan naturligvis ikke udelukke, at 

bogudlån teoretisk kan have været af ikke akademisk natur - måske med undtagelse af e-ressourcerne, men 

så virker sammenhængen med bedre karakterer ulogisk. Forskellen mellem biblioteksbrug og 

informationskompetence behøver dog ikke problematiseres yderligere, da undersøgelsens resultat er 

interessant uanset hvad. Studerende, der benytter biblioteket meget, får bedre karakterer, og 

introduktionen til biblioteket sker på AUL via undervisningen i informationskompetence. 

Desværre kan jeg ikke foretage en tilsvarende analyse i denne opgave, da jeg ikke har adgang til tilsvarende 

data for AU-studerendes biblioteksbrug, men undersøgelsens konklusioner er alligevel centrale for 

sammenhængen mellem biblioteksbrug og karakter. 

Wong & Webb – Uncovering Meaningful Correlation between Student Academic 

Perfomance and Library Material (2011) 
På Hong Kong Baptist University er en tilsvarende undersøgelse blevet gennemført omfattende 8701 

studerende om sammenhængen mellem biblioteksbrug og GPA (grade point average - karaktergennemsnit) 

(Wong & Webb, 2011). Her blev ligeledes fundet en positiv sammenhæng mellem de studerendes lån af 

bøger samt audiovisuelle materialer og deres GPA (Wong & Webb, 2011 s. 370). 

Resultatet stemmer godt overens med Stone & Ramsden’s (2013) artikel og cementerer yderligere 

sammenhængen mellem biblioteksbrug og karakterer. 

Mindst lige så interessant er næste artikel, der også er udfærdiget af Wong med samme datamateriale. 

Wong & Cmor – Measuring Association between Library Instruction and 

Graduation GPA (2011) 
I denne artikel analyserer Wong & Cmor i stedet sammenhængen mellem de 8701 studerendes deltagelse i 

bibliotekskurser og deres GPA. Bibliotekskurserne defineres som ”library workshops” og ”library instruction 

programs”, men det nævnes ikke præcist, hvad de omfatter (Wong & Cmor, 2011 s. 464). Der lader til at 

være forskellige kurser tilgængelige afhængigt af fag, da nogle studerende har deltaget på op til 5 kurser 

(Wong & Cmor, 2011 s. 467). 

Wong & Cmor finder en stærkere sammenhæng mellem deltagelse i bibliotekskurser og GPA desto flere 

kurser den studerende deltager i. Effekten var meget begrænset for studerende, der under deres studietid 

deltog i 1-2 kurser, men mere betydningsfuld for studerende der deltog på 3-4 kurser. Blandt de der deltog 
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i 5 kurser var effekten stærk (Wong & Cmor, 2011 s. 472). De pointerer dog også, at der kan være forskel på 

behovet for undervisning afhængigt af fag, da en matematikstuderende nok ikke har de samme søgebehov 

som en litteraturstuderende (Wong & Cmor, 2011 s. 470). 

Resultaterne er særdeles interessante, da de viser, at ét kursus sjældent er tilstrækkeligt til at påvirke den 

studerendes GPA. Dette giver god mening, da citationssøgning og lign. er en kompliceret affære, der 

forudsætter betydelig indsigt for korrekt udførelse. Deltagelse i flere kurser med repetition og 

genopfriskning ses her at være meget vigtigt. 

I den sammenhæng mener jeg, tidsperspektivet er vigtigt. Man kan argumentere for, at et enkelt kursus 

kan have en positiv effekt på de studerendes informationskompetence, hvis det implementeres som en del 

af undervisningen i forbindelse med konkret opgaveskrivning og introduktion af relevante databaser mm. I 

så fald vil det sikre bedre informationskompetence til den enkelte eksamen. Hvis ikke den tilegnede 

informationskompetence genopfriskes eller vedligeholdes, glemmes den dog nok, hvormed en bedre 

karakter på det enkelte fag har meget begrænset indflydelse på det samlede karaktergennemsnit ved 

dimission. Det er dette karaktergennemsnit Wong & Cmor arbejder med som GPA .Vigtigst er naturligvis 

den studerendes samlede kompetencer ved afslutning af sin uddannelse, hvorfor konklusionen om flere 

kurser er central. 

Erfaringerne fra Wongs artikler anser jeg for meget værdifulde, men desværre kan hendes metoder ikke 

benyttes på min empiri, da jeg ikke har biblioteksbrug eller kursusdeltagelse registreret. 

Hurst & Leonard, 2007 s. 3)– Garbage in, Garbage Out: The Effect of Library 

Instruction on the Quality of Students’ Term Papers (2007) 
Denne artikel er den primære inspirationskilde til mit undersøgelsesdesign, så jeg går lidt mere i dybden 

med den anvendte metode. 

På Miami University i Ohio har Hurst analyseret 184 studerendes opgaver fra et international business-fag. 

101 af de studerende modtog undervisning i ”library instruction” og 83 gjorde ikke, hvormed en 

kontrolgruppe er til stede. Biblioteksundervisningen var implementeret som et led i fagets undervisning i 

forbindelse med en nært forestående opgaveaflevering og introducerede de studerende til relevante 

fagdatabaser (Hurst & Leonard, 2007 s. 3). 

 Hurst & Leonard har benyttet citationsanalyse til at undersøge opgavernes litteraturlister som et udtryk 

for, om undervisningen har haft en effekt. Hver opgave er således gennemgået for følgende: 

 Antal unikke referencer 

 Antal kildetyper 

 Er der benyttet biblioteksressourcer 

 Er der udelukkende benyttet internetsider som kilder 

 Fordelingen af de benyttede kilder (Hurst & Leonard, 2007 s. 5-9). 

De studerende, der havde modtaget biblioteksundervisning, benyttede flere og mere kvalificerede kilder 

end kontrolgruppen (Hurst & Leonard, 2007 s. 9). Der var altså en positiv effekt mellem at have modtaget 

biblioteksundervisning og mere kvalificeret kildebenyttelse. 
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Når de to gruppers karakterer blev sammenlignet var der dog ingen sammenhæng, selvom de studerende, 

der havde modtaget biblioteksundervisning citerede flere akademiske kilder og havde større variation i 

kildetyper benyttet (Hurst & Leonard, 2007 s. 10). Dette er særligt interessant, da det ikke lader til, at øget 

informationskompetence fører til forbedring af karakter. 

Forfatterne har to forklaringer på dette: For det første var der ikke ret stor variation mellem karaktererne i 

det hele taget, så indflydelsen af antallet og kvaliteten af benyttede kilder var svær at måle blandt mange 

andre kriterier. Derudover påpeger de, at fagets indhold om virksomhedsanalyse i mindre grad 

nødvendiggjorde brugen af akademiske kilder end andre fag (Hurst & Leonard, 2007 s. 10). De har 

formentlig ret i begge antagelser, men det er en skam, at der så ikke er benyttet et andet fag til 

undersøgelsen for at sikre resultaternes robusthed.2 Karaktererne kendte de af gode grunde ikke på 

forhånd, så dette element er svært at kritisere. 

Overordnet er artiklens resultater om sammenhæng mellem biblioteksundervisning og 

informationskompetence samt manglende sammenhæng med karakter særdeles relevant for min opgave. 

Særligt da mit empiriske grundlag på tilsvarende vis er fra business science, og da biblioteksundervisningen 

er tilsvarende AUL’s i kraft af at være implementeret i fagets undervisning tæt knyttet med konkret 

opgaveskrivning.  

Den benyttede metode kan overføres til min empiri, hvormed jeg har et udgangspunkt for at udvikle mit 

undersøgelsesdesign i næste afsnit. Desværre med undtagelse af kontrolgruppen. 

Sammenfatning 
Sammenhængen mellem biblioteksbrug og karakter bekræftes positivt af såvel Stone & Ramsden (2013) 

som Wong & Webb (2011). Begge benytter store populationer i deres undersøgelser, hvilket sikrer høj 

validitet. Jeg mener godt, man kan sidestille mere hyppig brug af et forskningsbibliotek med højere 

informationskompetence, da det udtrykker en bevidsthed om flere materialetyper og mere kvalificerede 

kilder end udelukkende internetsøgning via eksempelvis Google. 

Både Wong & Cmor (2011) og Hurst & Leonard (2007) undersøger sammenhængen mellem deltagelse i 

bibliotekskurser og karakter. Wong & Cmor (2011) bekræfter en sammenhæng desto flere kurser, der 

deltages i, med den nuance at der skal mere end et kursus til at påvirke den studerendes samlede 

karaktergennemsnit – GPA. Modsat finder Hurst & Leonard(2007) en sammenhæng med den studerendes 

informationskompetence udtrykt som brug af flere og mere kvalificerede kilder allerede efter et kursus, 

men de kan ikke bekræfte en sammenhæng med karakter for den enkelte opgave. 

Inspireret af Hurst & Leonard’s (2007) citationsanalyse vil jeg i det følgende forklare metoden, jeg benytter 

til undersøgelse af mine 80 eksamensopgaver. 

                                                           
2
 Nu er jeg jo også selv bundet af den tilgængelige empiri i min opgave, så med lidt selvrefleksion har jeg selv et 

tilsvarende problem, da jeg mangler såvel en kontrolgruppe som en større population. 
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Metode 
 

Empirien bestående af de 80 opgaver blev indsamlet på et marketingsfag i 2012 i samarbejde med en 

underviser på Handelshøjskolen i Aarhus, der nu er en del af Business and Social Science, AU. Underviseren 

bad de eksaminerede om at vedlægge opgaven et appendiks om deres informationssøgning. 

Alle havde forud modtaget undervisning i informationssøgning som et led i fagundervisningen.3 Det 

intensive søgekursus på en time omfattede AUL’s søgemaskine, fagdatabaser samt citationssøgning via 

Web of Science og tog udgangspunkt i det konkrete behov i forbindelse med opgaveskrivning. 

Den oprindelige tanke med opgaverne var at undersøge den udførte informationssøgning i kraft af de 

vedhæftede appendiks. Projekt blev aldrig gennemført pga. ressourcemangel og begrænset kvalitet af de 

vedhæftede appendiks. 

Da jeg blev bevidst om datamaterialet i efteråret 2014, begyndte jeg at undersøge alternative muligheder 

for at benytte det som empiri til denne eksamen. Jeg har altså ikke haft indflydelse på den oprindelige 

dataindsamling. 

Efter nogle timers bladren i de 80 eksamensopgaver rejste sig adskillige udfordringer mht. 

måling/kvantificering af eksaminandernes informationskompetence. Jeg var i besiddelse af komplette 

opgaver med litteraturliste, appendiks om litteratursøgning og eksamenskarakter med sporadiske 

kommentarer. Men hvordan udtrækkes den studerendes informationskompetence i en målbar form, så 

den kan lægges til grund for en kvantitativ analyse om sammenhæng med karakteren? 

Det oprindelige undersøgelsesdesign i forbindelse med dataindsamlingen var at kategorisere den udførte 

informationssøgning i hver opgave i en af følgende grupper: 

 Googlesøgning 

 Biblioteksressourcer benyttet 

 Grundig litteratursøgning omfattende biblioteksressourcer, fagligt relevante databaser og 

citationssøgning.4 

Det viste sig hurtigt, at denne fremgangsmåde i for høj grad ville afhænge af mit subjektive skøn, når hver 

opgave skulle kategoriseres i sin helhed. Samtidig var de vedhæftede appendikser af for lav kvalitet, og tre 

eksaminander havde slet ikke afleveret noget appendiks. Helt basalt var det sjældent muligt, at vurdere om 

en kilde var fundet via Google eller biblioteket. Jeg overvejede også at lade to kollegaer gennemgå 

opgaverne hver for sig for at sikre højere reliabilitet, men det subjektive skøn forekom stadig at være for 

stor en fejlkilde. 

                                                           
3
 Der var dog ikke mødepligt, så jeg kan ikke med sikkerhed hævde, samtlige studerende deltog på søgekurset. 

4
 Den times undervisningen, de studerende modtog, omfattede generel brug af AUL’s søgefunktioner, fagrelevante 

databaser samt introduktion til citationssøgning via Web of Science. 
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Der var altså behov for en anden og mindre subjektiv tilgang for at gøre eksaminandernes udviste 

informationskompetence målbar. 

Inspireret af Hurst & Leonard (2007) besluttede jeg at gennemgå de 80 opgavers litteraturlister og 

appendiks for følgende variable: 

 Er der vedhæftet appendiks om den udførte litteratursøgning? 

 Er der foretaget citationssøgning i Web of Science (WOS)? 

 Er der benyttet biblioteksressourcer?5 

 Antal unikke referencer6 

 Karakterbedømmelsen7 

 Kildetyper benyttet 

 Opgaveemne8 

En sådan kvantificering af informationssøgningen i opgaverne indikerer umiddelbart at ”flere er bedre”. Jeg 

er bevidst om, kvantitet ikke altid er et kvalitetsstempel. Eksempelvis påstår jeg ikke, at en opgave altid 

bliver bedre, desto flere referencer der inddrages. Formålet er i stedet at undersøge, om der er en generel 

sammenhæng mellem eksempelvis antal referencer og karakterer. 

Operationalisering af variable 
De tre øverste variable er blot registreret som 0 eller 1, afhængig af om det pågældende kriterie er opfyldt. 

Om WOS har været benyttet, vurderede jeg udelukkende på baggrund af appendikserne, da dette ikke kan 

læses ud fra en litteraturliste. 

Kildetyper opdeles i 6 kategorier: Bøger, artikler, internetsider, databaser, nyheder og andre. Nogle af disse 

fortjener en uddybende kommentar. Databaser omfatter brug af e-ressourcer med virksomhedsdata, 

statistikdatabaser, markedsanalyser osv. som eksempelvis Business Source Complete med fuldtekstadgang 

til business-relaterede artikler. Nyheder har jeg valgt at behandle som en separat kildetype i modsætning til 

Hurst & Leonard (2007), da de 80 opgaver er fra et marketingsfag på cand. merc.-uddannelsen, AU. Inden 

for marketing er nyheder en central kildetype, der ikke er sidestillet med artikler, da medieanalyse er 

nødvendig for at analysere virksomheders strategier, markeder og resultater. Enkelte studerende havde 

foretaget interviews eller benyttet reklamer og video, hvilket jeg har kategoriseret som andre. Brugen af de 

forskellige kildertyper, optalte jeg primært ved gennemgang af litteraturlisterne. Få steder indgik tabeller 

fra statistikdatabaser og lign. som bilag. 

                                                           
5
 Kan der konstateres brug af AUL’s søgemaskine, databaser, e-ressourcer, bøger eller lign. Dette blev vurderet ud fra 

benyttelse af materiale fra databaser med betalingsadgang via AUL og søgestrategi vedlagt i opgavernes appendiks. 
6
 Her menes antal værker benyttet, så to referencer til samme værk resulterer i en unik reference. Internetsider er 

optalt efter domæne. Dvs. at reference til to forskellige undersider på www.carlsberg.dk medfører én unik reference. 
Nyheder var en undtagelse, da forskellige referencer til eksempelvis www.børsen.dk ikke på tilsvarende vis 
omhandlede samme emne. 
7
 Informationssøgningen beskrevet i de vedlagte appendikser er IKKE lagt til grund for karakterbedømmelsen. De er 

udelukkende vedlagt opgaverne for at muliggøre en efterfølgende analyse af informationskompetence. 
8
 De studerende kunne vælge mellem øl-, bil, og flyindustrien som opgaveemner. Emnet er registret i min 

gennemgang, mht. en evt. indflydelse på karaktererne i kraft af teoretisk forskel i tilgængelighed til kilder. 
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Nogle af mine variable overlapper delvist, men mit udgangspunkt var hellere at samle for meget end for lidt 

data. Benyttelse af biblioteksressourcer og databaser ligger eksempelvis tæt op ad hinanden, men brug af 

AUL’s søgemaskine vil eksempelvis ikke blive registreret som brug af databaser. 

Flere af opgaverne er gruppeeksamener i den forstand at et gruppemedlem eksempelvis udførte en 

virksomhedsanalyse og et andet medlem lavede en markedsanalyse. Ingen var dog fælles om afsnit, så for 

hver eksaminand havde jeg individuelle litteraturlister og appendikser, så jeg kunne vurdere dem på 

samme vis som enkeltmandsopgaverne. 

81 opgaver blev gennemgået, hvoraf en blev kasseret pga. manglende litteraturliste og appendiks, 

resulterende i en population på 80. Arbejdet var omfattende, da referencer ofte måtte slås op for at 

kategorisere kildetypen. Litteraturlisterne varierede voldsomt i kvalitet og form, ligesom appendikserne 

svingede fra et enkelt screenshot af en søgning i bibliotekets database til omfattende emneords- og 

citationssøgninger i fagspecifikke databaser. 

Produktet ses i den vedhæftede excel-fil. Dataene er analyseret i to omgange. Først med deskriptiv statistik 

til at samle resultaterne i overskuelige tabeller, som kan bruges til tolkning i forhold til 

problemformuleringen. Derefter har jeg foretaget to lineære regressionsanalyser med karakteren som den 

afhængige variabel. I første kørsel indgår kildetyper som en aggregeret variabel, mens anden kørsel 

inddrager kildetyperne enkeltvis. I begge kørsler kontrolleres for de øvrige variable. Analysen er udført i 

statistikprogrammet STATA 12.  

Resultater og analyse 
 

Indledende ses karakterfordelingen for de gennemgåede opgaver. Gennemsnittet er over middel i kraft af 

bl.a. særdeles mange 10-taller. Den kasserede opgave blev bedømt til 00, hvilket ville have påvirket 

gennemsnittet med knap 0,1, så den havde ikke gjort nogen større forskel. Underviseren kan altså være 

godt tilfreds med holdets præstation 1,2 over middelkarakteren 7. 
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Diagrammet ved siden af viser, i hvor mange opgaver de enkelte kildetyper og WOS er blevet benyttet. Det 

er ikke videre overraskende, men rart at få bekræftet, at samtlige opgaver har benyttet artikler og 

databaser. Med andre ord har samtlige studerende benyttet minimum én af AUL’s databaser, e-ressourcer 

eller lign.9 Særligt databasen Business Source Complete og WOS var hyppigt anvendt, hvilket giver god 

mening, da begge blev introduceret i søgekurset. WOS er ikke medregnet som en kildetype – se mere 

nedenfor. 

Referencer 
Som det fremgår af diagrammet nedenfor, lader der umiddelbart til at være sammenhæng mellem antal 

unikke referencer og karakter. Fordelingen omkring 4, 7 og 10 er meget tæt i forhold til 2 og 12, der 

adskiller sig markant fra gennemsnittet. Regressionsanalysen bekræfter denne sammenhæng med en 

positiv og signifikant sammenhæng mellem antallet af unikke reference og den opnåede karakter 

(coef.=0,12, p=0,00810 (se tabel 1). Koefficienten udtrykker, at karakteren i gennemsnit stiger 0,12, hver 

gang der tilføjes en unik reference til litteraturlisten i en opgave. Som det fremgår af tabel 1 kontrolleres 

der samtidig for effekten af 5 andre variable. De to nederste linjer med emnerne fly og bil skal læses som 

karakterforskellen til opgaver, der handlede om øl. 

 

Resultatet er særdeles interessant, men bør tolkes med forbehold. Der er ikke tvivl om, der er en signifikant 

sammenhæng mellem antal referencer og karakter, men analysen viser ikke kausaliteten. Altså om flere 

referencer er årsag til den højere karakter alene, eller om den dygtige studerende blot kan overskue flere 

kilder i sin opgaveskrivning. En forudsætning for at benytte flere kilder er dog, at disse kan lokaliseres, 

hvilket er et udtryk for informationskompetence. Mine data bekræfter således vigtigheden af, at de 

studerendes informationskompetence understøttes med biblioteksundervisning, så de sikres godt 

kendskab til bibliotekets ressourcer og faciliteter. 

Kildetyper 
Også antallet af forskellige typer kilder benyttet viser sig at have en sammenhæng med karakteren. 

Springet mellem karaktererne er her mere jævnt end for referencer. Af tabel 1 ses mere konkret, at der 

også for antallet af kildetyper findes en positiv og statistisk signifikant sammenhæng således at studerende, 

der har benyttet flere forskellige typer af kilder i deres opgaver opnår højere karakterer (coef.=0,74, 

                                                           
9
 Biblioteksressourcer og databaser viste sig at stemme fuldstændig overens, da begge blev registreret i samtlige 

opgaver. For overskuelighed er biblioteksressourcer blot ikke vist på diagrammet. 
10

 I regressionsanalyser af denne karakter omtaler man normalt sammenhænge med en p-værdi mindre end 0,1 eller 
0,05 som statistisk signifikante (Agresti & Finlay, 1997 s. 398-404). 

6,5 

13,3 
15,4 15,7 

22,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

Gennemsnitligt antal referencer 
per karakter 

2

4

7

10

12

Tabel 1 R-squared=0,2423

Variabel Coef. Std.Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Referencer 0,120988 0,445060 2,72 0,008 0,032307 0,209668

Kildetyper 0,738813 0,355497 2,08 0,041 0,030469 1,447156

WOS -0,557248 0,615913 -0,90 0,369 -1,784481 0,669957

Opg.emne Øl

Fly -0,447180 0,630062 -0,71 0,480 -1,702605 0,808245

Bil 1,492401 0,809004 1,84 0,069 -0,119576 3,104377



 

13 
 

p=0,041). Koefficienten på 0,74 viser således, at karakteren stiger med 0.74 for hver kildetype, en opgave 

har benyttet. Det er desuden værd at holde sig for øje, at begge sammenhænge er signifikante i den samme 

regressionsmodel. Det betyder, at de så at sige er kontrolleret for hinanden, og mere konkret betyder det, 

at den opnåede karakter påvirkes positivt af både antallet af unikke referencer og antallet af kilder. 

 

Tabel 2 viser resultatet af en regressionsanalyse, hvor det undersøges, om inddragelse af visse kildetyper 

påvirker karakteren mere end andre. Dette ændrer analysen en smule, idet tabel 1 undersøgte om antallet 

af kildetyper påvirker karakteren—men ikke nødvendigvis hvilke kildetyper. Artikler og databaser er ikke 

inddraget, da samtlige opgaver benyttede disse kildetyper, hvormed der ikke vil være nogen variation. Igen 

er der kontrolleret for opgaveemne samt samlet antal referencer og brug af WOS. 

Af tabel 2 ses, at det have inddraget bøger (coef.=1,10, p=0,087) og internetsider (coef.=1,87, p=0,013) har 

en positiv og statistisk signifikant sammenhæng med den opnåede karakter. At internetsider er variablen 

med den stærkeste sammenhæng med den opnåede karakter strider umiddelbart mod grundholdningen 

blandt bibliotekarer, der netop ofte ønsker at berige de studerende med bedre kilder end ”blot” 

internetsøgning. Forklaringen er formentlig karakteristikken af faget omhandlende marketing, der omfatter 

intensiv research af virksomheders hjemmesider. Jeg er dog overrasket over den manglende sammenhæng 

mellem inddragelsen af kildetypen nyheder og karakteren, der intuitivt skulle forventes at have stor 

betydning i marketing. 

Overordnet kan jeg konkludere, at de studerendes evne til at inddrage forskellige typer kilder er vigtig 

(tabel 1), og at inddragelsen af internetsider samt bøger i særdeleshed synes at påvirke den opnåede 

karakter (tabel 2). Dermed forekommer undervisning i informationskompetence at være et godt redskab til 

at sikre deres kendskab til fagdatabaser og statistik mm. 

Web of Science 
Introduktion til citationssøgning i WOS var en del af kurset afholdt af AUL for de studerende. Brugen af 

WOS medregnes ikke som en kildetype, men jeg valgte alligevel at registrere den, i tilfælde af den skulle 

vise et interessant resultat. 

Det gjorde den i kraft af nogle af de mere udførlige appendikser, da jeg hyppigt konstaterede en 

misforstået brug af citationssøgning. Kvantitet blev uden refleksion benyttet som et udtryk for kvalitet og 

lagt til grund for valg af kilder. At en artikel er citeret mange gange kan også skyldes, at den er kontroversiel 
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Tabel 2 R-squared=0,2919

Coef. Std.Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Referencer 0,109283 0,442719 2,47 0,016 0,021007 0,197559

Bøger 1,104295 0,636532 1,73 0,087 -0,164914 2,373503

Internetsider 1,873522 0,736101 2,55 0,013 0,405778 3,341266

Nyheder -0,217291 0,584995 -0,37 0,711 -1,383737 0,949156

Andre 0,055296 1,428074 0,04 0,969 -2,792203 2,902795

WOS -0,391691 0,622918 -0,63 0,531 -1,633753 0,850372

Opg.emne Øl

Fly -0,286911 0,632794 -0,45 0,652 -1,548666 0,974844

Bil 1,182956 0,825120 1,43 0,156 -0,462287 2,828200
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eller af ældre dato mm. Denne misforståede brug af WOS bekræftes af den ikke signifikante sammenhæng 

mellem WOS og karakteren (tabel 1). Da over halvdelen af de studerende har benyttet citationssøgning har 

de altså hørt efter på søgekurset, men introduktionen skal tilsyneladende være mere dybdegående, for at 

de kan benytte værktøjet kvalificeret. Alternativt skal de ikke introduceres for WOS, da det muligvis er et 

for komplekst redskab til at indgå på et introkursus på en time. Dette er en vigtig erfaring for AUL.

Forklaringsevne (R-squared) 
Forklaringsevnen på 0,2423 i tabel 1 og 0,2919 i tabel 2 betyder, at de inddragede variable kan forklare 

henholdsvis 24,23% og 29,19% af variationen i karakter. Dette lyder umiddelbart ikke af meget, men ved 

refleksion over, hvad det er, der undersøges, er det højere end forventet. I betragtning af at 

vurderingsgrundlaget for en skriftlig eksamensopgave også omfatter analyse, metode, sprog, 

formidlingsevne, struktur osv., er det særdeles positivt, at variablene i tabel 1 formår at forklare 24,23% af 

karakterens variation. Da disse variable er et udtryk for de studerendes informationskompetence, mener 

jeg deres forklaringsevne er et solidt argument for AUL’s indsats med kurser til de studerende.

Opgaveemne 
Opgavernes emne var som nævnt tidligere en af tre industrier. 

Både af nysgerrighed mht. om karakterne varierede afhængigt 

af emne, og for at eliminere denne variabel som fejlkilde, 

registrerede jeg emnerne under min gennemgang. Tabel 3 viser, 

at opgaver omhandlende bilindustrien i gennemsnit blev bedømt en karakter højere. Tabel 1 viser heldigvis, 

at opgaveemnets sammenhæng med karakteren ikke er signifikant. Selvom den har haft minimal 

indflydelse, er der for god ordens skyld blevet kontrolleret for emnevariablen i regressionsanalyserne, der 

ligger til grund for tabel 1 og 2. 

Konklusion 
 

Første led af problemformuleringen var: Er der fundet sammenhæng mellem informationskompetence og 

karakterer for studerende i tidligere forskning? 

Stone & Ramsden (2007)har dokumenteret positiv sammenhæng mellem biblioteksbrug og karakterer på 

en række engelske universiteter. Tilsvarende resultater findes af Wong & og Webb (2011) på et universitet i 

Hong Kong, hvilket styrker min tillid til resultaterne om sammenhæng mellem biblioteksbrug og karakterer. 

Hyppig brug af et forskningsbibliotek, mener jeg, kan tolkes som informationskompetence i kraft af evnen 

til at søge efter og identificere kvalificerede kilder via specialiserede søgeværktøjer ift. eksempelvis ren 

Google-søgning. 

Studerendes deltagelse i bibliotekskurser bekræftes også at have en positiv sammenhæng med karakterer i 

Wong & Cmor’s (2011) artikel. En målbar effekt opstår dog først, når der deltages i flere kurser, da ét kursus 

ikke er tilstrækkeligt. At ét kursus ikke er tilstrækkeligt bekræftes af Hurst & Leonard’s (2007) artikel, der 

ikke finder nogen sammenhæng mellem deltagelse på et enkelt bibliotekskursus og karakterer, selvom 

kurset resulterer i øget informationskompetence ved de studerende. Wong & Cmor’s(2011) konklusion, at 

der skal flere kurser til, anser jeg for velfunderet og med god generalisérbarhed i kraft af, at deres 

Tabel 3 Øl Fly Bil

Antal opgaver 43 22 15

Gns. karaktér 8 8 9

Gns. referencer 16,58 15,5 13,47

Gns. typer kilder 4,23 4,05 4,13
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undersøgelse er baseret på 8701 studerende. Logisk giver resultatet også mening, da undervisning i 

informationskompetence ofte er kompliceret og kan kræve grundig vejledning. Dette illustreres tydeligt af 

mine egne iagttagelser om citationssøgning vha. WOS. 

Hurst & Leonard’s(2007) metodiske tilgang om brug af litteraturlister til optælling af referencebrug og 

kildetyper kan overføres til min egen empiri og inspirerede mig således til at anvende en tilsvarende 

metode til besvarelse af andet led af problemformuleringen: Er der sammenhæng mellem 

informationskompetence og karakter i de 80 eksamensopgaver når de analyseres vha. deskriptiv statistik 

og regressionsanalyse med karakteren som den afhængige variabel? 

Som udtryk for de studerendes informationskompetence benyttede jeg deres brug af referencer og 

variationen i kildetyper. For både antal referencer og antal kildetyper benyttet fandt jeg en positiv og 

signifikant sammenhæng med karakteren. Ved individuel analyse af kildetyperne forekom der kun en 

signifikant sammenhæng for internetsider og bøger. Resultatet for bøger overrasker ikke, men mht. 

internetsider antager jeg, sammenhængen skyldes karakteristikken af marketingsfagets kildebrug i kraft af 

bl.a. research vha. virksomheders profil på internettet. Manglende sammenhæng mellem brug af 

kildetypen nyheder og karakteren var en overraskelse. 

Variablene citationssøgning i WOS og opgaveemne blev inddraget og deres indflydelse elimineret i kraft af 

manglende signifikans. Over halvdelen af de studerende benyttede WOS, men deres forståelse af værktøjet 

indikerer, at de enten skal have yderligere undervisning i dets brug, eller at det er for komplekst til at indgå 

i et kort introkursus. 

Samtlige studerende benyttede minimum én af AUL’s databaser i en eller anden form under deres 

litteratursøgning og udviste dermed informationskompetence i kraft af kendskab til anden søgning end blot 

Google. 

Mine data bekræfter overordnet vigtigheden af, at de studerendes informationskompetence understøttes 

med biblioteksundervisning, så de sikres godt kendskab til bibliotekets ressourcer og faciliteter. 

På baggrund af litteraturgennemgangen og min egen analyse af de 80 eksamensopgaver fra marketing har 

jeg dokumenteret sammenhæng mellem informationskompetence og eksamenskarakter. Resultaterne skal 

dog læses med følgende forbehold: 

 Informationskompetence er et vidt defineret begreb med mange dimensioner, hvilket gør det 

svært at måle på og muligvis påvirker validiteten negativt. Hovedparten af den gennemgåede 

litteratur undlader at forholde sig til faste definitioner. 

 Kausalitetssammenhæng er ikke tilsvarende dokumenteret, hvilket medfører, at jeg ikke med 

sikkerhed kan fastslå, at informationskompetence direkte påvirker karakteren, eller om den dygtige 

studerende blot i højere grad kan overskue flere og mere varierede kilder. Logiske argumenter, som 

at selv den dygtige studerende har behov for introduktion til de tilgængelige ressourcer på et 

forskningsbibliotek, taler dog for, at en vis grad af kausalitet eksisterer. 

 Der skal formentlig mere end et kursus til at opnå en målbar effekt, da 

informationskompetenceundervisning kan være en kompliceret affære for de studerende. 
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 Der er forskel mellem fag. Dette påpeges i både litteraturgennemgangen og min egen analyse, hvor 

marketings kildebrug adskiller sig fra andre fag på AU. 

Om de fremviste resultater er tilstrækkelig dokumentation for return of investment af AUL’s investerede 

ressourcer i informationskompetenceundervisning, overlader jeg til andre at vurdere med større 

organisatorisk og økonomisk indsigt. 

Perspektiverende kunne det være interessant at foretage endnu en undersøgelse med en kontrolgruppe 

inddraget, da en sådan metode i langt højere grad vil illustrere effekten af undervisning i 

informationskompetence i kraft af et sammenligningsgrundlag. Ideelt skulle undersøgelsen strække sig over 

en længere periode, så de studerende kunne nå at modtage mere end et introduktionskursus i 

informationskompetence inspireret af Wong & Cmor (2011). 
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