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INFORMASJONSKOMPETANSE
Informasjonskompetanse er et av dagens slagord. Med all slags informasjon på web er det viktig å kunne skille
den gode fra den dårlige, det vi har bruk for og kan stole på fra det som er uevaluert. De som veileder i
informasjonskompetanse, har tre oppgaver. Den første er å gjøre brukerne kjent med hva som finnes av
søkemuligheter. Den andre er å vise hvordan kan evaluere informasjonene man finnes, og den tredje er å bli kjent
med den ”usynlige” del av veven: Alle oppslagsverk og alle kommersielle informasjonstjenester for å ta noen
eksempler. Det er ikke unaturlig å ta selve mediet, World Wide Web eller verdensveven, i bruk for å trene opp
brukerne i hvordan man finner frem. Her er en liten oversikt over noen viktige steder som vi kan bruke til
selvstudium og fortelle brukerne våre om når de står fast.
Først kan vi se på norske prosjekter om informasjonskompetanse:
VIKO - veien til informasjonskompetanse, www.ub.ntnu.no/viko/start.php fra UBiT i Trondheim er ganske fersk,
den ble lansert i fjor høst. Den er primært beregnet for ansatte og studenter ved NTNU, men alle andre vil også
ha stor glede av den.
UB-Bergen har lagt opp tjenesten: Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving.
Den er delvis basert på det danske ”SWIM” prosjektet: www.ub.uib.no/felles/IK/index.htm. Høgskolen i Telemark
og Høgskolen Stord/Haugesund har lagt opp et felles prosjekt, Råd&Vink, http://vink.hit.no.
Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (UBMB) på Ås har lagt opp en god tjeneste for studenter og
ansatte på www.nlh.no/biblioteket/kurs/infosok/. UB i Oslo har ikke eget opplegg ennå, men mange gode pekere
er her: www.ub.uio.no/ubfelles/prosjekter/undervisningsforum/forum.html
Hvis vi går ut over våre grenser, men holder oss i Skandinavia har vi gode tjenester i Danmark og Sverige.
Danskene har SWIM: www.swiminfo.dk/ - Streaming Webbased Information Modules, et videobaseret
undervisningprogram i informasjonskompetanse fra Aalborg Universitetsbibliotek. UB-Lund i Sverige har lagt opp
Informationskompetens: självstudier på nätet, www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/
Av internasjonale tjenester vil jeg først å trekke frem RDN Virtual Training Suite, www.vts.rdn.ac.uk/ fra
Resource Discovery Network. RDN har jeg skrevet om før. Denne delen er en trening i å finne frem til faglige
ressurser på web. Den er fagbasert og det er foreløpig 61 forskjellige fag eller emner de har lagt opp for trening.
Eksemplene de bruker er fra internettkatalogen til RDN prosjektene. Den er den beste undervisningsstedet hvis
man vil ha direkte emnebaser veiledning.
Finding Information on the Internet: A TUTORIAL fra Berkeley,
www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/ Internet/FindInfo.html,
og University of Albany Libraries Internet Tutorials, library.albany.edu/internet/ er to amerikanske prosjekter
for å trene opp folk til å bli gode internettbrukere. Og for dem som ikke har fått nok med alt dette kan jeg anbefale
en tur til Open Directory Projects sin oversikt over trening,
www.dmoz.org/Computers/Education/Internet/Help_and_Tutorials/ med lenker til mange flere. Det er noe for alle!

