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A Bologna project which raises new questions

The Lund University Faculty of Law Library 

initiated a project entitled “The Bologna Decla-

ration and Information Literacy” for renewing 

and expanding library education for law 

students. The project was successful, but also 

raised new questions about staff resources.  

What should be included in library education, 

what competence do we need as librarians, 

and what is needed for the Bologna process 

examination?

Efter att ha jobbat med att anpassa Juridiska 
fakultetens biblioteksundervisning efter Bo-
lognaprocessen under våren 2006, fortsatte vi 
med att vidareutveckla undervisningen under 
hösten och började sedan undervisa enligt den 
nya undervisningsplanen våren 2007. Idag står 
vi inför nya frågor. Frågor som tangerar perso-
nalresurser, innehåll, vår egen kompetens och 
examination. Ska resurser för att täcka biblio-
tekens ökande undervisning omfördelas från 
grundutbildningen? Måste inte vår undervis-
ning förändras och blir mer lik ämnesunder-
visningen med färre genomgångar av resurser 

och verktyg och mer teori och problematise-
ring? Måste vi inte bli mer ämneskunniga? Ska 
vi inte flytta fokus från pedagogik till infor-
mationsvetenskap när vi diskuterar kompe-
tensutveckling? Vill vi ha examinationsrätt?

Artikeln beskriver ett lyckat ”Bolognapro-
jekt”. Vi redogör för vilka förutsättningar vi 
hade, hur vi gick tillväga och vilka resultat vi 
kom fram till. Vi beskriver också hur vi imple-
menterar projektet och var vi står idag.

Vilka var förutsättningarna?
Juridiska fakultetens bibliotek i Lund är ett av 
Sveriges större juridiska bibliotek. Biblioteket 
är centralt placerat i Juridiska fakultetens lo-
kaler mitt i Lund. På biblioteket är  fem bib-
liotekarier anställda, i huvudsak två som un-
dervisar.  

Vid Juridiska fakulteten finns ungefär två-
tusen studenter. De flesta läser på det nio ter-
miner långa juris kandidat-programmet*. Det 
innebär att mellan 150 och 200 studenter an-
tas till utbildningen varje termin. De första 6 
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terminerna består av en grundutbildning som 
alla studenter följer, medan de tre sista termi-
nerna består av fördjupningar som avslutas 
med en 20-poängsuppsats. Fakulteten med-
verkar därutöver i fyra engelskspråkiga mas-
tersprogram och ger ett antal enstaka kurser.

Vid fakulteten undervisar cirka trettiofem 
universitetslektorer och professorer, ett trettio-
tal doktorander och ett stort antal gästförelä-
sare, exempelvis domare, åklagare och andra 
experter. Dessutom har fakultetens studenter 
under de senare terminerna chans att engage-
ra sig i undervisningen och hålla i grundläg-
gande moment. Exempel är de så kallade da-
talärarna som sedan många år tillbaka håller i 
databasgenomgångar.

I samband med Bolognaprocessen pågår 
ett arbete på fakulteten, och inom hela Lunds 
universitet, med att anpassa utbildningarna 
till de krav deklarationen ställer. Lunds uni-
versitets avsikt är att genomföra en kvalitets-
reform med studentens lärande i centrum. 
Kvalitet, gränsöverskridande och samarbete är 
några av de ledord som universitetet vill ska 
genomsyra arbetet. Processen innebär också 
att utbildningsplaner och kursplaner revide-
ras. Studenternas förväntade studieresultat 
ska framgå av planerna. Enligt högskolelagen 
ska studenterna kunna visa att de kan söka 
och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och 
även kunna följa kunskapsutvecklingen inom 
sina områden. 

I linje med detta arbete tog Juridiska 
 fakultetens bibliotek initiativ till ett projekt 
som handlade om bibliotekets undervisning 
för att höja informationskompetensen på juris 
kandidatprogrammet, ”Bolognadeklarationen 
och informationskompetens”. Inom nätverket 
Lunds universitets bibliotek (LUB) utlystes 
vintern 2005 projektmedel för att stödja an-
passningen av bibliotekens undervisning till 
Bologna-deklarationen. Juridiska fakultetens 
bibliotek var ett av de bibliotek som tilldela-
des medel. Tillsammans med lärare på fakulte-

ten undersökte vi när utbildningen skulle ske, 
i vilken form och av vem. Vilka moment skul-
le lärare, bibliotekarier respektive datalärare 
hålla i? Dessutom ville vi få stöd för att infor-
mationskompetens skulle skrivas in som fär-
dighet och förmåga när utbildningsplanen 
och kursplanerna skulle skrivas om. Projektet 
pågick under våren 2006 och det motsvarande 
i omfattning ca en person på halvfart i fyra 
månader.

Vilka var våra mål och hur gick vi tillväga?
Vi ställde inledningsvis samman en rad mål 
som vi ville nå fram till med hjälp av projek-
tet. Ett viktigt mål var att få ett samlat grepp 
om biblioteksundervisningen, bland annat ge-
nom att samordna datalärarnas genomgångar 
av databaser med bibliotekariernas undervis-
ning. Vi ville också följa Bolognadeklaratio-
nens normer och ställa samman förväntade 
studieresultat till kursplanerna och arbeta 
fram en progression i biblioteksundervisning-
en genom hela ämnesutbildningen. Ett annat 
mål var att kvalitet och utvärdering skulle bli 
två naturliga komponenter i biblioteksunder-
visningen. Vi ville öka samarbetet med lärar-
na för att bättre kunna anpassa och utforma 
biblioteksundervisningen efter studenternas 
lärande och vi ville även att projektet resulte-
rade i att biblioteksundervisningen blev sche-
malagd. Undervisning som ligger på schemat 
riskerar i mindre grad att prioriteras bort av 
studenterna, vilket hade varit vanligt ditintills, 
och vilket resulterat i en ojämn kompetensni-
vå. Slutligen ville vi ta fram undervisningsma-
nus, för att på så sätt kvalitetssäkra undervis-
ningen då flera bibliotekarier undervisar och 
även för att undvika att samma moment gås 
igenom flera gånger.

Projektet genomfördes till stor del i olika 
mötesformer. Vi samlade två till tre lärare från 
de tre terminer där biblioteksundervisning 
var planerad och la upp en serie möten för att 
diskutera respektive termins behov och för-
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utsättningar. En liten grupp bestående av oss 
tre bibliotekarier (artikelförfattarna) träffades 
med betydligt tätare mellanrum och arbetade 
fram förväntade studieresultat för kursplaner 
och utbildningsplan samt förslag till plan för 
biblioteksundervisning. Förslagen diskutera-
des sedan i terminsgrupperna. Lärarna före-
slog bland annat att vi skulle ansvara för fler 
områden, framförallt källkritik, ha fler under-
visningstillfällen, ta över ansvaret för innehål-
let i datalärarnas undervisning och att biblio-
tekarierna och lärarna skulle ha gemensamma 
undervisningstillfällen på en av terminerna.  

Vilka resultat kom vi fram till i projektet?
Vi kom i diskussion med lärarna fram till ett 
antal slutsatser om hur biblioteksundervis-
ningen ska planeras, läggas upp och utföras. 
Många av våra slutsatser var lösningar som 
kräver ett aktivt och väl fungerande samarbe-
te. Vi fann att det finns behov av kontinuerligt 
upprepade möten och att bibliotekarier bör 
delta i lärarmöten och terminsmöten. Slut-
satserna förutsätter även att vi bibliotekarier 
känner trygghet i vår yrkesroll och vågar visa 
upp och ta ansvar för den kompetens vi besit-
ter. Samarbetet hade ditintills varit begränsat, 
vilket fått till följd att det fanns en osäkerhet 
om vilken ansvarsfördelning som gällde mel-
lan bibliotek, datalärare och lärare för de fär-
digheter och kunskaper som skulle läras ut, 
exempelvis databassökningar och källkritik. 

Vi anser därför att det är viktigt att det 
finns en genomskinlighet när det gäller färdig-
heter och kompetenser. Vi bör sätta upp tydli-
ga mål och förväntade studieresultat för biblio-
teksundervisningen och tydliggöra dessa för 
både lärare och studenter. Vi anser att biblio-
teksundervisningen till stor del bör vara styrd 
av vilken ämnesundervisning som bedrivs, 
och att biblioteksundervisningen bör knytas 
till problemlösande uppgifter i ämnesunder-
visningen. Detta medför att schemaläggning-
en av biblioteksundervisningen blir viktig. Att 

den finns med på schemat signalerar också att 
den är lika viktig som ämnesundervisningen. 

Vi ser även att biblioteksundervisningen 
måste följas upp på samma sätt som övrig un-
dervisning, i någon form av examinering och 
i kursvärderingar. Dessutom måste vi själva 
göra uppföljningar och löpande granska och 
utveckla form och innehåll. 

Projektets idéer om hur man höjer kvaliteten i 
biblioteksundervisningen

Integrering i • Organiserat samarbete med
fakulteten  lärare
 • Bibliotekarierna har kunskap  
  om ämnesutbildningarna och  
  alla känner till varandras un- 
  dervisning och kompetenser  
  inom fakulteten
 • Ta vara på gemensamma 
  mötesytor

Tydliga mål • Biblioteksundervisningsmål  
  ska vara synliga för 
  studenter och lärare

Gemensamma  • Biblioteksundervisning som
mål  utformas utifrån ämnes- 
  undervisning
 • Lärare som tillämpar informa- 
  tionskompetens i ämnes-
  undervisningen

Progression • Planerad och genomtänkt 
  undervisning med en progres- 
  sion i lärandet

Examinering • Uppföljning och krav i för-
  hållande till de förväntade  
  studieresultaten

Utvärdering • Kvalitetssäkring och möjlighet  
  till utveckling med hjälp av  
  kursvärderingar

Hur arbetade vi fram de förväntade 
studieresultaten?
Ett av målen med projektet var att ta fram för-
väntade studieresultat gällande informations-
kompetens. Fokus skulle skifta från vad vi vill 
lära ut till vilken förmåga eller färdighet stu-
denterna ska kunna uppvisa efter genomgång-
en utbildning. 
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Hur resonerade vi? Vi tänkte oss att pro-
gression ska ske termin för termin och dessut-
om under utbildningen som helhet.  Presen-
tationer av olika ämnesdatabaser kan så små-
ningom ge en generisk kunskap om databaser, 
och återkommande samtal om informations-
källor och värdering kan över tid ge fördjup-
ning och sammanhang. 

I formulerandet av de förväntade studiere-
sultaten tog vi hjälp av valet av verb, adjektiv 
och adverb för att uttrycka progression: från 
identifiera och definiera till argumentera och 
analysera. Exempel på adjektiv och adverb: 
grundläggande, självständigt, avancerat. För 
varje termin skall studenterna ges möjlighet 
att förvärva ett alltmer självständigt förhåll-
ningssätt till informationskällor, sökningar 
och källkritik.

I skrivande stund har utbildningsnämn-
den vid Juridiska fakulteten tagit beslut om ny 
utbildningsplan och nya kursplaner. Färdighe-
ten informationskompetens finns inskriven i 
alla planer som är klara, om än inte alltid ex-
akt i form av de formuleringar som vi tog fram 
i projektet. Lärarlagen har, som vi hoppades 
på, i flera fall diskuterat formuleringarna gäl-
lande informationskompetens och tagit fram 
sina egna skrivningar. Även när det gäller des-
sa terminer har innehållet i stort sett följt våra 
förslag. När det gäller progressionen finns den 
där från grundterminerna till fördjupningster-
minerna.

Vad har hänt efter projektet?
Under vårterminen 2007 har undervisning-
en enligt den nya undervisningsplanen dragit 
igång och biblioteket har ansvarat för innehåll 
och planering av datalärarnas genomgångar. 
Vår undervisning har ökat i omfattning och 
datalärarnas har minskat marginellt. Stödet till 
studenterna för att de ska kunna höja sin in-
formationskompetens har därmed förstärkts. 
Hur ser undervisningstillfällena ut? Bibliote-
karier ger undervisning i både stora och små 

grupper. Innehållet kan till exempel vara hel-
hetsgrepp på områden som riksdagstrycket i 
tryck kopplat till den demokratiska processen 
i riksdagen och informationsresurser inom 
olika ämnesområden kopplade till kursupp-
gifter. Datalärarna arbetar med små grupper 
i datasal och går igenom databaser, men även 
ordbehandlingsprogram och digitala rutiner 
kring inlämning av uppsatser. Alla momen-
ten finns inlagda i terminernas scheman och 
vårterminens undervisningstillfällen har varit 
fullsatta. Vi deltar i terminsmöten på de fles-
ta av grundutbildningens terminer. Uppfölj-
ningar görs efter varje nytt undervisningstill-
fälle och datalärarna tar in utvärderingar efter 
sina genomgångar. 

Det finns områden som vi ska fortsätta 
att utveckla, till exempel hur biblioteksunder-
visningen ska ingå i alla terminers kursvärde-
ringar, innehållet i undervisningen och exa-
mineringen av informationskompetens. För 
närvarande examinerar lärarna studenternas 
kompetens i att bland annat söka och värdera 
information genom att bedöma hur väl de har 
använt och valt material i sina uppgifter och 
uppsatser.

Projektet har också diskuterats i olika sam-
manhang. Hösten 2006 höll biblioteket i en 
gemensam personaldag på fakulteten. Vi dis-
kuterade strategiarbete och organisation av ar-
betsuppgifter. Bolognaprojektet ingick i pre-
sentationen. Projektet har även presenterats 
inom nätverket LUB och på nationella semi-
narier om Bologna.

Våra reflektioner efter projektet
Hösten 2005 började vi inom nätverket Lunds 
universitets bibliotek (LUB) diskutera Bolog-
nadeklarationen och vad den skulle innebära 
för biblioteken. Vi talade om förväntade stu-
dieresultat, progression, examination, samar-
bete med lärarna och utvärdering. På Juridis-
ka fakultetens bibliotek hade vi ungefär sam-
tidigt fått i uppdrag av fakultetsledningen att 
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ta fram en undervisningsplan för bibliotekets 
undervisning inom grundutbildningen. Bo-
lognaprojektet kom att ligga väl i linje med 
intresset inom fakulteten och blev också ett 
positivt verktyg för att lyfta fram biblioteks-
undervisningen och bibliotekariernas kompe-
tens i samarbetet med lärarna.

Inom Juridiska fakulteten har vi många 
kontaktytor mellan personalen, mellan lärare, 
forskare, studenter, bibliotekarier, IT-perso-
nal och administrativ personal vilket under-
lättar allt samarbete. Utbildningarna inom 
juridik och yrkesutövandet som jurist förut-
sätter också mycket hantering av informa-
tionsresurser i form av till exempel förarbeten, 
lagtexter, kommentarer och rättsfall. Behovet 
av att behärska informationssökning är stort. 
Detta behov hade i många år huvudsakligen 
mötts, inom juris kandidat-programmet, i 
form av datalärarnas genomgångar av data-
baser och bibliotekariernas två till tre under-
visningstillfällen. Efter Bolognaprojektet och 
definitionen av färdigheten och förmågan in-
formationskompetens i utbildningsplan och 
kursplaner kommer biblioteket att erbjuda 
grundutbildningen undervisning på alla ter-
miner där det finns behov, och omfattningen 
kommer troligtvis att fortsätta att öka. Fram-
över kommer vi också att se över behoven dels 
från doktorander och forskare/lärare och dels 
från studenterna på mastersutbildningarna 
och de enstaka kurserna. 

Bolognaprojektet hade goda förutsättning-
ar att lyckas, och arbetet blev framgångsrikt 
inom fakulteten. Som det enskilt viktigaste re-
sultatet ser vi inkluderandet av informations-
kompetens i utbildningsplan och kursplaner. 
Att studenterna efter genomgången utbild-
ning ska kunna visa förmåga att vara informa-
tionskompetenta förankrar informationskom-
petensen i ämnesundervisningen och skapar 
positiva förväntningar på biblioteket.

Vid Juridiska fakultetens bibliotek är vi 
idag mitt uppe i att genomföra den utvidga-

de undervisningen och har börjat planera nya 
moment. Bolognaprojektet har lett fram till 
många nya frågor. Vi står inför frågan hur vi 
personellt ska kunna möta undervisningsbe-
hoven. Får vi utökade resurser eller måste vi 
omprioritera verksamheten? Utökande eller 
omfördelning av resurser till verksamheten 
hänger som vi ser det samman med frågan om 
biblioteksundervisningens relation till grund- 
och forskarutbildningarna. När informations-
kompetens finns med i utbildningarnas kurs-
planer är biblioteksundervisningen en angelä-
genhet också för ämnesutbildningarna och då 
kanske resursomfördelningar ska göras inom 
till exempel grundutbildningen?

Vi funderar över innehållet i undervisning-
en och vår egen kompetens i förhållande till 
det. Måste vi inte arbeta med undervisningen 
på ett annat sätt som mer liknar ämneslärar-
nas? Att förlita sig på tillämpningsövningar 
i databaser eller att koppla genomgångar till 
samlingar som vi gjort hitintills är kanske inte 
tillräckligt. Vi anser inte att det är pedagogisk 
färdighet som vi i första hand saknar utan äm-
neskunskap, i vårt fall i juridik, och teoretise-
rande av vår egen kunskap, av informations-
vetenskap. Vidareutbildningar för oss som 
undervisar på Juridiska fakultetens bibliotek 
kommer framöver framförallt att handla om 
introduktioner till juridikens olika områden 
och informationsvetenskap.

Förväntade studieresultat i kursplaner-
na väcker också frågan om examinationsrätt. 
Ska bibliotekarier ha examinationsrätt? Vill vi 
ha det, och i så fall varför? Om vi i framti-
den skulle komma att examinera, vad ska vi 
examinera på? Om vi ska examinera måste vi 
kanske, åtminstone på senare terminer, bottna 
examination i mer teoretiska och metodolo-
giska resonemang. 

För den som är intresserad av projektrap-
porten finns den att hitta på Juridiska fakulte-
tens biblioteks hemsida http://www.jur.lu.se/
biblioteket


