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Hitch hiker’s guide to the EU bureaucracy 15 hp: Framgångsrik 

integrering av statsvetares och bibliotekariers kompetenser i 

undervisning på Europaprogrammet 
 

 

Inledning 

I detta arbete beskrivs ett framgångsrikt och givande samarbete mellan lärare/forskare och 

bibliotekarier vid Göteborgs universitet.  2006 inleddes det gemensamma arbetet med att 

utveckla en helt ny typ av kurs inom ramen för europaprogrammet där lärare/ forskare svarar 

för hälften av kurspoängen, 7,5 hp, och bibliotekarierna för de övriga 7,5 hp.  

Förutom författarna har även följande personer arbetat med kursen: Linda Berg, lektor vid 

statsvet. inst. GU samt Anna Isaksson, Joakim Lennartsson och Gunnar Oxelquist, samtliga 

bibliotekarier vid Göteborgs UB. 

 

Hösten 2011 ges kursen Praktisk Europakunskap för sjätte gången.  De tre år den gått har den 

fått mycket uppskattning från studenter och var dessutom mottagare av GU:s pedagogiska 

lagpris hösten 2010.  

 

För båda parter har denna samverkan bidragit till lösningar på tidigare upplevda problem 

inom respektive verksamhet. 

 

 

Behov av förändringar 

Vid Centrum för europastudier, som ansvarar för Europaprogrammet på GU brottades man 

med frågan om hur man skulle få studenterna mer självständiga i sitt sökande efter 

information och material för sitt uppsatsskrivande, man ville ha både bredare och djupare 

aspekter av deras valda ämnen och få kvalitativt bättre uppsatser. 
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 Studenterna på europaprogrammet upplevde sin utbildning som mycket teoretisk och frågan 

”vad blir man egentligen om man går på europaprogrammet” surrade ständigt i luften.  

Lärare och kursledning upplevde således ett pedagogiskt behov av tydligare integrering av 

teori och praktik i utbildningen i Europakunskap. Till detta kom att nya lärandemål som följde 

med Bolognaprocessen skulle införlivas i kursplanerna. 

 

Vid Göteborgs universitetsbibliotek å sin sida hade man också funderat över hur bibliotekarier 

bättre skulle kunna stödja studenter i deras uppsatsarbete genom att integrera undervisning för 

informationskompetens i kurser och program.  Ett arbete för att  

formulera generella lärandemål för informationssökning hade inletts 2006 (GUB, 2006) och 

man arbetade för att nå ut med dessa till institutioner och kursledningar.   

 

Vid ekonomiska biblioteket funderades det dessutom speciellt över hur bibliotekets stora 

utbud av databaser och annat material från och om EU och FN kan levandegöras och komma 

studenterna bättre tillgodo i och med deras arbeten. 

 

Genom arbetet med Bolognaprocessen vid GU under 2006 sammanföll statsvetenskapliga 

institutionens och bibliotekets intressen för studenternas utveckling på ett tydligare sätt än 

tidigare. Institutionen kontaktade biblioteket för att efterhöra intresset för att utveckla och 

genomföra en helt ny typ av kurs. För båda parter fanns nu möjlighet att finna en gemensam 

lösning på de upplevda behoven.  

 

EU:s organisation och beslutsprocesser är notoriskt snåriga och likaså dess publicering av 

beslut, lagstiftning, förarbeten och allmän information.  Inom Europasamarbetet finns också 

en mängd aktörer som representerar unionens intressen, nationella intressen, 

lobbyorganisationer och NGO:s på olika nivåer. EU-lagstiftningen griper också in i den 

svenska lagstiftningen och har påverkat t.ex. riksdagens arbete, arbetsformer och 

dokumentpublicering. En enorm utmaning för den informationssökande studenten, helt enkel. 

 

 

Bakgrund och förutsättningar  

Europaprogrammet vid GU är ett brett tvärvetenskapligt program över fakultetsgränserna. 

Utbildningen på Europaprogrammet omfattar 180 hp. Och kan läsa med åtta olika 

inriktningar. Här förenas studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. 

Programmets grundnivå omfattar tre års studier. Programmet ska ge kunskap och förståelse 

men också färdigheter och förmåga när det gäller att vetenskapligt analysera och värdera olika 

ekonomiska, politiska, sociala och kulturella europeiska fenomen såväl i historien som i 

samtiden. Genom tvärdisciplinära teman och frågeställningar får studenterna bred kompetens 

att arbeta med Europafrågor i Sverige och i utlandet. Europaprogrammet är en så kallad 

generalistutbildning, som ger en god förberedelse för att arbeta med många olika saker i 

anslutning till EU och det nya Europa.  

 

Ekonomiska biblioteket är den del av Göteborgs universitetsbibliotek som i första hand 

tillhanda håller stöd och service för Handelshögskolans utbildningar, däribland juridik. Detta 

har lett till att biblioteket är värdorganisation för Göteborgs EDC. EDC:s, Europeiska 

dokumentationscenter finns vid 11 lärosäten i Sverige och ingår i EU:s officiella 

informationsnätverk. Centren förses med material i tryckt och elektronisk form från EU:s 

olika institutioner och organ och förvärvar även material inom området.  Uppdraget är att 
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”främja högre utbildning och forskning om den europeiska integrationen” samt ”synliggöra 

det egna lärosätets forskning” om densamma. EDC Göteborg ingår också i ett stort nätverk av 

organisationer och kontor som arbetar med EU-frågor på både regional nivå och riksnivå. 

Detta har varit en stor fördel för denna kurs eftersom vi kunnat utnyttja nätverkets samlade 

kompetens för studenters studiebesök och för att anlita gästföreläsare och därmed  gett 

anknytning till kommande  arbetsliv.  

 

Bolognaprocessen 

Bolognaprocessen vid svenska lärosäten ledde till omskrivning av kursplaner och att nya 

lärandemål införlivas t.ex. mål som syftar till högre anställningsbarhet. Anställningsbarhet 

beskrivs bl.a. som att ha tillägnat sig sådana kunskaper och färdigheter, som sägs vara 

överförbara mellan olika ämnesområden. Exempel på sådana kunskaper är 

kommunikationsförmåga och förmågan att söka och värdera och använda information. Dessa 

finns också med bland s.k. nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, i en rekommendation 

från Europaparlamentet och rådet (EUT 2006/L 394) som också behandlas i publikationen 

Nyckelkompetenser för livslångt lärande (2007).  

 

På många utbildningsbibliotek upplevdes, att man ”äntligen”, i samband med 

Bolognaprocessen vid det egna lärosätet, fick en större möjlighet att formulera och införliva 

lärandemål för informationssökning i olika kurser och moment. (Se t.ex. Pilerot, 2009 och 

Larsson & Herder, 2004.)  Ett arbete med att skapa lärandemål och progression inom 

bibliotekets undervisning i informationssökning hade även pågått vid Göteborgs UB (GUB, 

2006). 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid GU utlyste 2006 strategiska utvecklingsmedel att söka 

för Bolognaanpassning av kurser och program. Särskilt prioriterade var ansökningar som 

avsåg samverkan mellan två eller flera institutioner.  

  

 

Kursutveckling   
Mycket sammanföll som sagt så att det plötsligt blev utrymme för lärare och bibliotekarier, att 

sätta sig och planera denna nya gemensamma kurs som en del i Europaprogrammet. Planering 

och förberedelse för kursen, som inledningsvis gick under arbetsnamnet Hitchhiker’s guide to 

the EU bureaucracy, inleddes 2006.  

 

Gemensamma önskemål som växte fram under planeringsarbetet var att kursen skulle 

innehålla både teoretiska och mer praktiskt inriktade moment, t.ex. genom att varva 

traditionella föreläsningar med databasövningar och workshops med ökad och bred 

informationskompetens inom EU-området som mål. Anknytning till studenternas kommande 

arbetsliv skulle också finnas, liksom möjlighet att träna kommunikativa färdigheter och 

presentationsteknik. 

 

Kursplan och lärandemål formulerades i samverkan mellan institutionen och biblioteket inför 

ansökan om utvecklingsmedel. Detta blev en förändring som stämmer väl med bl.a. den 

forskning som Louise Limberg och Birgitta Folkesson presenterat genom IDOL-projektet, 

som visserligen behandlade ungdomsskolan, men vars resultat också belyser högskolebiblio-

tekens undervisning i informationssökning, (Limberg & Folkesson, 2006) och som tyder på 

att informationskompetens inte bara kan ses som en generell förmåga och att undervisningen 

därför måste varieras efter uppgiften och sammanhanget. 
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Detta var verkligen ett tillfälle för bibliotekarierna att lägga upp en skräddarsydd kurs i 

informationssökning inom ett specifikt område och för en viss kommande yrkespraktik. 

Utgående från bibliotekets innehav, vidgades sedan begreppet till att omfatta föreläsningar 

och övningar om EU:s informationspolicy, olika officiella informationsnätverk, den officiella 

informationens tillgänglighet och transparens samt specifikt språkbruk liksom 

nyhetsbevakning inom det berörda området. Dessa moment planerades in eftersom 

europastudenterna i sina framtida yrkesroller förväntas bli både mottagare och 

vidareinformatörer av information från och om Europeiska unionen och dess verksamheter.  

 

Det som skiljer kursen ”Praktisk EU-kunskap” från övriga kurser som ges på 

Europaprogrammet är dess praktiska karaktär. Grundtanken har varit att integrera 

Ekonomiska bibliotekets resurser och dess personal, med lärare som undervisar i ämnet 

europakunskap. Undervisarna representerar olika discipliner (statsvetenskap, juridik, medie- 

och kommunikationsvetenskap och bibliotek). Dessutom har flera praktiker deltagit i kursen i 

form av inbjudna gästföreläsare.  

Syftet med kursen är att den skall ge studenterna de färdigheter och kunskaper som krävs för 

att arbeta inom EU:s och svensk förvaltning, lobbyorganisationer och frivilliga organisationer 

samt det privata näringslivet. Efter avslutad utbildning på Europaprogrammet har studenterna 

goda kunskaper om de mer grundläggande teorierna inom den europeiska integrationen 

liksom kunskaper om EU:s institutioners uppbyggnad och funktionssätt. Studenterna ska 

också ha kunskaper om EU:s officiella dokumentation samt kunna välja och söka i relevanta 

informationskällor och tillämpa den funna informationen i en rapport.  

Det är viktigt att påpeka att kursen inte leder till något speciellt yrke utan är genom sin bredd 

en god förberedelse för att arbeta med många olika saker i det nya Europa. Syftet med kursen 

är framförallt är att höja studenternas internationella kompetens och anställningsbarhet.   

 

 

Kursinnehåll 
Kursen Praktisk EU-kunskap ska ge studenterna kunskaper och färdigheter som krävs för 

arbete inom EU:s och Sveriges förvaltning och inom andra organisationer där kännedom om 

EU:s beslutsprocesser och dokument är nödvändig, t.ex. inom lobbyverksamhet, frivillig-

organisationer och näringsliv. Därmed ska den bidra till att höja studenternas internationella 

kompetens och anställningsbarhet. 

 

Kursen består av tre sammankopplade delmoment: 

 

 Moment 1 EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser 4,5 hp 

Vad är syftet med EU? Varför har EU egentligen inrättats – och hur har det gått till? Hur 

fungerar EU? Vad har EU åstadkommit för medborgarna så här långt och vilka nya 

utmaningar står organisationen för i dag? Det är bara några av alla de frågor som hanteras 

under moment 1. 

 Genom momentet skall studenterna få: grundläggande kunskaper om EU:s framväxt, 

institutioner, policyområden, lagstiftningsarbete och dess dokument, sammanlänkning med 

Sveriges lagstiftning. Moment 1 avslutas med salstentamen bestående av 30 stycken 

kryssfrågor. 
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 Moment 2 EU:s officiella dokumentation och information 7,5 hp 

 

I det mest omfattande momentet ska kunskaper om hur EU:s dokumentation är organiserad  

tillämpas praktiskt vid övningar i informationssökning. Studenten ska kunna följa ett ärendes 

gång genom beslutsprocesserna och söka fram tillhörande dokument. De ska vara orienterade 

om EU:s officiella dokumentation och informationskällor samt kunna söka fram annat 

relevant material. Källkritiska aspekter och diskussioner kring tillgänglighet och transparens i 

dokumentationen ingår också.  

I detta kursmoment består examinationen av två delar. Alla studenter deltar i ett 

sammanfattande seminarium där de presenterar sina rapportidéer och samtliga ska bidra med 

tankar och reflektioner runt informationssökningen, för att hjälpa varandra att söka 

information inför sitt skrivande (se moment 3). En kortare salstentamen med kunskapsfrågor 

avslutar momentet. 

 

 Moment 3 Rapportskrivande och muntlig presentation 3 hp 

 

Detta moment, som binder samman de två föregående, består av ett projektarbete 

där studenterna visar att de kan tillämpa sina vunna kunskaper om EU och hur man finner 

dokument och information inom området. Föreläsningar i muntlig presentation och om 

språkfrågor inom EU-arbetet ger förberedelse för arbetslivets presentationer och formella 

rapportskrivande. 

Momentet avslutas med redovisning och muntlig presentation av rapporten vid kursens 

slutseminarium. I rapporten ska också finnas ett avsnitt innehållande tankar och reflektioner 

kring informationssökandet för rapporten. Rapporten bedöms av lärar/forskare och 

bibliotekarier tillsammans. 

 

 

Lärandemål 

Kursen Praktisk EU-kunskaps sex lärandemål formuleras enligt Högskoleförordningen i de tre 

kategorierna: 

Kunskap och förståelse 

- visa grundläggande kunskap om EU, dess institutioner och beslutsprocessers 

- redogöra för källor till EU-information, dokumenttyper och var de kan hittas 

Färdighet och förmåga 

- genom självständig informationssökning följa ett ärendes gång i beslutsprocessen 

- utveckla en vetenskaplig skriftlig rapport  

- förklara, i tal och skrift, hur EU:s officiella dokumentation och information relaterar 

till institutioner och beslutsprocesser 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- kritiskt reflektera över EU:s dokumentation och databaser, samt över sitt eget 

informationssökande 

 

 

Undervisningsformer 

Kursens första delmoment om EU:s uppbyggnad presenteras genom ett antal föreläsningar av 

lärare/forskare vid statsvetenskapliga och juridiska institutionerna, GU.  

 

Inom moment två, som biblioteket svarar för, används flera olika former av undervisning och 

de varvas även för samma kunskapsinnehåll. T.ex. behandlas ämnena EU:s  
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informationspolicy och Nyhetsbevakning genom föreläsning, korta filmer, och studenternas 

studiebesök, med efterföljande rapporter, hos olika informationsnätverk och organisationer 

som arbetar med EU-frågor i Västra Götalandsregionen.  I samband med studiebesöken ska 

studenterna också granska organisationernas webbplatser, målgrupper och infomaterial. 

Avsnitten om beslutsdokument, lagstiftning och databaser liksom om hur man finner relevant 

statistik från bl.a. EU:s statistikorgan Eurostat behandlas genom föreläsningar och workshops 

med praktiska övningar.  Studenterna följer ett ärende genom beslutsprocessen och ska kunna 

plocka fram de aktuella dokumenten. 

 

Kompetenserna från de olika EU-nätverken tas tillvara. En översättare från EU-kommissionen 

håller en mycket uppskattad heldag med föreläsning och workshop om språkpolicy på 

svenska och engelska. Representanter från Europaparlamentets Sverigekontor och Riksdagens 

EU-upplysning liksom EU:s nätverk för mobilitet på arbetsmarknaden gör också populära 

insatser. Att få denna kontakt med synnerligen kompetenta, yrkesverksamma personer 

uppskattas mycket av studenterna eftersom, som tidigare nämnts, de suktar efter praktisk 

förankring i det i övrigt teoretiska Europa-programmet och de får dessutom nu möjlighet att 

knyta kontakter. 

 

För att anknyta till kursen skapades också en webbaserad ämnesguide med länkar till en 

mängd olika informationskällor samlade på ett ställe.  

 

I kursens moment 3 förbereds studenterna på sitt rapportskrivande dels genom det 

sammanfattande seminariet som nämnts ovan dels genom två föreläsningar. Den ena 

behandlar formellt rapportskrivande och hur det skiljer sig från den akademiska uppsatsen. 

Kursens sista föreläsning behandlar muntlig presentation och ges i samarbete med inst. för 

journalistik och medier och kommunikation. Timmar finns avsatta för handledning, både vad 

gäller skrivande och informationssökning, och delas mellan lärare och bibliotekarier. 

 

 

Examinationsformer 

Kursen består som tidigare beskrivits av tre sammanlänkade delmoment. Även examinationen 

av kursen länkas samman som nedanstående tabell visar. Slutrapporten som ska beskriva hur 

ett valt EU-direktiv kommer till, bedöms av lärare och bibliotekarier gemensamt. Kursen 

examineras genom två mindre salstentor, deltagande i seminarium och genom rapporten som 

examinerar alla tre momenten.  

 

I tabellen visas en översikt gällande hur kursens samtliga lärande mål examineras.  Det är 

viktigt i sammanhanget att betona den centrala roll som samarbetet mellan bibliotekarierna och de 

teoretiska lärarna spelar för examinationen på kursen. Även om huvudansvaret för de teoretiska och 

praktiska momenten är uppdelat i första och andra blocket så är det tredje blocket med 

rapportskrivningen och den muntliga redovisningen helt integrerad och leds och bedöms gemensamt. 

På så vis examineras teoretisk och praktisk kunskap som inhämtats i de två första blocken en gång till 

gemensamt, vilket leder till fördjupad kunskap, mer reflektion och ett större helhetsperspektiv hos 

studenterna, något som varit en central pedagogisk idé för dessa lärare sedan samarbetet inleddes. 
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Kursens lärandemål Examination 
Moment 1 

Examination 
Moment 2 

Examination 
Moment 3 

1. Visa grundläggande kunskap om EU, EU:s 
institutioner och beslutsprocesser 

Salstenta 
MCQ  

 Rapport + 
muntlig 
presentation  

2. Redogöra för olika källor till EU-information, 
EU:s olika dokumenttyper, deras beteckningar, och 
i vilka databaser de kan hittas 

 Salstentamen  
Seminarium 1  

Rapport 

3. Genomföra en självständig informations-
sökning genom att följa ett ärendes gång genom 
EU:s beslutsprocess och dess implementering i 
Sverige  

  Rapport + 
muntlig 
presentation  

4. Utveckla en skriftlig vetenskaplig rapport från 
idé till genomförande  

  Rapport  

5. Förklara, muntligt och skriftligt, hur EU:s 
institutioner och beslutsprocesser kan relateras till 
olika informationskällor 

 Seminarium 2  
 

Rapport + 
muntlig 
presentation  

6. Kritiskt reflektera över EU:s dokument och 
databaser, samt sin egen 
informationssökningsprocess  

 Seminarium 2 Rapport + 
muntlig 
presentation  

 

 

Resultat av det gemensamma utvecklingsarbetet 

Resultat av samarbetet mellan statsvetenskapliga institutionen och Ekonomiska biblioteket har 

blivit en uppskattad kurs som sedan höstterminen 2008 ingår i ordinarie kursutbudet vid 

Göteborgs universitet. Den ges hösten 2011 nu för sjätte gången och kan sökas antingen som 

en valbar kurs inom Europaprogrammet eller som fristående kurs på hel- eller halvfart vår- 

respektive hösttermin.  

 

 

Utvärderingar  

Genomgående har kursen fått goda utvärderingar av studenterna. De uppskattar blandningen 

av teoretiska och praktiska moment. Flera beskriver kunskaperna om informationssökning 

som en aha-upplevelse. Studenterna har också fått en klarare bild av hur beslutfattandet går 

till i verkligen.  Genom att de söker information om ett valt ärende genom hela dess 

behandling, i olika källor och på olika sätt, och sedan lyssnar på varandras presentationer, får 

de en bättre bild av hur vägen till beslut och överenskommelser faktiskt kan variera. Flera 

studenter har bekräftat att detta bidrar till en större förståelse än den schematiska bild som 

läroböckerna presenterar.  

 

Ett återkommande tema i kursvärderingarna är att kursen borde vara obligatorisk för alla på 

Europaprogrammet och att det man lärt sig om att söka material för rapporten kommer att 

vara till stor nytta när man senare skriver sina större uppsatser. 
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Studenternas uppfattning om vad informationssökning innebär och vilka möjligheter som står 

till buds brukar också breddas rejält under kursen. Det blir en aha-upplevelse för många. 

 

Flera studenter har uppfattat denna kurs som ett bra komplement till sina i övrigt mer 

teoretiska studier, som något man ”kan beskriva för en presumtiv arbetsgivare”. 

 

För några studenter har kontakter med samhället, skapade under kursens gång, lett fram till 

praktikplats eller arbete inom europaarbetet. 

 

 

Pedagogiskt pris 

Medverkande lärare och bibliotekarier kunde glädjas över att 2010 tilldelas Göteborgs 

universitets pedagogiska lagpris för, som det heter i motiveringen:  

 

”framgångsrikt arbete med att integrera teori och praktik inom ämnet europakunskap”  

 

”samarbete mellan lärare och bibliotekarier ger studenterna goda förutsättningar för fördjupad 

kunskap, reflektion och helhetsperspektiv” 

 

”kursupplägget i hög grad svarar mot krav om utbildningens användbarhet på arbets-

marknaden” (ur motivering GU:s ped. pristagare 2010) 

 

 

Erfarenheter och vidareutveckling av kursen 

Eftersom kursen innehåller många praktiska övningar med databaser och andra 

informationskällor är den relativt undervisningstät. Många studenter upplever detta positivt, 

andra, som försöker läsa dubbla kurser eller har ett arbete vid sidan av studierna, uppfattar det 

som lite för krävande. Från de olika EU-nätverken i Västra Götaland har vi också fått 

intrycket att många redan yrkesverksamma med EU-frågor skulle ha stor nytta av kursens 

innehåll. En utveckling inför hösten 2011 blir därför erbjuda kursen i två former; dels som 

helfart dagtid och dels som halvfart kvällstid varannan termin. 

 

Institutionens och bibliotekets erfarenheter av arbeta på detta sätt är i huvudsak positiva. Båda 

sidor har fått nya insikter om respektive arbetsprocesser och sätt att stödja studenterna. De 

problem som upplevts har i första hand haft med olika tidsaspekter och 

schemaläggningspraktiker för lärare och bibliotekarier att göra.  

 

 

Implikationer för biblioteksarbetet 

I biblioteksarbetet uppstod vissa frågetecken kring progression i undervisningen i 

informationssökning. Undervisningen i informationssökning är här relativt avancerad och 

mycket specialiserad till EU-området. Eftersom kursen ges både som del av programmet och 

som enstaka kurs och eftersom det, enligt UB:s policy inte är Ekonomiska biblioteket utan en 

annan biblioteksenhet som ska svara för grunderna i informationssökning för samhällsvetare  

så kommer studenterna med skilda förutsättningar. Vilket återigen presenterar problemet som 

bl.a. Limberg & Folkesson tagit upp (2006): kan i informationskompetens verkligen ses som 

en generell, överförbar förmåga? 
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Det väcker också frågan om vårt sätt att organisera biblioteksarbetet kan tillåta att 

undervisande bibliotekarier utgår från olika sammanhang och det specifika för olika ämnes-

områden när de lägger upp sina kurser i informationssökning. Om så verkligen blir möjligt 

kan vi se fram mot en ljus framtid på alla former av utbildningsbibliotek där biblioteket kan 

gå in i större samarbetsprojekt tillsammans med institutioner och lärare för studenternas 

utveckling. 
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