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Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens 
biblioteksverksamhet 2018 

 

Fastställd av styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 2018-03-22. 
 

Följande dokument har utgjort underlag för utarbetandet av handlingsplanen: 
 

• Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan och resursfördelning 2018 
 (Dnr STYR 2017/1536)  

• Samhällsvetenskapliga fakultetens forskningsstrategi 2014-2017  
(Dnr STYR 2014/217) 

• Handlingsplan för utvecklingen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 
2017-2018 (Dnr STYR 2016/1447) 

• Verksamhetsplan för Lunds universitets bibliotek 2018 
 

Handlingsplanen omfattar Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och 
biblioteket på Campus Helsingborg. Biblioteket i Helsingborg tillhandahåller service 
även för andra fakulteter med verksamhet på orten.  

 
För att möta forskningens och utbildningens behov av kvalificerade bibliotekstjänster 
deltar biblioteken aktivt i samarbeten och utvecklingsprojekt inom fakulteten och i 
biblioteksnätverket LUB. Målen i föreliggande handlingsplan genomförs internt inom de 
båda biblioteken, i samverkan med fakultetens kärnverksamheter, och i 
samverkansstrukturen inom biblioteksnätverket.  
 
 
 
 
 
 
Bibliotekens stöd till forskningen 

Öppen data är en frekvent återkommande term i forskningsinfrastrukturella 
sammanhang. I begreppet ligger öppen tillgång till metadata, forskningsdata och 
publikationer som härrör från forskningsprojekt finansierade med offentliga medel. 
Öppen tillgång till forskningsdata för med sig komplexa frågeställningar och involverar 
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därför expertkompetens inom flera områden: juridik, etik, arkiv och bibliotek för att 
nämna några. Under 2018 kommer biblioteken att vidareutveckla den supportfunktion 
för forskningsdatahantering som inrättats på sambib under 2017. Vi kommer att 
tillhandahålla support för forskare och forskargrupper samt arrangera seminarier och 
utbildningstillfällen riktade till doktorander, forskare och prefekter för att öka kunskap 
och kompetens inom fakulteten i dessa frågor.  

För 5 år sedan konstaterades att ledorden för ett framgångsrikt forskarstöd är 
tillgänglighet, närhet och synlighet.1 Vi utvecklar rollen som ”embedded librarian” på 
Campus Helsingborg genom ett fördjupat pilotprojekt. 
 

Mål: 
 Erbjuda utbildningstillfällen i forskningsdatahantering för institutionerna 
 Delta i projekt kring GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) 
 Fördjupat pilotprojekt kring ”embedded librarianship” på Campus Helsingborg 
 Erbjuda undervisningstillfällen för forskare och doktorander i systematiska 

litteraturöversikter 

 
Bibliotekens stöd till utbildningen   
 
Biblioteket eftersträvar ett fördjupat samarbete med institutionernas lärare och studenter 
för att öka förståelsen för hur informationskompetens kan stödja studenterna i deras 
självständiga kunskapsutveckling. Under 2018 införs ett nytt moment om generella 
kompetenser i fakultetens högskolepedagogiska utbildning där biblioteket medverkar för 
att inspirera lärare att arbeta med integration av informationskompetens i 
ämnesutbildningen.  
 
Under 2018 inför fakulteten en kvalitetssäkringsmodell för samtliga utbildningar. 
Lärandemålen för informationskompetens utvärderas och utvecklas med fördel i sitt 
pedagogiska sammanhang i kontinuerlig dialog med lärare och studenter.      
 

Mål: 
 Utveckla bibliotekens undervisningsformer med fokus på e-lärande och blended 

learning 
 Planera och genomföra moment om informationskompetens i högskolepedagogisk kurs 

för fakultetens deltagare 
 Medverka i fakultetsgemensamt kvalitetssystem för utbildningen när det gäller 

uppföljningen av lärandemålen för informationskompetens 

 
Informationsförsörjning  
 
Bibliotekens tryckta och elektroniska samlingar är viktiga för studenternas lärande och 
för forskningsverksamheten. Informationsflödet i dagens samhälle är på en och samma 

                                                      
1 Tillgänglighet, närhet och synlighet -. Gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av stöd vid Lunds universitet 
http://portal.research.lu.se/portal/files/5848831/3404888.pdf  

http://portal.research.lu.se/portal/files/5848831/3404888.pdf
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gång lättillgängligt och oöverskådligt. Faktaresistens och filterbubblor är kända fenomen 
och ett väl utvecklat källkritiskt förhållande till information är en förutsättning för det 
självständiga lärandet. Biblioteken har en viktig uppgift att synliggöra och 
tillgängliggöra kvalitetssäkrad information.  
 
Under sommaren 2018 kommer ett nytt bibliotekssystem att införas för alla biblioteken 
vid Lunds universitet. I samband med implementeringen kommer informationsmaterial 
och manualer att utarbetas och utbildningstillfällen ges för personal och studenter.    
 
Mål: 
 Utveckla och synliggöra samlingarna genom anordna temautställningar utifrån 

aktuella forskningsprojekt vid fakulteten, och till dessa knyta nyförvärv i linje med 
forskningen 

 
Bibliotekens lärandemiljö 
 
Biblioteksrummet har av tradition ett starkt symbolvärde och representerar för många 
kontinuitet, kunskap och inspiration. Det som skiljer biblioteksrummet från andra 
informella lärandemiljöer är att det på biblioteken tillhandahålls informationsresurser och 
professionella tjänster till stöd för lärande och forskning. Dessutom är biblioteksrummet 
bemannat vilket känns tryggt och säkert för alla. Vi deltar aktivt i planeringen av 
fakultetens studiecentrum i Paradisområdet där biblioteksrummet med dess unika 
studiemiljöer har sin självklara plats. Under 2018 planeras för expansion av bibliotekets 
tysta läsplatser samt samlokalisering av personalens kontor i anslutning till biblioteket på 
Campus Helsingborg.  
 
Mål: 
 Granska användarmiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv avseende samtliga  

diskrimineringsgrunder. 
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