
C3BLH1 V17-2 Ledarskap och hållbar utveckling 
för bibliotek, 7,5 hp NGBIB14h  
 
Kursen är en kärnkurs, en obligatorisk kurs i kandidatprogrammet för bibliotekarier. Den gavs 
som andra kurs på studenternas sista termin. Efter kursen påbörjades kandidatuppsatskursen. 
Kursen är också en HU-diplomerad kurs vilket innebär att hållbar utveckling genomsyrar 
examinationsuppgifterna. Examinationsuppgifterna bestod av en projektplan och ett större 
paper som presentades vid ett seminarium. 
 
Resultatet på studenter som fått slutbetyg på kursen anges nedan (3/6 2017): 
 
Antal personer totalt: 41  
varav antal med slutbetyg: 21  
antal utan slutbetyg: 12  
antal utan resultat: 8  
 
Kursansvariga var adjunkt Margareta Lundberg Rodin och adjunkt Arja Mäntykangas. 
Adjunkt Katarina Michnik deltog också i kursens workshop. Övriga undervisningsformer var 
föreläsningar, seminarier och diskussionstillfällen. 
 
Studenterna gavs möjlighet att fylla i en kursvärderingsblankett. 9 studenter har lämnat sina 
synpunkter (20%). Nedan presenteras enkätens frågor var för sig med resultat. I slutet finns 
lärarnas kommentarer.  
 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

 
 

Alternativ Mycket 
irrelevant 

Ganska 
irrelevant Ganska relevant Mycket relevant 

Fördelning 0% 11,1% 66,7% 22,2% 
Antal 0 1 6 2 

 

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

 
 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 25% 62,5% 12,5% 
Antal 0 2 5 1 

 
 



Respondentkommentar i utdrag: 
Det är främst ledarskap-medarbetare perspektivet som jag inte tycker att jag uppnått 
eller fått ta del av så mycket i kursen. Hållbarhetsperspektivet däremot har funkat bra. 

 

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 

 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Antal 0 3 3 3 

 

5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande? 

 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 11,1% 22,2% 44,4% 22,2% 
Antal 1 2 4 2 

 

Respondentkommentarer:  

Det var verkligen inspirerande när ni berättade om er egen erfarenhet och vad ni arbetat med, 
det gav bättre perspektiv eftersom ni kunde föra konkreta exempel. 

 

6. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande, varför inte? 

• Mer tydlighet över uppgiften önskas 
• Föreläsningar där jag inte kunde koppla till det moment som vi examineras inom 

7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

 
 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 22,2% 77,8% 0% 
Antal 0 2 7 0 

 



Respondentkommentarer: 

ha mer kurslitteratur som tog upp hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv 
svårt att använda mig av Antonellis artikel eftersom den inte kunde uppvisa särskilt mycket fakta, i 
litteraturen relevant i övrigt 
kurslitteraturen fokuserade mest endast på folkbibliotek  

9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på 
arbete med kursen? 

 

Alternativ Upp till 20 
timmar/vecka 

Mellan 21 
och 30 
timmar/vecka 

Mellan 31 
och 40 
timmar/vecka 

Mellan 41 
och 50 
timmar/vecka 

Mer än 50 
timmar/vecka 

Fördelning 11,1% 11,1% 77,8% 0% 0% 
Antal 1 1 7 0 0 

 

11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de 
veckor som kursen pågick? 

 
 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 11,1% 66,7% 22,2% 
Antal 0 1 6 2 

 
 

Respondentkommentarer: 

• bra med en intensiv föreläsningsperiod i början och att därefter själv få disponera över 
sin tid. På så vis var det enkelt att planera arbetets upplägg utefter ens egna villkor. 

 

12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med 
kursens mål? 

 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 12,5% 62,5% 25% 
Antal 0 1 5 2 

 



13. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför? 

 

• Tycker inte att jag uppnått de mål som finns i kursplanen (förutom hållbarhets-
aspekten och att förhålla sig till en viss organisations mål. 

 

14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de 
professionella fält utbildningen förbereder för? 

 
 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 11,1% 33,3% 44,4% 11,1% 
Antal 1 3 4 1 

 

Respondentkommentarer:  

• Bra att ha fått skapa projekt, vilket känns relevant för framtiden. 
• Beträffande ledar-området har jag i nuläget svårt att finna en relation. Jag tycker dock 

att det är positivt med förberedelse vid eventuella ansvarspositioner i framtida arbete, 
därför var det också bra med Margareta och Arjas intressanta redogörelser för egna 
anställningar och positioner. 

• Ett större fokus på ledarskap vore önskvärt, då det handlat väldigt mycket om hållbar 
utveckling men lite om ledarskap så mer om ledarskap vore bra. 

15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning 
inom kursens ämnesområden? 

 
 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 11,1% 22,2% 66,7% 0% 
Antal 1 2 6 0 

 
 
 

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

Kommentarer:  



Gästföreläsare! Det blev lite enformigt med bara två föreläsare på sex föreläsningar.  
 
Lägg diskussionstillfällen för PM och paper lite senare så att folk har börjat fundera på 
vad de vill skriva om. På diskussionstillfället som var för PM:et var vi nog inte många 
som kommit på något att skriva om - exempel förslag och inspiration behövdes.  

Denna kurs känns malplacerad mellan vetenskap 2 och kandidaten. --- Under denna 
period mellan vetenskap 2 och kandidaten borde en valbar kurs ligga, för att vi som 
studenter ska kunna hålla glöden uppe . --- Finns ingen plats för att andas här under 
våren för att orka med alla uppgifter i tid.--- Som jag nämnde var denna kurs väldigt 
luddig!! Luddigt förklarade uppgifter och svår att hitta inspiration till då uppgifterna 
var så svåra att ta till sig 

Kursen har varit intressant och lärorik samt lämplig så här i slutet av programtiden. 
Dessutom var den inte lika intensiv som föregående vilket jag tror kan bidra till att fler 
studenter orkar vara fortsatt motiverade, trots vetskapen om att kandidatuppsatsen 
närmar sig. Jag tycker helt enkelt att kursen inte behöver förändras särskilt mycket, 
möjligtvis kan diskussions-workshopen kortas ner något (eller frågorna utökas) 
eftersom vi hade ganska mycket tid över efter diskussionerna. Tack för en i övrigt bra 
kurs! 

Instruktionerna behövde vara mycket tydligare!  
Pm borde vara inlämnat först. 
Alldeles för kort tid att läsa den rapport man ska opponera på. 
 
 
Kursansvarigas kommentarer 

Vi kursansvariga har påkallat möten med fältstudiekurserserna som också handlar om 
hållbar utveckling med ambitionen progression. Vidare skärpningar ska dock göras 
och samordningen mellan kurserna stramas åt ytterligare. Ett ständigt pågående arbete 
för förtydligande av uppgifterna pågår.  

Upplevelserna om kursens placering i programmet förmedlas till de programansvariga. 
Vi kursansvariga anser att ledarskap, arbetsledning är relaterade till ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap inom ett område som kallas för library management.  
Studenter ska förberedas inför att inneha en ansvarig position som professionella 
bibliotekarier. 

Synpunkterna tas i beaktande vid kursutvecklingen.  

Margareta Lundberg Rodin och Arja Mäntykangas 
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