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Kursrapport för kursen Utveckla och leda kultur- och 
informationsverksamheter 7,5 hp 

Period och kursgrupp: Masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 
MADI13  

Ladokkod: (32IUL1) 

Kursansvariga: Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf 

Kort om kursens innehåll och undervisningsformer och mål 
Kursen innehåller följande delmoment, alla relaterade till området kultur- och 
informationsverksamheter, både i linjeorganisationen och i projekt: 

• Centrala begrepp och teorier i organisationsteorin 
• Ledarskap och medarbetarskap 
• Strategisk planering , kvalitet och kvalitetsutvärdering 
• Strategisk kommunikation 
• Ekonomi 
• Projekt som utvecklingsform 

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten. Undervisningen 
bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Kursen bedrivs på distans 
med en planerad fysisk träff i Borås, på ca en och en halv dag. Vid den fysiska träffen gavs 
föreläsningar inom området både från institutionens lärare och från företrädare från fältet. Träffen 
innehöll också en workshop 

Kursens lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

• kritisk reflektera kring organisatoriska frågor vid kultur- och informationsverksamheter 
• tillämpa kunskap om strategisk planering, kvalitetsstyrning och utvärdering 
• planera, motivera och kritiskt diskutera projekt som utvecklingsform vid kultur- och 

informationsverksamheter 

Examinationer 
Kursen examineras genom följande moment: 
Inlämningsuppgift - förarbete inför projektarbete: 1.5 hp (se nedan). 
Deltagande i workshop i Borås: 0,5 hp 
Projektarbete: 5,5 hp. Studenten har möjlighet att välja mellan att skapa en projektplan eller att 
utvärdera ett befintligt projekt. 

Antal studenter och antal godkända 
Antal registrerade studenter var vid kursstart 36 st. Under kursen har ca 25 studenter varit aktiva och  
Vid kursens avslutande examinationsuppgift gjordes 20 inlämningar varav 18 i dagsläget är godkända. 
17 studenter har fått betyget G, en student har fått betyget VG. Övriga studenter har ännu inte 
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lämnat in sina kompletteringar, examinerande uppgifter, alternativt inte deltagit i kursens alla 
examinerande moment. 

Kursvärdering – studenter 
Vi har genomfört en digital utvärdering i pingpong, samt en muntlig utvärdering, som gjordes vid 
slutseminariet. Endast fyra studenter svarande på den digitala enkäten, vilket kursansvariga anser 
vara för få för att dra tydliga slutsatser. Här följer därför ett sammanfogat resultat med intryck från 
seminarierna och konversationer i PingPong. 

Enligt studenterna finns det ett bra samband mellan kursmål och examination, likaså god anknytning 
till det professionella fältet. Den fysiska träffen uppskattades, bland annat möjligheten till fysiska 
möten och tillfällen till diskussion. Gästlärarna uppskattades mycket likaså medverkande BHS-lärares 
föreläsningar. Anknytning till främst B&I-forskning kan förstärkas ytterligare.  Undervisningsformerna 
kan i viss mån förbättras, i första hand gällande arbetet på distans. 

Kursansvarigas kommentarer och förslag till åtgärder och vidareutveckling 
Kursen försöker greppa över stora områden och tar höjd för olika typer av ledarskap. Detta gör det 
svårt att nå en tillräcklig grad av fördjupning. Studenternas bakgrundskunskaper och erfarenhet inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap varierar i hög grad och föranleder vissa förändringar främst 
när det gäller att förtydliga examinationsuppgifterna. Vi anser att det är viktigt att 
examensuppgifterna anknyts mer till det professionella fältet. 

Kursens titel uppfattas som lite otydlig eftersom visst fokus är projektledning medan titeln rör 
organisation och ledarskap. Vi menar att organisation och ledarskap är kursens huvudinnehåll och att 
projektledning liksom utvärdering är exempel på konkreta ledarskapsuppgifter, om än i annan form 
än linjärt ledarskap. Det finns också ett behov av att anknyta kursen till kursen Verksamhetsförlagda 
projekt, vilket vi avser att göra inför nästa kursomgång. 

Kursansvariga 
Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf 


	Kursrapport för kursen Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter 7,5 hp
	Kort om kursens innehåll och undervisningsformer och mål
	Kursens lärandemål

	Examinationer
	Antal studenter och antal godkända
	Kursvärdering – studenter
	Kursansvarigas kommentarer och förslag till åtgärder och vidareutveckling


