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Verksamhetsåret 2021
Pandemins andra år inleddes med starkt begränsade
öppettider och med endast ett fåtal tillgängliga
studiearbetsplatser på biblioteken. Bortsett från
begränsningarna i studiemiljöerna pågick biblioteksverksamheten i stort sett som vanligt och merparten
av mötena med studenter och forskare ägde rum i
digitala kanaler. Här följer några nerslag i det gångna
biblioteksåret på Samhällsvetenskapliga fakultetens
bibliotek med lokala och nationella utblickar.
Under året har vi kunnat färdigställa inredningsprojektet i studiemiljöerna på Sambib och det är glädjande att se hur rummen nu befolkas från morgon till
kväll. I början av höstterminen uppstod ett litet glapp
mellan möbelleveranserna och studenternas återkomst
till campus. Studenterna lät sig inte hindras utan slog
sig helt enkelt ner på golvet – en ganska talande bild
för hur vi sett fram emot att få återvända till campus.
Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet vid Lunds
universitet och som inspiration bjöd vi in en kollega
från SLU-biblioteket i Alnarp för att ta del av deras
miljöarbete. Med utgångspunkt i det mötet har vi
påbörjat ett internt arbetsdokument med möjliga
hållbarhetsåtgärder för biblioteksverksamheten och
tanken är att vi ska följa upp dokumentet löpande.
I biblioteksnätverket har vi under året slutfört
tre gemensamma initiativ som sedan fastställts i
Universitetsbibliotekets styrelse. En ny gemensam
arbetsgruppsstruktur kommer att bemannas under
2022. Den nya strukturen ska skapa förutsättningar
för dialog och utbyten, kompetens- och verksamhetsutveckling. Vidare har en modell för kvalitetsutveckling
utarbetats i Samverkansgruppen där bibliotekscheferna möts och diskuterar gemensamma biblioteksfrågor. Modellen utgår från gemensamma kriterier och
med ett återkommande intervall ska en granskning
av verksamheten på de enskilda biblioteken utföras
av en utsedd auditgrupp. Här finns likheter med
universitetets kvalitetsmodell för utbildningen och
förhoppningen är att underlaget ska uppmuntra
till ett reflekterande och undersökande arbetssätt i
verksamheterna. Det tredje gemensamma initiativet är
en Strategi för samlingsbyggande för biblioteken vid
Lunds universitet, 2022–2027, med målbilder för hållbara och tillgängliga samlingar. Universitetsbiblioteket
har bevarandeplikt för all svensk litteratur men det är
främst fakultetsbiblioteken som köper in och säkrar
bevarande och tillgång till den utländska litteraturen.
Strategin kommer att kompletteras med gemensamma
riktlinjer och arbetsdokument för alla biblioteken. De

tre initiativen utgör alla viktiga incitament för likvärdig
biblioteksservice för alla studenter vid Lunds universitet och för kvalitet i bibliotekens verksamheter.
Personal från Samhällsvetenskapliga fakultetens
bibliotek har under året deltagit i två nationella projekt
initierade av SUHFs expertgrupp för bibliotekschefer.
Ett av projekten handlar om att stärka bibliotekens
doktorandstöd, i det andra projektet utarbetas ett
nationellt ramverk för bibliotekens digitala lärresurser.
Utöver dessa båda projekt deltar vi i ett nordiskt konsortium med utveckling av en gemensam plattform för
bibliotekens digitala lärobjekt. Läs gärna vidare i årsredovisningen om dessa och andra utvecklingsinsatser
som genomförts under 2021 på de båda biblioteken.
Under senhösten kunde vi påbörja återmöbleringen
av studiemiljöerna, avlägsna avståndsmarkeringarna
och välkomna studenterna tillbaka till biblioteken.
Så efterlängtat! Den skrämmande utvecklingen i
omvärlden dämpar dock glädjen över restriktionernas
upphävande och tacksamheten hos var och en av oss
över att kunna gå till arbetet en alldeles vanlig vardag
som den kan te sig är påtaglig.
Lund i mars månad
Karin Jönsson, bibliotekschef

LUNDS UNIVERSITET | SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
& BIBLIOTEKET VID CAMPUS HESINGBORG | ÅRSREDOVISNING 2021

Studiemiljöer
Under 2021 har vi förnyat några av studiemiljöerna på
Sambib. Allt började redan 2019, då bibliotekspersonalen flyttade sina kontor till översta våningen, vilket
frigjorde några rum på entréplan. Rummen utrustades
först med begagnade möbler från våra förråd och användes hela tiden av studenter. Under tiden frågade vi
genom UX-undersökningar de studenter som använde
rummen om vilken slags studieplatser de helst ville ha,
och två önskemål utkristalliserade sig som ”vinnare”:
grupprum och enskilda, tysta studieplatser.
I samband med att vi skulle gå vidare och utrusta
rummen på ett mer genomtänkt sätt kom pandemin
i vägen, och arbetet avstannade. Först under våren
2021 fanns tiden och möjligheten att gå vidare. Vi
köpte då in tjänster från en inredningsarkitekt för
att få råd om val av möbler och färger, och därefter

beställdes möbler. Vi satsade också på vägghängda
skärmar i grupprummen, med möjlighet att koppla in
sin dator.
Ambitionen var att rummen skulle vara klara till
höstterminsstarten 2021, men först i november var
allt på plats, och online-bokningen av grupprummen
kunde slås på.
Förutom grupprum inreddes också ett rum på entréplan med avskilda studieplatser för individuellt arbete
Norra flygeln på andra våningen, vårt tidskriftsrum,
har också ingått i projektet och fått en ansiktslyftning,
med främst enskilda studieplatser och läsfåtöljer (se
bilderna ovan).
Alla studieplatser används flitigt, behovet är stundtals långt mycket större än vad vi kan erbjuda.
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The makeover
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Media
MEDIALANDSKAPET 2021
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har
ett användarinriktat förvärv där inköpsförslag från
fakultetens forskare, lärare och studenter i största
möjliga utsträckning infrias. Övrigt förvärv görs med
utgångspunkt i ämnesprofiler och forskningsinriktningar på fakulteten och kompletteras med bevakning
av utgivningen inom våra ämnesområden.
Vid inköpsförslag är beställarens önskemål av format vägledande, men beslut tas också med hänsyn till
pris, användarvillkor och funktionalitet. Under pandemin har vi märkt en ökad efterfrågan på e-böcker, som
en följd av dess tillgänglighet och platsoberoende.
Andelen tryckta böcker som köps in är dock
fortfarande i majoritet i förhållande till antal inköpta
e-böcker. Det beror bland annat på:

vid LU av tjänster som erbjuder säker arkivtillgång till
e-media.
Ett nytt ramverk för bevarande och gallring håller på
att ta form på nationell nivå och en avsiktsförklaring
för lärosätesbiblioteken som tydliggör det gemensamma ansvaret är antagen. Ramverket framhåller att det
dels behöver säkras fysiska exemplar som ett ”samhällets minne”, dels sparas tillräckligt antal exemplar för
kontinuerligt användande (med medföljande slitage).
Det lokala bibliotekets bestånd är en del av detta.
I tabellen visas antalet inköpta böcker uppdelat
i tryckt och elektroniskt format samt kostnader för
respektive kategori.

• Svenska titlar köps alltid i tryck eftersom LU saknar
avtal med för e-böcker med svenska förlag

Böcker

• Alla engelskspråkiga titlar går inte att köpa som
e-böcker för bibliotek eller med bra användarvillkor
även om de säljs till privatpersoner
• I inköpsförslagen märks fortsatt hög efterfrågan på
tryckt material
• Ibland är inte kostnadsskillnaden mellan tryckt bok
och e-bok motiverad
E-formatet ger oslagbart snabb och platsoberoende
tillgång till texten för flera användare samtidigt i bästa
fall men är också dyrare och säljs inte alltid med bra
villkor till biblioteken. Samtidigt minskar e-formatet
tillgängligheten på andra sätt. Licenser köps för
det enskilda lärosätet och endast fjärrlån av kapitel
tillåts. Ödmjukhet behöver också finnas för att läsare
föredrar olika format vilket ofta varierar med vilket
sammanhang texten ska användas i. Här finns också
hållbarhetsaspekter att beakta.
Vi behöver uppmärksamma och motverka en likriktning av utbudet på svenska bibliotek som en konsekvens av förlagens affärsmodeller där stora paketköp
av e-resurser erbjuds till lärosätena vilket kan resultera
i att alla köper sina egna licenser till samma material,
vilket i sin tur påverkar utbytet mellan biblioteken
inom det nationella fjärrlånesamarbetet. En elektronisk
kopia är inte heller liktydigt med en säker åtkomst för
all framtid. Förlagen kan gå i konkurs, vi kan förlora
access. Därför gallrar vi inte de tryckta samlingarna på
biblioteken utan att ha en säker elektronisk motsvarighet. Just nu pågår en utvärdering i biblioteksnätverket

FAKULTETENS MEDIAINKÖP

Typ

Antal

Kostnad (tkr)

Monografier - tryckta

862

340

Monografier - e-böcker

319

427

1 966

660

147

179

3 294

1 606

Kurslitteratur - tryckt
Kurslitteratur - e-böcker
Totalt

Övriga informationsresurser
Typ
Databaser
Tryckta tidskrifter
E-tidskrifter
Totalt

Kostnad (tkr)
1 282
67
133
2 221

Härutöver finns många samhällsvetenskapliga informationsresurser i stora e-tidskriftspaket/e-bokspaket som finansieras
gemensamt.
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Utbildningsstöd
UNDERVISNINGSUTVECKLING
Undervisande bibliotekarier vid Samhällsvetenskapliga
fakultetens bibliotek uppmuntras alla att gå AHU:s
högskolepedagogiska kurs ”Teaching and Learning
in Higher Education”, 7,5 hp. Kursen har fokus på
studentaktiverande metoder och teorier och det ingår
flera praktiska övningar i syfte att lärare ska bli bättre
rustade att hjälpa studenter att röra sig från ytligt till
fördjupat lärande. Kursen berörde hela processen från
att definiera tydliga och avgränsade kursmål (ILO) till
lämpliga läraktiviteter (TLA), löpande bedömning av utvecklingen (CAT), slutlig examination och utvärdering.
Kursens olika delar mynnar ut i ett eget arbete i form
av en rapport som ska beskriva utvecklingen av ett nytt
eller befintligt lärobjekt där hela processen tillämpas.
Jag valde att arbeta om en dubbellektion när jag
träffar internationella masterstudenter på ISM och ISK
inför arbetet med sin uppsats. Lärarlagen och biblioteket upplever ett glapp i vad många studenter förväntas
kunna, vad deras frågor indikerar när vi träffar dem
och vad de uppvisar i uppsatsen. Flera aspekter av utbildningen behöver ses över för att förbättra förutsättningarna för lärandet av generella kompetenser (som
t.ex. informationskompetens) kopplat till ämneskunskaper. Vi bibliotekarier arbetar på båda institutionerna
gemensamt med studierektorer, program- och kursansvariga lärare med ett långsiktigt utvecklingsarbete av
programstrukturen, bland annat hur och var moment
om informationskompetens integreras i delkurserna för
att få till en bättre röd tråd och ett fördjupat lärande.

Målet med kursuppgiften som rapporten skrevs om
kan sammanfattas i tre delar: Att tillämpa kunskaperna
från kursen; Att som en del av det långsiktiga programutvecklingsarbetet se över och spetsa till lärandemålen för ett specifikt lärtillfälle; Att jobba aktivt med
några av bibliotekets målsättningar i handlingsplanen
– utveckla vår digitala kompetens, studentaktiverande
metoder och tillämpa mer av ”blended learning”.
Från att ha varit ett föreläsningsbetonat tillfälle med
utrymme på slutet för eget arbete/frågor, skulle det
bli ett tillfälle i ett ALC-klassrum med fokus på dialog
och fördjupning under den lärarledda tiden. Syftet var
att använda möjligheterna till förlängd och fördjupad
lärprocess som kompletterande digitala lärobjekt före/
efter undervisningstillfället i sal kan ge. För att möjliggöra det skulle det mesta av de teoretiska genomgångarna göras om till digitala lärobjekt i Canvas och
vi planerade också att lägga till uppföljande digitala
moment efteråt. Det innebär totalt sett fler TLA:s och
CAT:s som bättre kan synliggöra lärprocessen för varje
enskild student.
Momenten förbereddes i slutet av 2021 och har provats i början av 2022, men fick då hållas i Zoom med
delvis annat upplägg istället för ALC-klassrum p.g.a.
av pandemin. Det är därför svårt att utvärdera upplägget som helhet, men en första indikation är ändå att
det blev mer givande dialoger och att studenterna
gav uttryck för att de fått syn på skillnader, för- och
nackdelar med olika sökmetoder.
Sara Rondahl
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DIGITALA LÄROBJEKT
Open Educational Resources (OER)
Våren 2021 initierade SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken ett nationellt projekt om öppna lärresurser. Projektledare är Jonas Pettersson på Karolinska
biblioteket och Anna Pettersson på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. 13 svenska lärosätesbibliotek deltar i projektet som sträcker sig fram till
och med oktober 2022. Syftet med projektet är att,
inom och mellan lärosätesbiblioteken, bygga upp en
stark delningskultur för OER. Det handlar om att öka
hållbarheten för bibliotekens pedagogiska uppdrag
inom den högre utbildningen samt att effektivt stötta
studenternas lärande i informationskompetens. Målet
med projektet är att främja en god infrastruktur för
delning av öppna lärobjekt, inom och mellan svenska
lärosätesbibliotek, detta genom att formulera riktlinjer
och, till viss del, standarder för hur en delningspraktik
kan se ut.
Projektdeltagarna kallades under hösten 2021 till digitala workshops. Till att börja med för att ringa in de
utmaningar som hindrar en god delningskultur och en
god delningsinfrastruktur för lärosätesbiblioteken. Med
utgångspunkt i identifierade utmaningar presenterades
projektet under nätverkskonferensen Forskningsbibliotekens pedagogiska roll i slutet av november. Drygt
130 undervisande bibliotekarier fick i en Mentimeter
svara på frågan ”Vad anser du är det största hindret
för att lärobjekt ska användas mer?” Svaren sammanställdes sedan av projektledarna och kom att utgöra en
viktig del i arbetet med en enkät som projektgruppen
konstruerade under vintern.

Sent hösten 2021 fick Kungliga biblioteket ett
regeringsuppdrag som handlar om att kartlägga öppna
lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Kartläggningen innefattar ett större
enkätutskick till samtliga svenska bibliotek. Enkätsvaren kommer i höst analyseras och sammanställas av KB
i samarbete med projektledarna. I oktober 2022 ska
sedan ovan nämnda riktlinjer och standarder formuleras i en projektrapport.
Podd
De senaste åren har bibliotekens undervisning tagit
sig nya spännande uttryck. Inte minst under de år som
präglats av pandemirestriktioner har arbetet med att
skapa digitalt kursinnehåll intensifierats. Det digitala
kursinnehållet som Samhällsvetenskapliga fakultetens
bibliotek skapar har en stor bredd och variation. Vi har
en pedagogisk ambition om att erbjuda olika typer av
lärobjekt där studenterna kan inhämta information
genom att läsa, titta och prova själva. Under sommaren 2021 bestämde vi oss för att även spela in ett
poddavsnitt. Ett poddavsnitt erbjuder ytterligare ett
sätt att ta del av bibliotekets undervisning.
Poddavsnittet som spelades in ska ses som ett av
många lärobjekt, och det kommer bäst till sin rätt
genom att kombineras med andra lärobjekt och annan
information. Poddavsnittet består av en diskussion om
akademisk hederlighet: vad som kan gränsa till plagiat
och varför det är viktigt att referera. Poddavsnittet
har exempelvis använts som komplement till den
information om akademisk hederlighet som Samhällsvetenskapliga fakulteten har publicerat i alla sina
Canvaskurser inför vårterminen 2022.
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IT-PEDAGOG
Rollen som fakultetens IT-pedagog har utvecklats
under det gångna året, både till form och innehåll.
Till formen så har rollen fått en tydligare plats och
förankring i organisationen, och innehållet har riktats
mer mot lärarnas behov. Hela året har präglats av
pandemin, där förändrade restriktioner från samhället
och universitetet haft stor påverkan på intresset för
frågor kring pedagogik och IT.
Under vårterminen skedde mycket av arbetet i nära
samarbete med Sahar Valizadeh, fakultetens Canvassamordnare och representant i LU-projektet Digitala
lärmiljöer. Största satsningen under vårterminen
var det fakultetsgemensamma projektet ”Campus
Online”, som riktade sig till alla fakultetens studenter.
Tanken var att erbjuda fakultetens studenter ett utökat
stöd med fokus på studieteknik, färdighetsträning
och välbefinnande, i den nya situation som Coronapandemin förde med sig. IT-pedagogen har i projektet
ansvarat för en mängd workshops, samt ett öppet
”studierum” i Zoom varje tisdag.
Utöver satsningen på Campus Online lades under
våren ganska mycket tid ner på planering av ett
fakultetsövergripande projekt på temat digital pedagogik och digitala lärmiljöer. Efter vissa svårigheter
med att fastslå projektets ramar, det faktum att Sahar
bytte tjänst inom LU, samt problem med att rekrytera
en lämplig projektledare, valde fakulteten till slut att
inte gå vidare med projektplanerna. Istället knöts
IT-pedagogen till fakultetens högskolepedagogiska råd,
som ska arbeta med att peka ut mål och riktning för
rollen.
Under höstterminen beslutades att satsningen på
Campus online skulle fortsätta, men i en nerbantad
form. Fokus lades på färdighetsträning, och mycket av
arbetet koordinerades och fördelades i samarbete med
liknande satsningar på HT-fakulteten och LTH.
De två stora utvecklingsområdena under hösten
var digital examination och IT-pedagogens roll i
LU-projektet ”Digitala lärmiljöer”. Intresset för digital
examination fortsätter att öka på fakulteten och under
året har flera institutioner valt att börja examinera
digitalt, vilket också medfört många frågor från både
lärare, administratörer och studenter.
IT-pedagogen fick under våren kliva in som S-faks
fakultetssamordnare i ”digitala lärmiljöer”, med ansvar
för att förmedla information i båda riktningarna
mellan arbetet centralt på LU och olika intressenter på
fakulteten. Den nya rollen möjliggjorde ett närmare
samarbete med nyckelpersoner på fakulteten, inte
minst studierektorerna och S-faks sätt att arbeta på
har lyfts fram som gott exempel.

Övriga aktiviteter och uppdrag 2021:
• Representant i Sam-IT infosäk, PedSam-IT och SamIT
• Fakultetssamordnare för S-fak i projektet ”Digitala
lärmiljöer”, i projektet aktiv i frågor kring pedagogisk utveckling och tentamensverktyget Inspera.
• Arrangerat och genomfört seminarier på Genusvetenskap och ISK.
• Arrangerat och medverkat på ett antal workshops
som erbjudits hela fakulteten, på temat digital
undervisning
• Löpande support åt fakultetens lärare rörande
digitala verktyg.
Medverkat i fakultetens lokalprojekt Sam-C
Medverkat på fakultetens egen dag på fortsättningskursen i högskolepedagogik.
Medverkat i gruppen som arbetat med ny hållbarhetspolicy på fakulteten.
Mats Blomberg
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Forskarstöd
SYSTEMATISKA LITTERATURÖVERSIKTER
Intresset för systematiska litteraturöversikter har växt
kontinuerligt och teamet ger sedan flera år tillbaka
stöd till enskilda forskare och forskargrupper genom
hela eller delar av processen. Vi har också haft workshops inom ramen för doktorandkursen ”Kickstart to
academic life” samt Forskarskolan för yrkesverksamma
i socialtjänsten (FYS). Dessa har varit uppskattade och
ett bra sätt att visa på hur forskare kan söka strategiskt
inom ett ämnesområde.
Under 2021 har vi påbörjat arbetet med att erbjuda
workshops som vänder sig till alla forskare vid fakulteten och vi avser att fortsätta med det kontinuerligt.
NYA FORSKNINGSPORTALEN
Den 19 oktober lanserades den nya forskningsportalen, alltså LUCRIS i ny kostym. Den innehåller nyheter
som nätverkskartor och ”Fingerprints” (en sorts automatgenererade ämnesord) och har också ett gränssnitt
som tydligare visar upp det som forskarna lagt in i
LUCRIS. Biblioteken har ansvarat för att kommunikation och support ska fungera smidigt och i detta
samarbetat tätt med fakultetens kommunikatörer.
DATAHANTERINGSPLANER
Forskare verksamma inom EU-projekt har sedan flera
år haft krav på sig att skicka in en datahanteringsplan,
som beskriver hur man hanterar sina forskningsdata
under och efter projektet. Biblioteken har gett stöd
till enskilda forskare och bl.a. visat på hur man kan
använda Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMP Roadmap.

Nu har även de stora svenska forskningsfinansiärerna börjat ställa krav på att forskarna ska sammanställa
datahanteringsplaner och biblioteken möter behovet
genom att erbjuda workshops till forskare som fått
anslag. Under 2021 har vi haft två workshops där vi
har visat DMP Roadmap samt haft tid för diskussion
och frågor.
PROJEKTET ÄMNESNÄRA FORSKARSTÖD
Biblioteken har börjat samarbeta mer med doktorandrådet vid fakulteten, SDR, och fått önskemål om en
riktad satsning på mer stöd till samtliga doktorander.
Vi har arbetat med att skilja ut det vi tar upp på doktorandkursen ”Kickstart to academic life” och det som
kan vara av intresse även senare i doktorandstudierna.
Som en del av det nationella projektet ”Vidareutveckla det ämnesnära forskarstödet” (2021, inom
SUHF Forum för Bibliotekschefers samarbetsplattform)
har vi också jobbat med att skapa en digital plattform
för doktorandstöd. Genom att göra ett nytt Canvaskort, ”PhD Library Support - Social Sciences Faculty
Libraries”, har vi skapat en gemensam ingång för alla
doktorander till resurser och stöd som vi tillhandahåller. Här finns också en mängd filmer och texter som
doktoranderna kan ta del av på egen hand, samt
information om bibliotekets kommande workshops
och kurser. Canvaskortet har blivit uppskattat av
doktoranderna och vår ambition är att hålla det så
uppdaterat och relevant som möjligt – som en del av
vårt löpande stöd till fakultetens doktorander.
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Bibliotekens verksamhet i siffror
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS
BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

Öppettider
63 timmar/vecka*
Måndag-torsdag: 9.00-20.00
Fredag: 9.00-18.00
Lördag-söndag: 10.00-15.00
Detta är våra ordinarie öppettider. På grund av pandemin har öppettiderna varierat under året.

Öppettider
40 timmar/vecka*
Måndag-fredag: 9.00-17.00
Lördag-söndag: Stängt
Detta är våra ordinarie öppettider. På grund av pandemin har öppettiderna varierat under året.

Lån och besök

Lån och besök

Besök (fysiska)

2021

2020

2019

2021

2020

2019

59 063

81 418

118 330

Besök (fysiska)

20 148

43 431

86 539

Lokala lån

111 755

97 534

114 864

Lokala lån

43 053

33 154

38 953

Fjärrlån in

636

824

805

Fjärrlån in

35

49

105

Fjärrlån ut

842

988

1 025

Fjärrlån ut

58

184

202

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Webbstatistik — sidvisningar

Webbstatistik — sidvisningar

Webbsida

45 687

73 365

98 726

Webbsida

11 474

11 098

13 172

Ämnesguider

23 965

118 610

73 181

Ämnesguider

12 096

5 073

10 105

Undervisning (specificeras på nästa sida)
Antal timmar
Antal deltagare

Undervisning (specificeras på nästa sida)

2021

2020

2019

377

468

596

4 478

3 420

3 920

Antal timmar
Antal deltagare

2021

2020

2019

155

137

195

2 363

2 194

2 300
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ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR PER INSTITUTION 2021
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS
BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

Institution: antal timmar (H) och deltagare (D)

Institution: antal timmar (H) och deltagare (D)

H

D

Genusvetenskap

24

168

Datavetenskap

Graduate School

13

283

Elektroteknik

Humanekologi

10

68

Kulturgeografi

31

474

3

106

Pedagogik

8

Psykologi

55

Rättssociologi

18

301

6

48

Socialt arbete

29

568

Sociologi

36

722

Boka bibliotekarie

2

6

Statsvetenskap & Freds- och konfliktkunskap

29

568

Pedagogiskt stöd

37

48

Forskarstöd

10

100

Individuellt forskarstöd

15

20

LUCSUS

Socialantropologi

H

D

16

167

7

67

Byggteknik

1

100

Modevetenskap

1

50

Strategisk kommunikation

20

451

110

Service Management

25

1030

661

Socialt arbete

21

324

H

D

Övrigt
H

D

Boka bibliotekarie

35

48

Pedagogiskt stöd

32

64

Forskarstöd

19

143

Individuellt foskarstöd

16

91

2

12

11

43

Uppdragsutbildning
Övrigt

Totalt antal undervisningstimmar: 377
Totalt antal deltagare: 4 478

Övrigt

Totalt antal undervisningstimmar: 155
Totalt antal deltagare: 2 363
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