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Kursrapport 
 
 

Kursens namn: 
Informationssökning och kritisk granskning i 
pedagogiska sammanhang 

Ladokkod: 
C3FIN1 

Antal högskolepoäng: 
 

Period (ex P1 2018): 
P1-4 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Fristånde kurs 

 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Tre studenter av 25 har besvarat den skriftliga enkäten som publicerats i Ping Pong. I samband 
med slutseminarium har kursansvariga genomfört muntlig utvärdering och den vägen fått 
kommentarer från 7 studenter. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

  Denna kurs är fristående och har bedömningen godkänd och underkänd. 

Det är sammanlagt fyra studenter som efter kursavslutad kurs fått bedömning på hel kurs, 
samtliga fyra är godkända. Vi vet att fler studenter arbetar med sina undervisningsprojekt och 
att vi kommer få in några fler inlämningsuppgifter under våren. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Det var andra gången den här kursen genomfördes. Tre disputerade lärare undervisade, en 
doktorand och tre adjunkter. Inför kursstart fanns ett flertal inspelade föreläsningar och en 
planerad kursträff i oktober. Denna träff genomfördes och fem studenter närvarade.  
 
Var tredje vecka har handledning erbjudits, både för examinationsuppgiften och för att 
tillsammans diskutera föreläsningar. Varje handledning har haft ett tema. Handledningen har 
dock inte riktigt fungerat som kursansvariga tänkt, då studenterna oftast inte lyssnat på 
föreläsningarna inför tillfället utan enbart varit intresserade av att diskutera 
inlämningsuppgiften. Till kommande kurs behöver kursansvariga arbeta mer med dessa 
träffar så det blir bättre struktur och mer meningsfull undervisning. 
 
I kursen finns två examinationer, en skriftlig inlämning samt opponering av densamme. 
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Kursansvarig: 
Maria Ringbo och Sirpa Bark 

   
  Hur kursen har forskningsanknutits 
  
I den här kursen är det fyra forskare som kommer in och föreläser, övriga föreläsningar i kursen 
ansvarar adjunkter för. Forskningsanknytningen känns väl förankrad i kursen. Mycket bra.  

 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Kursen är fristående och ger en fördjupning.  
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursens resurser har använts väl vad gäller föreläsningar både inspelade och de som gavs vid 
distansträffen. Förra årets kursomgång kände att kommunikationen i kursen var för dålig och 
därför införde kursansvariga handledning var tredje vecka. Detta behöver kursansvariga 
strukturera bättre inför kommande kurs, då flera handledningar handlade om samma frågor.  
Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen är fristående och det gör att studenterna har olika ingångar i kursen. Det är inspirerande 
och ger god grund till diskussioner och tillvägagångssätt vid arbetet med den skriftliga 
inlämningsuppgiften. 
Eventuella förslag till förändringar 
Till kommande kurs behöver examinationerna ses över, både vad gäller antal och instruktioner, 
men även eventuella studiebesök. Kurslitteraturen behöver uppdateras. 

 


