Kursutvärdering Didaktik för universitetslärare vt 2018
Sammanfattningen bygger på individuella svar på en anonym kursutvärdering i Cambro.
1. Hur upplevde du att kursens design fungerade?
Kursdeltagarna var överlag nöjda med kursens design. Motiveringar till det svaret var bland
annat att det var en bra balans mellan olika undervisningsformer, att undervisningen i
huvudsak var inriktad på kursens mål (även om målet om ledarförmåga kunde behandlats
mer) och att det var en blandning av aktiviteter som gynnande lärandet.
2. Var kurslitteraturen relevant i förhållande till kursens mål?
Här är omdömena blandade; de flesta tycker att kursboken fungerade okej för dem, men att
den är tungläst och pratig samt att den lite ensidig. Men boken beskrivs också som gedigen
och relevant.
3. Vilka lärdomar tar du med från kursen?
Det är en mängd lärdomar som beskrivs, här några exempel: centrala begrepp som ”treshold
concept”, de didaktiska frågorna som verktyg för såväl planering som reflektion och
utvärdering, ett mer systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och det
givande utbytet med kollegor från hela universitetet.
4. Vad fungerade väl under kursen?
Det mesta tycks ha fungerat i huvudsak väl, till exempel blandningen av kursdeltagare,
kurslitteraturen, uppgifterna, att kursdagarna var genomarbetade, lärarnas kompetens samt
att använda bloggande som stöd för lärande och struktur.
5. Vad kan ändras och varför?
Här sticker två saker ut, nämligen kurslitteraturen samt omfattningen av undervisning och
uppgifter som ska rymmas inom totalt två veckor. Någon föreslår att bloggandet bör tas
bort. Vidare anser ett par stycken att syftet med vissa inslag kan förtydligas, samt att det
vore bra att förbereda kursdeltagarna mer inför mer mentalt krävande inslag, som
forumspel och den så kallade fiskskålsdiskussionen.
Lärarnas kommentarer: Vi är glada över att så många uppger att de lärt sig mycket under
kursen. Vad gäller kritiken så ska vi återigen söka annan kursbok, hittills har vi inte hittat
någon bättre, men det kommer ju ständigt ut nya böcker. Vår avsikt var att vara tydliga med
syftet med alla inslag, så där ska vi verkligen skärpa oss inför nästa kurs. Vad gäller Vi ska
fundera över omfattningen av träffar, inläsning och uppgifter och se om någon förändring
kan göras utan att centrala delar faller bort.

