
Samlad dokumentation av Workshop 4 – KUL 2015 

Sheila Galt och Jens Kabo 

 

WS4: Hur utvecklas bra lärare? Det är fokus för en workshop där goda Chalmerslärare är det 

långsiktiga målet. 

 

Sammanfattande text från KUL programmet: 

Vad är det som utmärker en bra lärare, och hur utvecklar man bra lärare? Tillsammans kommer 

workshopdeltagarna att skapa en målbild för Chalmerslärare och inventera samt prioritera olika 

vägar att utveckla lärare. Vi kommer att jämföra läraryrket på högskolan med gymnasieläraryrket, 

och leta synergier för lärarutveckling ur MPLOL. 

 

 

Detta dokument innehåller följande material: 

 

Bearbetat abstract inlämnad till KUL inkl. prel. plan för genomförande 

Körschema för workshopen (den som faktiskt följdes) 

Anteckningar förda av moderatorn, Dan Paulin 

Avskrift av deltagarnas svar på vad som kännetecknar en bra lärare 

Utdelat material: 

 Doktorander - om alla sorters lärare - Tom Adawi - 10 themes great teacher 

 Vad gör Chalmers idag för att utveckla lärare 

 EER kurser - korta sammanfattningar 

 

En mer detaljerad analys av deltagarnas individuella svar på hur man bäst stödjer lärares utveckling 

kommer att genomföras senare under våren, och länkas in här när den är klar. 

 

Sheila Galt  

2015-01-20   



Andra versionen som lämnas in 1 dec 2014:  Förslag till workshop på KUL 2015 

Lärarutveckling – från presentationstekniker till lärandekatalysator 

Sheila Galt 

 

Sammanfattning: 

Vad är det som utmärker en bra lärare, och hur utvecklar man bra lärare? Tillsammans kommer 

workshopdeltagarna att skapa en målbild för Chalmerslärare och inventera samt prioritera olika 

vägar att utveckla lärare. Vi kommer att jämföra läraryrket på högskolan med gymnasieläraryrket, 

och leta synergier för lärarutveckling ur MPLOL. 

Abstract: 

Hur utvecklas bra lärare? Det är fokus för en workshop där goda Chalmerslärare är det långsiktiga 

målet.  

Det finns mycket skrivet om hur man ”ska vara” för att just vara en bra lärare, med många resurser 

tillgängliga för Chalmerslärare från bl.a. avdelningen EER (Engineering Education Research). Kurser i 

pedagogik, rekommenderade böcker och vetenskapliga artiklar, seminarier o.s.v. har alla till syfte att 

visa hur man kan göra för att vara en bra lärare. Men det finns inte lika mycket fokus på processen 

att just utvecklas till att bli en bra lärare. 

I samband med att man utvecklas från grön, nervös förstagångslärare till duktig 

presentationstekniker och sedan vidare till reflekterande lärare och lärandekatalysator så ändras 

lärarens tankemönster och därmed beteende och agerande i lärandemiljön. Workshopdeltagarna 

kommer att få hjälpa till att sortera upp vilket stöd som bäst behövs för Chalmerslärare i dessa olika 

utvecklingsfaser. 

Chalmers har numera två relativt nya aktiviteter på lärarutvecklingsfronten, där pedagogiska 

utvecklingsledare (peduler) är den ena. Metoder för utveckling av lärare och lärarlag kan behöva 

förfinas för att bli så effektiva som möjligt, både avseende resultat och resursbehov. Här kan 

workshop deltagarna ge sin input, dokumenterat, med ”mjukt” styrda gruppdiskussioner. 

Den andra relativt nya lärarutvecklingsaktiviteten på Chalmers är gymnasielärarutbildningen för 

blivande civilingenjörer, masterprogrammet Lärande och Ledarskap (MPLOL). Programmet är 

designat för att utveckla goda lärare och ledare, till både skolmiljö och näringsliv. Praktiken för dessa 

lärarstudenter inkluderar VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på gymnasieskolor där just 

lärarutveckling i praktiken är i fokus. VFU-kurserna kan ge input till just ”hur man gör” med allt från 

praktiska tips i klassrummet till reflekterande inlämningsuppgifter med feedback från mästarlärare. 

Andra lärandeaktiviteter som kan tillämpas för lärare vid Chalmers inkluderar auskultation och 

filmning av egna lektioner. Workshopdeltagarna kommer att få ge input till vilka av dessa aktiviteter 

som kan tänkas hjälpa bäst för Chalmerslärare. 

Frågeställningarna för workshopens deltagare att ge input till kan sammanfattas som: 

1. Vad är det som utmärker en bra lärare? 

2. Hur kan man effektivt stödja en lärares utveckling? 

3. När i utvecklingsprocessen passar de olika möjliga insatserna? 

4. Hur kan peduler stödja lärarutvecklingsprocessen? 

5. Hur kan MPLOLs arbetssätt stödja Chalmerslärares utveckling? 

 

  



Genomförandet av workshopen kommer att följa ungefär följande upplägg: 

 Målbild: ”En bra lärare …” (beskrivet med aktiva verb)  

o Diskussionen initieras i plenum med exempel på fraser av typen: 

”En bra lärare är en lärare som förklarar nyckelbegrepp på flera olika sätt för 

studenterna.” 

o Komplettering i plenum med några fraser till från workshopdeltagarna, 

dokumenterat på datorprojektor/blädderblock 

o Gruppindelning för att komplettera vidare, på post-it lappar, samt välja ut och 

rangordna de tre viktigaste målbildsfraserna. Kort avstämning där grupper delar med 

sig till de andra inklusive motivering till rangordningen. En workshopledare antecknar 

under diskussionen, medan en annan fördelar ordet. 

 Utvecklingsstöd: ”En lärares utveckling kan stödjas genom …” (beskrivet med aktiva verb) 

o Diskussionen startas i plenum med att mycket kort beskriva insatser från flera olika 

Chalmersverksamheter, inklusive EER kurser, pedulinsatser, MPLOL kurser mm. 

o Komplettering i plenum med fler möjligheter till lärarutvecklingsstöd. 

Gruppindelning i samma grupper för att välja ut och rangordna de tre viktigaste 

insatserna. Kort avstämning igen. 

 Utvecklingsfaser:  

o Strukturering av diskussionen i plenum med tre olika sätt att beskriva lärares 

utvecklingsfaser: 

 Fokus: först på ämnet, sedan på egna personen, till slut på studenterna 

 Roll: från labbhandledare, övningsledare, gästföreläsare, till examinator 

 Tjänst: från ny doktorand, hela vägen igenom till professor med ämnesansvar 

o Diskussion om samvariation mellan de olika sätten att beskriva utvecklingsfaser.  

o Vidare diskussion i plenum för sortering av olika målbildsformuleringar i ”rimliga” 

målbilder för bra lärare inom de olika utvecklingsfaserna. 

o Gruppindelning i samma grupper för att välja ut de viktigaste stödinsatserna vid olika 

utvecklingsfaser. De olika grupperna uppmanas att utgå ifrån olika 

indelningsstrukturer (fokus, roll, tjänst). Minst tre steg för varje grupp, och tre 

rangordnade stödinsatser för varje steg. 

o Kort avstämning i plenum där varje grupp delar med sig av sina prioriteringar. 

 Sammanfattning: 

o Diskussion i plenum av workshopdeltagarnas samlade bild av: ”Rätt stöd i rättan tid 

för att utvecklas mot en gemensam bild av en bra lärare.”  

 Utvärdering: 

o Workshop deltagarna ges några minuter att tyst fylla i en mycket kort utvärdering av 

workshopen, samt fritext med ”detta fick jag inte sagt men tycker det är viktigt i 

sammanhanget!” 

 Dokumentation: 

o Plenumdiskussioner dokumenteras på blädderblock eller datorprojektor. 

o Gruppdiskussioner dokumenteras av deltagarna på post-it lappar på A3-ark. 

o Avstämning efter varje gruppdiskussion antecknas av workshopledare. 

 Leverans: 

o Efter sammanställning av dokumentationen sprids resultatet av workshopen till: 

 Workshopdeltagarna 

 GRULG 

 EER 

 Lärarlaget på MPLOL 

 Lärandecentrums koordinator 

 Peduler 

 



Körschema för WS4 på KUL 2015 – Hur utvecklas bra lärare?   Sheila Galt och Jens Kabo 

Introduktion till Workshop idén och målsättningen 

 Mål för Chalmers: ha bra lärare! 

 Mål för denna workshop: staka ut bästa vägen dit! 

Precisering av målet kräver samsyn om: 

 Vad vi menar med en ”bra lärare”. 

 Kan vara olika under olika faser i en lärares utveckling! 

Presentation av lärarutvecklingsfaserna (förenkling för denna workshop) 

 Börjar undervisa, Första kursansvaret, Erfaren lärare 

Arbete i mindre grupper: 

 Hitta nyckelord för vad man kan mena med en ”bra lärare” 

 Skriv upp nyckelorden (ev. med en kort förklaring) på postit lappar (tyst först). 

 Samtala i gruppen och sortera in era nyckelord i teman på blåa A3 arken. 

 Välj ut era tre favoriter bland nyckelord i gruppen. Markera med en stjärna! 

Kort samtal i plenum: 

 Varje grupp berättar ett (nytt) nyckelord ur sin favoritsamling. Orden skrivs på tavlan. 

Läs upp nyckelorden ur TLE essay feedback (utlova hand-out i slutet!) 

Befintliga insatser för lärarutveckling på Chalmers (utlova hand-out strax) 

 Presentera listans rubriker, inklusive baksidans ”skulle kunna göra mera” 

Arbete i mindre grupper: 

 Prioritera lärarutvecklingsinsatser för de olika lärarutvecklingsfaserna. 

 Välj bland menyn eller skriv egna förslag. 

 Skriv nyckelordet för insatsen på postit lappar (tyst först),  

  med motivering till varför ni anser den viktig/bra/effektiv   

 Samtala i gruppen och sortera in era prioriterade insatser i faserna på vita A3 arken. 

Längre samtal i plenum: 

 Varje grupp berättar vad de har som topp prioriterat i varje fas. 

 Skrivs upp på tavlan. 

 Påfyllning med prio 2 och 3 om dessa inte redan kommit upp. 

 Samtal för att skapa en gemensam topplista, utan exakt prioritering. 

Möjliga extrapunkter om vi hinner: 

 Ska lämna ”redan goda lärare” i fred eller ska alla ständigt utvecklas. 

 Samtal om förutsättningar för att vår topplistade insatser verkligen ska användas. 

Avslutande tyst minut om ”vad jag själv ska göra som mitt nästa utvecklingssteg som lärare.” 

Stickprov av att dela med sig.  …  Tack och hej! 



Anteckningar från WS4 – KUL 2015 
 
   förda av moderatorn Dan Paulin, kompletterade av Sheila Galt 
 
 
14 deltagare: 
 
Grupp 1: Lars Öhrström, Per Hogström, Christina Larsson, Magnus Thomasson 
 
Grupp 2: Rolf Pettersson, Jan Alve Svensson, Dan Paulin, Tord Hansson, Daniel 
Bergqvist (student på MPLOL) 
 
Grupp 3: Martin Larsson, Martin Eriksson, Simon Harvey, Annelie Karlsson, 
Bertil Thomas 
 
Intro av Jens Kabo (u-lektor på EER + koordinator för Diploma of Higher Educ.) 
och Sheila Galt (pedul för KFM + ansvarig för praktikkurserna i MPLOL) 
 
 
Deltagarna skall jobba! 
 
Presentation av Chalmers målsättning 
 
Utgå från tre olika faser 

 Grön lärare 
 Första kursansvaret 
 Senare i karriären 

 
Är det samma sak som är en bra lärare i de olika faserna? 
 
 
En bra lärare är (gemensam lista): 
 

 Ordning och reda – Kursupplägg, strukturen skall funka 
 Engagemang – Att läraren är engagerad/engagerande 
 Ämnesmässig kompetens + social kompetens 
 Förmåga – Målgruppsanpassning 
 Vilja att göra 
 Intresse/motivation 

 
Sheila presenterar tio nyckelord fr Teaching, Learning and Evaluation-kurser 
 
Hur skall vi kunna underlätta för alla som agerar som lärare? 
 
  



Hur kan Chalmers göra för att utveckla bra lärare? 
 

Sammanfattande diskussion: 
 
Ny 

1. Tavel- och presentationsteknik (grundkurs) 
2. Individanpassat stöd med mentorskap 
3. TLE-kursen (inkl spegling mot andra samt hantering av särskilda 

behov, även kvick tillgång till kurs) 
 

1:a kursansvar 
1. Uppföljning av kursnämnd med lämplig person (vpref, PA e dyl) 
2. Kontinuerligt kollegialt stöd 
3. Tid för handledning av exjobb – bra träning av att ta olika 

perspektiv 
4. Struktur (IT-stöd, administrativt stöd, checklistor) 

 
Erfaren lärare 

1. Mentorverksamhet (agera som mentor och därigenom får även 
egen utveckling) 

2. Få uppmärksamhet/cred för det man gör 
3. Tid till reflektion 
4. Kurs i föreläsningens dramaturgi 
5. Erfarenhetsutbyte, inspiration utifrån (t ex KUL) 

 
 
Skall Chalmers lämna bra lärare ifred? 

 
Jan Alve: En bra lärare utvecklar sig själv. 

 
Vad är nästa steg ni själva skall ta för att utvecklas som lärare? Tyst 
självreflektion… 
 
Föreläsningens dramaturgi verkar intressant. 
 
 
 



KUL 2015 – Workshop WS4 

Hur utvecklas bra lärare? 

avskrift av deltagarnas bidrag 
 

 

 

En bra lärare - Grupp 1: 

 

Pedagogik: ”Empati med den som lär sig” 

Börja undervisa:  

 Väl förberedd 

 Man har lätt att förstå studenternas situation 

 * Man har stort intresse och kunskap inom sin specialitet 

Bra lärare – grön 

 * engagerad i kursen 

 kan lyssna till individer o grupp 

 kunnig eller ”tar reda på” 

 * håller ordning på adm.  

 bra kontakt med examinator 

Lojalitet med studenter och kollegor 

Första kursansvaret: 

 sätta kursen i perspektiv 

 Väl strukturerad, organiserad 

 * Ordning och reda 

Struktur 

 Grundläggande kursstruktur 

 ”Lagom” struktur 

Ansvar 

 Att lägga ansvaret där det hör hemma 

 Tydlighet 

Lyhörd 

 För behov 

 För svårigheter 

 För förutsättningar 

Erfaren 

 Sätta programmet i perspektiv 

Erfaren lärare 

 Förstå studenterna (förmåga, svårigheter, …) 

 Hitta på bra läraktiviteter 

 

  



En bra lärare - Grupp 2:   (beteckningarna V, F och K betyder: Vilja, Förmåga, Kunskap) 

 

Bra lärare? 

 För vem? Elever är olika! 

 Kunskap, Vilja (Entusiasm) 

Förståelse   V 

 Lyssnar på studenten 

 Anpassar undervisningen 

 Förkunskap av elever 

Innehållet   V 

 Intresserad/Intressant 

 Varierat 

En bra lärare … kan interagera med studenterna (i realtid)   F 

Vilja, Förmåga, Kompetens, Intresse 

En bra lärare kan anpassa exemplifieringen till målgruppen   F 

En bra lärare kan sitt ämne i grunden   K 

 

En bra lärare - Grupp 3:    

 

Genuint intresse för undervisning 

Engagemang 

Intresserad att utveckla sig själv som lärare och pedagog 

Tillgänglig – kommunikation 

Ämneskunskaper 

Tydlig pedagogik 

Tror på studenternas möjlighet att nå långt 

Hög ämneskunskap 

Förmåga att förstå studenternas situation och utgångspunkt 

Stimulera studenternas lärande  

(2-vägs kommunikation) 

Kurs- och lärandemål i fokus 

Engagerade - visar intresse för ämnet 

Djupare kunskap inom ämnet som kan diskutera och koppla frågor till nytt material 

Lyhörd för feedback 

Engagerande 

Bra lyssnare 

 Empati 

 Flexibel att ändra under kursens gång  

 Trygghet 

 Högt i tak 

Nyskapande 

 

  



En bra lärare: Sammanfattning på gemensam blädderblock, axplock 

 

 Ordning och reda 

 Engagemang 

 vara engagerad och engagerande 

 Ämneskompetens 

 Social kompetens 

 Förmåga 

 Målgruppsanpassning 

 Vilja 

 Intresse 

 



Teaching, learning and evaluation – Chalmers TLE course – Tom Adawi 
Essay assignment to graduate students  

 
Personal descriptions of an excellent teacher  
at any level – from kindergarten to university  

 
Collective Feedback on Your Teacher Essays 

And a quick recap of last week… 
 
This assignment seemed to provoke massive memories of good (and not so good) teachers. Some essays 
were humorous, others touching. Together they speak volumes about good teaching. But if they contain 
one lesson, it’s this: There can’t be one “best” way of teaching. One size does not fit all students, subjects 
or teachers. Variation is the spice of teaching. 
 
Still, ten themes emerged from your essays, and I’ve added some comments in italics. 
A great teacher: 
 

 Shows enthusiasm for the topic and teaching. 
Yes, knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch! Enthusiasm is contagious – and so is boredom.  
 

 Demonstrates knowledge of the topic and is well prepared and organized. 
What do you do if you don’t know the answer to a question in class (at a conference)? Someone said that the secret 
of teaching is to appear to have known all your life what you just learned this morning… 
 

 Can explain the topic in a clear way. 
But how do you know if students have understood your brilliant explanation? What are some quick and easy ways 
to find out, even in lectures? 
 

 Creates an interest in the topic by showing real life examples and demonstrations. 
Nietzsche said: “The more abstract the truth you want to teach, the more thoroughly you must seduce the senses to 
accept it”. Remember the 50/50 rule. But do you think it’s better to show examples before or after the theory?  
 

 Is a great storyteller. 
A powerful pedagogical tool, since stories are the way our brain stores memories. Facts tell but stories sell! 
 

 Makes it clear what has to be understood and why. 
This is where the idea of learning objectives or intended learning outcomes enters. Learning outcomes help students 
to discriminate between more and less important information. They can be formulated as pre-questions and serve as 
a “read thread”. Plan your teaching backward – decide what the students should be able to do at the end. 
 

 Has an interactive teaching style. 
Spot on! Such is the teaching of the “guide on the side”. But how do you get students to answer and ask questions 
in lectures when they are often shy? The “one minute paper” is one such technique. 
 

 Uses active & collaborative learning (aka “teaching with your mouth shut”). 
This is a big one and what Dewey calls “Learning by doing”. Learning is not a spectator sport. And it’s often best 
when it’s social and not solo. But how do you get everyone to contribute to group work? What’s the best composition 
and group size? And how do you grade group work?  
 

 Encourages independent learning for life. 
Isn’t that what it’s all about? There’s an old Talmudic expression: “Give a man a fish and you feed him for a day. 
Teach him how to fish and you feed him for a lifetime”. The difficulty, one that has baffled teachers of all times, is 
to find a good balance between giving students the answer and challenging them to find the answer for themselves. 
Problem based learning – or PBL – was invented to this end. 
 

 Shows concern and respect for students and is approachable. 
There’s an educational motto: “Students don’t care how much you know until they know how much you care”. 

 

Thanks for well-written and interesting essays! As the Swedish saying goes: “Man lär så länge man… 

har elever”  
 
Recommended reading: 

 Bain, K. (2004). “What makes great teachers great?” The Chronicle of Higher Education, 50(31). 
http://www.bestteachersinstitute.org/whatmakesgreatteachersgreat.pdf 

http://www.bestteachersinstitute.org/whatmakesgreatteachersgreat.pdf


Vad gör Chalmers idag för att utveckla lärare? 
… en icke fullständig lista … 

KUL – Chalmers årliga Konferens om Undervisning och Lärande 

 deltagande som åhörare, presentatör, granskare mm. 

Peduler – Pedagogiska utvecklingsledare 

 en per utbildningsområde (Per Lundgren, Mikael Enelund, Sheila Galt) 

 en var för projektkurser (Malin Kjellberg) och MHU/MTS (Ulrika Lundqvist) 

EER kurser – inom Diploma of Higher Education 

 Undervisning, lärande och utvärdering (TLE) – doktorandkurs 

 Lärande och digitala media 

 Filosofier för lärande 

 Vetenskapsteori och praktik 

 Pedagogiskt projekt 

 Forskarhandledning 

 Writing for publication and for constructive alignment 

 Project course II: Teaching in English 

Lärandecentrum seminarier – exempel: 

 Practical Implications of the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) for Academic Practice. 

 Vad är en MOOC och hur kan vi använda ny teknik i undervisningen? 

 Om de pedagogiska möjligheterna med ett mer utdraget läsår 

 Problemorienterad utbildning för mer yrkes- och samhällsrelevans? Varför och hur? 

 Tre exempel på hur man kan integrera etik i Chalmersundervisningen 

 CASA, Constructive Alignment Self-Assessment tool 

 Global perspective on quality assurance in engineering and technological education 

 "TICKING" - studentförberedda övningsuppgifter 

 MTS-kunskapens idé och roll på en teknisk högskola 

 IT och Lärande 

Inspirations seminarier – exempel: 

 Towards world-class education (inblick från Stanford, KTH, Lund) 

 Besökte William Chalmers någonsin PISA? 

Teaching sabbatical – undervisning på utländska universitet  

Pedagogiska portföljer – dokumentation av pedagogiskt arbete, reflektion, grundsyn 

 



Vad skulle vi kunna göra lite mera av? 
… några exempel … 

 

Kollegiala lärarlagsmöten med fokus på ämnesdidaktisk praktik. 

Utvecklingssamtal mellan lärare och viceprefekter, studierektorer, (master-)programansvariga 

 

Lärare filmar sig själva – underlag för självreflektion 

Auskultation – lärare besöker varandras undervisningspass 

 informell återkoppling, givande och tagande 

 möjlighet till strukturerad observation, ombedd fokus på återkoppling 

 

Pedagogiska utvecklingsprojekt 

 lärare utvecklas av att utveckla sina kurser 

 exempel: constructive alignment projektet 

Utvecklingsprojekt under individuell handledning av SoTL mentor från EER 

Deltagande i pedagogiska konferenser utanför Chalmers väggar 

 

Skrivande av lärarloggbok med regelbunden reflektion kring den egna undervisningen 

 tillämpas av MPLOL lärarstudenter under sin VFU (praktik) på gymnasieskolor 

 

Pedagogikakuten 

 klicka här för ”Instant Relief”   ;-) 

 

 

 

 

 

Förkortningar: 

 SoTL: Scholarship of Teaching and Learning (Akademiskt lärarskap) 

 EER: avdelningen Engineering Education Research 

 MPLOL: masterprogrammet Lärande och Ledarskap 

 TLE: kursen Teaching, Learning and Evaluation 

 VFU: verksamhetsförlagd utbildning 



Kurser inom Diploma of Higher Education  
Dessa kurser ges av Avdelningen för Ingenjörsutbildningsvetenskap  (EER) och Avdelningen för 

fackspråk och kommunikation (CIU940 och CIU945). Alla kurser bedrivs i seminarieform där kortare 

föreläsningar blandas med diskussion i större och mindre grupper. Kurserna bygger på ett aktivt 

deltagande från deltagare och innehåller individuell läsning och individuellt skrivande. För 

närvarande erbjuds åtta olika kurser. Mer information om kurserna finns på EER:s hemsida: 

http://ait.gu.se/english/eer/teacher_courses 

 

CIU900 - Teaching, Learning & Evaluation (Undervisning, lärande och utvärdering) 

Finns numera både som kurs för doktorander och för lärare/forskare tidigt i karriären (postdoc/foass) 

men förstås även öppen för de som har mer undervisningserfarenhet. Kursens grundtanke är dels att 

hjälpa lärare att (börja) reflektera över sin undervisningspraktik och dels hjälpa dem att expandera 

sin verktygslåda för undervisning både genom idéer från pedagogisk forskning och utbyte av 

erfarenheter mellan deltagare. Constructive alignment är ett centralt tema.  

 

CIU910 - Learning in Digital Media (Lärande och digitala media) 

Kursen introducerar deltagare till de möjligheter och utmaningar som finns kopplade till att använda 

digitala medier för att skapa en effektiv och stimulerande lärandemiljö. Kursen blandar fysiska med 

virtuella möten. En central del av kursen är att varje deltagare genomför ett (litet) digitalt 

pedagogiskt utvecklingsprojekt. 

 

CIU915 - Philosophies of Learning (Filosofier för lärande) 

The aim of this course is to strengthen the participants awareness of the concepts and theories that 

form the philosophical basis for different pedagogical methods and perspectives. Through a 

discussion of fundamental questions - what is knowledge? what is learning? what is understanding? - 

the course will also be involved with the relation between theory and pedagogical practice.  

 

CIU920 - Theory & Practice of Science (Vetenskapsteori och praktik) 

This course aims to encourage the participants to widen their perspectives on the nature of scientific 

knowledge and how this knowledge is related to a "reality". In order to achieve this aim the course 

focuses on an a self analysis of the participants' research and research experiences in terms of 

concepts originating from the philosophy of science, for example, observation, theory, method, 

paradigm, and objectivity. The ambition is that the participants will develop competence to 

constructively analyse how they and their research environment relate to the research process and 

the research outcome.  

 

CIU925 - Pedagogical Project (Pedagogiskt projekt) 

The pedagogical project is carried out over the whole year and consists of two parts. Part one 

involves the understanding and development of a pedagogical portfolio. Participants will be 

introduced to current university policies on the use of pedagogical portfolios and assisted to begin 

compiling their own. This will include the keeping of a critical/reflective teaching and learning file 

that charts and analyses learning incidents from the course and from the participants own teaching, 

learning and/or supervisory practice. 

http://ait.gu.se/english/eer/teacher_courses


The second part involves a piece of "action research" on a particular question, issue or problem in 

one's practice. Particpants may work individually or with others and will be required to present both 

a written and oral report on the results. The scope of the group projects will be expected to mirror 

the size of the group and individuals in group projects must attach a short paper that critically 

reflects on their contribution to the group process. 

 

CIU930 - Supervision of Research (Forskarhandledning) 

This module is designed to help new and experienced supervisors to develop or improve on their 

supervisory practices. The literature will include texts and research papers on supervision as well as 

university policy documents. Participants will be expected to analyse and discuss what they read as 

well as critically reflect on incidents from their own experience either as students and/or supervisors. 

An aim of the module is to build a good theoretical model for supervision of research and encourage 

participants to implement it in their own practice. 

 

CIU940 - Writing for publication and for constructive alignment  

The course is a writing course oriented towards writing for publication on the one hand, and writing 

in constructive alignment on the other hand. It is suitable for teachers at the various master 

programmes at Chalmers who use or want to use writing in their courses and who also want to 

improve their own writing. Focusing on both teacher and student writing, the course is demanding 

and it requires a course context where teachers can work on and re-design one or several writing 

assignments while also working on one of their publications. 

 

CIU945 - Project course II: Teaching in English 

The course is offered as a seminar oriented towards teaching in English and adapting course design in 

view of the medium of instruction, the student profile, assessment strategies, and learning 

environments at the various master programmes at Chalmers. Apart from seminars and workshop 

activities, the course also includes individual supervision and time to work on an individual 

development project. Learning outcomes involve enhancing one’s ability to adapt teaching and 

learning activities to new conditions, exploring alternative assessment methods; increasing student 

responsibility to enhance involvement and learning; working actively with critical reading and 

writing-to-learn activities 

 

Denna information är samanställd av Jens Kabo, universitetslektor, kursledare för CIU900 och 

samordnare för EER:s Diploma-kurser. Styckena på engelska är tagna (mer eller mindre) direkt från 

EER:s kurswebb. 

 

 


