Tre tips til at gøre din kursusside endnu mere
brugbar for de studerende
Det er let blot at kopiere indholdet og strukturen fra tidligere kurser over i de
kommende kurser for efteråret. Men måske er det tid til at give dem en hurtig
gennemgang og gøre dem endnu mere interessante.

Her er der tre ideer til, hvordan du kan forbedre din kursusside:
1. I stedet for at bruge de kryptiske titler “Week 1”, “Week 2” osv. i din
kursusmenu, prøv i stedet at skrive noget om ugens emne. For eksempel
“Week 3 – Protein transport”. Dette giver de studerende en ide om, hvad de
skal lære i stedet for bare en liste over besværlige ting, der blot skal overstås.
Endnu bedre – lav titlerne til spørgsmål: “Week 3 – How do cells move protein
molecules around?” – Pir deres nysgerrighed.

2. Lad være med at sætte midnatsdeadlines (eller deadlines kl. 23:59). Har
du virkeligt tænkt dig at begynde at læse opgaver søndag midnat? Jeg er
sikker på, at da du selv gik på universitetet sad du også nogle gange oppe
hele natten.
Derfor, hvis du er et udbredt A-menneske så sæt en afleveringsfrist til kl. 6.00
mandag morgen eller vent til klokken 8 eller helt frem til middag. På den made
har de studerende også mulighed for at få hjælp fra enten deres

studiekammerater eller Studiesystemsupporten, hvis de skulle rende ind i
problemer.

3. Opret mindst to diskussionsfora

Ét hvor de studerende kan introducere sig selv som svar til spørgsmål som for
eksempel: “Where are you from?”, “Why did you sign up for this class?”
Derefter kan du begynde at spørge dem om ting, som vil give dem en slags
ejerskabsfølelse for kurset: “After reading the learning outcomes and the
syllabus, what are you most excited about?”
Slut af med et ufarligt spørgsmål for at bryde isen: “Share a funny story about
a thing that happened to you” eller “What’s something you would never eat?”

Dette vil hjælpe de studerede med at lære hinanden at kende, du vil selv lære
mere om dem og som en lumsk bonus vil du få et eksempel på deres
autentiske skrivestemme, som du kan referere til, hvis du pludselig støder på
en opgave der virker en smule mistænksom.
Det anden forum skal bruges til spørgsmål og svar om kursusindholdet – et
såkaldt Q&A-forum.
Som en bonus vil de andre studerende ofte få besvaret spørgsmålene før du
selv når det.
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