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Hej! 
PIL-enheten är en arena för högskolepedagogisk utveckling och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet.  
I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vår satsning på digitala resurser, temadagen GU Online, 
höstens PIL-kurser och Högskolepedagogiska kollegiet. 

Förhandsinfo: NU2012 i Göteborg den 17–19 oktober 2012 
Om 18 månader kan du besöka Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning – NU2012. Alla med 
intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling är välkomna. Konferensen hålls den 17–19 
oktober 2012 i centrala Göteborg. 
     Värd för NU2012 är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete 
med Chalmers tekniska högskola, högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping och Skövde, Högskolan Väst samt Karlstads 
universitet. 

Digitala resurser ger stöd och 
inspiration 
Du som önskar utveckla någon del av din undervisning genom att 
använda digitala verktyg kan nu hitta stöd och inspiration i PIL:s 
Digitala resurser. Resurserna är uppdelade efter de sammanhang 
och situationer där de kan vara relevanta att använda: 
  

 Examination, t ex seminarier och tentamen i GUL  
 Föreläsning, t ex videoföreläsningar och 

presentationsverktyg 
 Handledning, t ex distanshandledning via Acrobat Connect 

eller Skype 
 Kommunikation, t ex GUL som alternativ till e-post 
 Samarbete, t ex samskrivning via Google docs 
 Utvärdering, t ex summativ utvärdering i GUL 

  
Bland resurserna hittar du dels instruktioner för hur du går tillväga 
rent praktiskt för att använda olika verktyg, dels inspirerande 
exempel och tips på vidare läsning för fördjupning i pedagogiska 
frågor.  Läs mer 

Workshops kring  
digitala verktyg 
PIL erbjuder under hösten ett antal workshops 
där du får möjlighet att fördjupa dig i frågor 
kring användning av olika digitala verktyg i 
undervisningssituationer. Dessa workshops 
baseras på PIL:s Digitala resurser och varje 
tillfälle utgår från ett av de specifika områden 
som strukturerar de digitala resurserna, t ex 
Föreläsning eller Examination. 
 
Vi diskuterar pedagogiska och praktiska frågor 
och presenterar exempel på hur man kan 
arbeta samtidigt som du också får möjlighet att 
själv testa olika lösningar. Varje workshop 
inleds med frukost där PIL bjuder på kaffe och 
smörgås.  
 
Läs mer och anmäl dig 

http://www.pil.gu.se/english/about/newsletter
http://www.pil.gu.se/resurser/digitala/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/workshops/digitala-verktyg/


Tema ”Varierade undervisningsformer” på GU Online den 4 maj 
Välkommen till en temadag kring varierade undervisningsformer den 4 maj. Vi får se och diskutera arbetssätt som är 
studentaktiva, praktiknära, flexibla och IT-baserade. Tid: 09:00–16:00 (utan akademisk kvart). Plats: Pedagogen.  
 
Ur programmet: 

 Att skapa studentaktiva och stödjande nätstudier. Morten Flate Paulsen, NKI Nettstudier, Norge. 
 Video i professionsutbildning: Exemplen odontologi och lärarutbildning. Hans Rystedt, Claes Reit, Sylvi Vigmo och 

Solveig Sotevik. 
 Att skapa närvaro i undervisning: Exempel från scenisk framställning och nätstudier. Per Nordin, Mona Nilsen och 

Mattias von Feilitzen. 
 Lars Pareto och Zana Leric presenterar en studie av undervisningsformer vid Göteborgs universitet. 

 
Under eftermiddagen finns möjlighet att få individuell feedback på kursupplägg etc. Du kan även få konkret hjälp med att 
utnyttja IT i din kurs. Meddela gärna ditt intresse i förväg! 
 
Sista anmälningsdag till GU Online är 27 april.  Läs mer om GU Online 

Sök höstens PIL-kurser! 
Följande PIL-kurser för hösten är öppna för anmälan: 
 
► Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp (HPE101).  Tre campuskurser, två nätkurser och en kurs på engelska 
(campus). 
 
► Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE102). HPE102 ges vid fem fakulteter i vår. OBS att 
du kan gå kursen även hos andra fakulteter än din egen.  
 
► Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, 5 hp (HPE103). En kurs (campus). 
 
► Handledning i forskarutbildning, 5 hp (HPE201). Fem kurser (campus) varav  två på engelska. 
 
► Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction, 7.5 hp (HPE301). En campuskurs på 
engelska. 
 
Läs mer om PIL:s kurser 

Workshop: Handledning i grundutbildningen 
PIL arrangerar en tvådagarsutbildning för lärare och handledare verksamma i grundutbildningen. Utbildningen tar upp mål 
för handledning, kvalitetskriterier för handledningsprodukten, ”den goda handledningen”, samtal och feedback under 
handledningen, svårigheter och problem i handledningssituationen och ledarskap i anslutning till examensarbeten, 
uppsatser och projektarbete. Utbildningsdagar: 28 och 29 september.  Läs mer 

Välkommen till högskolepedagogiska kollegiet 
Möt andra högskolepedagogiskt intresserade! Kollegiet tar upp aktuella högskolepedagogiska frågor, erbjuder fördjupade 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kommande träffar (båda hålls på Pedagogen): 
 
► Onsdagen den 18 maj kl. 14:15-16.  
Kunskapsformer, lärandemål och examination. Gäst: FD Åsa Lindberg-Sand. 
 
► Onsdagen den 8 juni kl. 14:15-16.  
Litteraturseminarium i samarbete med Swednet väst. Kurslitteraturen i högskolepedagogisk utbildning. 
 
Läs mer 

http://www.pil.gu.se/aktiviteter/guonline/
http://www.pil.gu.se/kurser/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/workshops/handledning-i-grundutbildningen/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/


Samverkande IT-pedagoger (SIP) 
Ett av PIL:s riktade projekt är Samverkande IT-pedagoger, ett 
fakultetsövergripande nätverk för IT-pedagoger inom Göteborgs universitet. 
Nätverket ska bl a fungera som en länk mellan fakultetsnämndområdenas 
verksamhet, och vara ett aktivt forum för utveckling av IT och varierade 
undervisningsformer inom GU.  Läs mer 

PIL:s 
utvecklingsprojekt 
PIL bedriver och finansierar 
kontinuerligt utvecklingsprojekt inom 
högskolepedagogik och interaktivt 
lärande.  
För närvarande finns sex pågående 
riktade utvecklingsprojekt, som 
avslutas under året 2011.  
Under perioden år 2011–2012 
finansieras tio nya projekt med 
utlysta medel från PIL.  
 
Läs mer 

Reportagefilmer om projekt 
Flera av de projekt som fått utlysta PIL-medel finns presenterade i 
reportagefilmer. Universitets-TV vid Informationsavdelningen har producerat 
reportage och gjort intervjuer med berörda inom projekten.  Till filmerna 

Lär dig behärska lärplattformen GUL 
Välkommen till GUL-gruppens arrangemang: 
 
► GUL-stugor och utbildningar för lärare och administratörer.  Anmäl dig här 
 
► GUL – tips och idéer användare emellan. Workshop den 5 maj.  Läs mer och anmäl dig  (Om du inte är inloggad i 
Medarbetarportalen får du upp ett inloggningsfönster.) 
 
► GUL-jippo den 16 och 17 juni. Öppet hus kl. 10–15. Pedagogen Hus A, sal A2 119. Här har du möjlighet att ställa 
frågor om GUL, inspireras, träffa kollegor och arbeta med upplägget av din kurs. GUL-gruppen finns på plats för att ge 
personlig support. Anmälan behövs ej. 

Låt Lars-Åke Kernell ge dig 
feedback på din undervisning  
Feedback på undervisning är en kostnadsfri tjänst som 
PIL erbjuder lärare vid Göteborgs universitet. Feedbacken 
ges av Lars-Åke Kernell.  Läs mer 

Mattias von Feilitzen ger stöd när 
du ska utveckla en ny kurs 
Du kan kostnadsfritt få hjälp med de frågor som uppstår 
vid utveckling av en ny kurs (eller nya moment i en kurs) 
där du använder IT.  Läs mer 

Se våra stafettreportage på webben! 
PIL:s stafettseminarier var en seminarieserie som lyfte fram pedagogiska exempel från GU:s alla fakulteter. Varje exempel 
dokumenterades med inspelning av reportage och intervjuer. Reportage och filmer finns på PIL-webben för alla att ta del 
av!  Läs mer och se filmer 

Så skriver du en  
pedagogisk meritportfölj 
Pedagogiska meriter sammanställs i en så kallad 
pedagogisk meritportfölj. Denna används vid 
tjänstetillsättning, befordran och löneförhandling. På PIL:s 
webbplats finns information om hur du skriver en 
pedagogisk meritportfölj. PIL gör gärna institutionsbesök 
och informerar och samtalar kring hur institutionens lärare 
kan arbeta med att skriva meritportföljer.  Läs mer 

Handläggningsordning  
för pedagogisk meritering 
På PIL:s webbplats hittar du också information om ett 
universitetsgemensamt arbetssätt för prövning och 
erkännande av högskolepedagogiska meriter. Dessa 
anvisningar beskriver hur prövning och beslut avseende 
högskolepedagogiska meriter, i förhållande till den 
lärosätesgemensamma högskolepedagogiska 
utbildningen, ska handläggas inom 
fakultetsnämndsområdet.  Läs mer 

http://www.pil.gu.se/projekt/
http://www.pil.gu.se/projekt/riktade/sip/
http://www.pil.gu.se/projekt/reportagefilmer/
http://www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/programochkategorier/verktygochsystem/gul/
https://gul.gu.se/entranceMessageShow.do?mode=myCurrent&id=592052
http://www.pil.gu.se/resurser/feedback_pa_undervisning/
http://www.pil.gu.se/resurser/stod-vid-kursutveckling/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/stafettseminarier/
http://www.pil.gu.se/resurser/meritering/pedagogisk_meritportfolj/
http://www.pil.gu.se/resurser/meritering/provning_erkannande/


Konferenser 
PIL listar intressanta konferenser i Sverige, Europa och övriga världen. Ett axplock ur listan: 
 

 GRESD (den nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling) håller internationell konferens för sina 
doktorander. Uppsala 17-19 maj 2011. 

 eLearning Africa 2011. 6th International Conference on ICT for Development, Education and Training. Dar es 
Salaam, Tanzania, 25-27 maj 2011. 

 EDEN 2011. Learning and Sustainability. The New Ecosystem of Innovation and Knowledge. Dublin, Irland, 19-22 
juni 2011. 

 EDULEARN11. The 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 
Barcelona, Spanien, 4-6 juli 2011. 

 HERDSA 2011. Higher Education on the Edge. Gold Coast, Queensland, Australien, 4-7 juli 2011. 
     
Se hela konferenslistan 

Har du frågor om plagiering eller upphovsrätt? 
På PIL:s webbplats finns fyllig information om plagiering som pedagogisk utmaning och om upphovsrätt för 
universitetslärare.  Läs mer om plagiering  |  Läs mer om upphovsrätt 

Om nyhetsbrevet 
Nyhetsbrev från Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande skickas ut två gånger varje år – ett vårnummer i april och ett 
höstnummer i oktober. Brevet innehåller nyheter, inbjudningar och information om nya resurser. Syftet är att bjuda in, 
engagera och få universitetets lärare att bidra till Göteborgs universitets högskolepedagogiska utveckling. 
 

Redaktör: Olof Siverbo 
 

Har du frågor om innehållet? Kontakta Bengt Petersson, chef för PIL 

 

http://www.pil.gu.se/aktiviteter/konferenser/
http://www.pil.gu.se/resurser/plagiering/
http://www.pil.gu.se/resurser/upphovsratt/
mailto:olof.siverbo@ped.gu.se
mailto:bengt.petersson@ped.gu.se

