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Hej! 
Välkommen till PIL-enhetens nyhetsbrev för hösten 2011. Här hittar du 

information om utbildningen Handledning i grundutbildningen, vårens 

kurser och konferensen NU2012. Under rubrikerna Aktiviteter, Resurser och 

Projekt kan du läsa om PIL:s fasta verksamheter. 

 
Vad är PIL-enheten? 
PIL-enheten är en arena för 

högskolepedagogisk utveckling och 

interaktivt lärande vid Göteborgs 

universitet. Läs mer om PIL-enheten 

Öppen för anmälan: Handledning i grundutbildningen (workshop) 
Nu kan du anmäla dig till PIL:s tvådagarsutbildning för lärare och handledare verksamma i grundutbildningen. Utbildningen 

(som ordnades för första gången i september) 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: 26 och 27 mars.   

 

Läs mer och anmäl dig 

Vårens PIL-kurser öppnas för anmälan den 7 november 
Från och med måndagen den 7 november kan du anmäla dig till följande vårkurser i PIL:s regi: 

 

► Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp (HPE101) 

 

► Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE102) 

 

► Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, 5 hp (HPE103) 

 

► Handledning i forskarutbildning, 5 hp (HPE201) 

 

► Handledning för erfarna handledare i forskarutbildning, 5 hp (HPE202)  

 

► Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 hp (HPE301) 

 

► Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination, 5 hp (HPE303) – NY KURS! 

 

Läs mer om PIL:s kurser 

http://www.pil.gu.se/english/about/newsletter-october-2011/
http://www.pil.gu.se/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/handledning-i-grundutbildningen/
http://www.pil.gu.se/kurser/


NU2012 i Göteborg i oktober 2012  
– välkommen med bidrag! 
Om knappt ett år 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 på 

Clarion Hotel Post vid Drottningtorget i Göteborg.  

     Du är välkommen att lämna ditt bidrag till konferensen. Bidraget ska relatera till 

något av de åtta spår som ingår i konferensens övergripande tema: Gränslöst 

lärande. 

     Värd för NU2012 är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). 

Arrangörer är Göteborgs universitet tillsammans med sju andra lärosäten i 

Västsverige. 

 

Läs mer på konferensens webbplats 

AKTIVITETER 

Välkommen till högskolepedagogiska kollegiet 
Möt andra högskolepedagogiskt intresserade! Kollegiet tar upp aktuella högskolepedagogiska frågor, erbjuder fördjupade 

diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kommande träffar: 

 

► Onsdagen den 16 november kl. 14:15-16:00: Möjligheterna för en demokratisk undervisning 

Hur utövar man en demokratisk högskoleundervisning? Hur balanserar vi examination och kontroll, studentinflytande, 

likabehandling och rättvisa som högskolelärare? Dessa och liknande frågor tar vi upp vid seminariet. 

 

► Onsdagen den 14 december kl. 14:15-16:00: Studiehandledningar, studieguider, kurs-PM – hur kan de utformas 

och utvecklas? 

De flesta kurser tar stöd i någon form av studiehandledning för att beskriva kursupplägg och arbetsformer. Vid detta 

seminarium tar vi upp erfarenheter av att utforma och utveckla dem, också med utveckling i nätbaserade former. 

 

►Onsdagen den 15 februari 2012 kl 9-16: Skrivarstuga – möjlighet att få respons på ditt abstract till NU-konferensen 

Den 17-19 okt 2012 hålls NU2012, den stora svenska högskolepedagogiska utvecklingskonferensen i Göteborg där vi 

hoppas många från GU ska delta. Ta med dig ett abstract eller en idé till ett konferensbidrag som du vill diskutera. 

Information och diskussion kring konferensens teman och högskolepedagogik utlovas! (Se även notisen om NU2012 

ovan.) 

 

Läs mer 

RESURSER 

Digitala resurser ger stöd och inspiration 
Glöm inte att utnyttja PIL:s Digitala resurser! Här kan du hitta stöd och 

inspiration när du vill utveckla någon del av din undervisning. 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 

Workshops kring  
digitala verktyg 
PIL arrangerar under hösten ett 

antal workshops om digitala verktyg. 

Det finns fortfarande några platser 

kvar på de två sista tillfällena: 

 

7 november, tema 

Kommunikation 

22 november, tema Samarbete 

 

Dessa workshops baseras på PIL:s 

Digitala resurser (se notis till 

vänster). 

http://nu2012.se/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/


läsning för fördjupning i pedagogiska frågor. Läs mer  

Läs mer och anmäl dig 

Prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter 
För att undervisa som lärare på högskolan ställs krav på pedagogisk utbildning eller att man på annat sätt har erhållit 

motsvarande kunskaper. Lärare kan vid sin fakultet få prövat om de egna meriterna motsvarar den behörighetsgivande 

utbildning i högskolepedagogik som GU erbjuder sina lärare. Läs mer 

 

Lägg upp en pedagogisk meritportfölj 
Pedagogiska meriter sammanställs i en så kallad pedagogisk meritportfölj. Denna kan användas vid tjänstetillsättning, 

befordran och löneförhandling. På PIL:s webbplats finns information om hur du skriver en pedagogisk meritportfölj. Läs 

mer 

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 

PIL 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 

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 

Reportagefilmer 
På PIL:s webbplats hittar du en rad reportagefilmer som producerats av Universitets-TV vid 

Informationsenheten, Göteborgs universitet: 

 

► Projektreportage. Filmer om PIL-enhetens utvecklingsprojekt (se nedan). 

► Stafettreportage och stafettsamtal. Filmer som lyfter fram pedagogiska exempel från GU:s olika fakulteter. 

 

Se filmerna här 

PROJEKT 

PIL:s utvecklingsprojekt 
PIL bedriver och finansierar kontinuerligt utvecklingsprojekt 

inom högskolepedagogik och interaktivt lärande. På PIL:s 

webbplats kan du läsa mer om projekten och följa 

projektens statusrapporter (publiceringen inleds i början av 

november). Läs mer 

Webbkurs: Söka & Värdera 
Ett av PIL:s projekt – Nätburen introduktion till 

informationssökning – lanserade den 1 september 2011, 

via Göteborgs universitetsbibliotek, en webbkurs: Söka 

& värdera: Grundkurs i informationssökning och 

informationshantering. Kursen är ämnesoberoende 

och vänder sig till nya studenter på Göteborgs 

universitet. Söka & värdera består av 7 moduler och 

avslutas med en quiz, där studenterna kan testa sina 

kunskaper. 

 

 Läs webbkursen 

 Läs mer om webbkursens syfte och lärandemål 

 Läs mer om PIL-projektet  

 

Rapporter från avslutade projekt 
Rapporter från avslutade utvecklingsprojekt inom PIL:s 

verksamhet finns i PIL:s nya rapportserie från år 2011. Två 

projekt har slutrapporterat och fler är på gång under 

hösten 2011. Läs mer 

http://www.pil.gu.se/resurser/digitala/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/digitala-verktyg/
http://www.pil.gu.se/resurser/meritering/provning_erkannande/
http://www.pil.gu.se/resurser/meritering/pedagogisk_meritportfolj/
http://www.pil.gu.se/resurser/meritering/pedagogisk_meritportfolj/
http://www.pil.gu.se/resurser/feedback_pa_undervisning/
http://www.pil.gu.se/resurser/stod-vid-kursutveckling/
http://www.pil.gu.se/resurser/plagiering/
http://www.pil.gu.se/resurser/upphovsratt/
http://www.pil.gu.se/resurser/reportagefilmer/
http://www.pil.gu.se/projekt/
http://www.ub.gu.se/webbkurs
http://www.ub.gu.se/webbkurs/om
http://www.pil.gu.se/projekt/riktade/natburen-introduktion-informationssok/
http://www.pil.gu.se/rapporter/


ÖVRIGT 

Kommunicera effektivt med hjälp av GUL 
Information från GUL-gruppen: 

Notera i kalendern! GUL-supporten ger en inspirationsdemonstration i konsten att kommunicera effektivt med hjälp av 

lärplattformen. Vi visar hur du som lärare kan använda funktionerna Diskutera, Chat, Loggbok, Anslagstavla, PIM, Skicka 

meddelande, Vanliga frågor samt E-möte. Onsdag 30 november kl. 14-16, Viktoriagatan 13. Vi bjuder på fika. 

 

► Anmäl dig här 

 

Välkomna hälsar GUL-gruppen (gulinfo@gu.se) 

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://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/1068
mailto:gulinfo@gu.se
mailto:olof.siverbo@ped.gu.se
mailto:bengt.petersson@ped.gu.se

