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Sammanfattning

Genom den universitetsgemensamma enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
(PIL) stärks den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare. Enheten har som uppgift att
bedriva högskolepedagogisk utbildning samt utveckla formerna för interaktivt lärande. Det sker
genom kurser i högskolepedagogik, konferenser, seminarier och workshopar samt ett
högskolepedagogiskt kollegium där pedagogiska frågor diskuteras på vetenskaplig grund. Det sker
också genom utlysta utvecklingsprojekt samt riktade projekt som fokuserar särskilda behov av
förbättringsarbeten i grundutbildningen.

PIL har under år 2011 erbjudit behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för lärare samt
utbildning för handledare i grund- och forskarutbildningen. Totalt sett är det ca 800 lärare och
doktorander som deltagit på de högskolepedagogiska kurserna under året.

Samtliga tre behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser (HPE101, HPE102, HPE103) har
getts under 2011. Kurstillfällen har getts som campuskurs på svenska, men även nätkurser och
kurstillfällen på engelska har genomförts. Under verksamhetsåret har PIL haft 568 registrerade
kursdeltagare i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

År 2011 utvärderades den högskolepedagogiska kursen med områdesspecifik inriktning (HPE102).
Syftet med utvärderingen var att identifiera potentiella förbättringsområden. Deltagarna var
överlag mycket nöjda med kurserna. Ett antal förbättringsområden identifierades. En utvärdering
av den tredje högskolepedagogiska kursen pågår och rapporterar resultat i början av år 2012.

Kursen för handledare i forskarutbildningen (HPE201) har erbjudits både på svenska och på
engelska. Under verksamhetsåret har PIL haft 252 registrerade deltagare i handledarutbildningen.

Det högskolepedagogiska kollegiet har haft nio träffar. Utöver kollegiet har olika former av
seminarier och workshops  realiserats, bl.a. har temadagen GU Online genomförts vid två tillfällen
med ca 100 deltagare vid vardera temadag.

Av de tio utvecklingsprojekt som erhöll medel vid utlysningen år 2010 har nio fortsatt under
verksamhetsåret och åtta beräknas rapportera resultat under år 2012. Ett flertal av PIL:s riktade
utvecklingsprojekt har genomförts enligt planering. PIL har även engagerat sig i diskussioner om
gemensamma medietjänster vid Göteborgs universitet och har under hösten inlett en utredning om
förutsättningar för ”streaming” av föreläsningar.

PIL har varit engagerad i frågor om pedagogiska meritportföljer och informerat om den lärosätes-
gemensamma handläggningsordningen för prövning och erkännande av högskolepedagogiska
meriter samt medverkat vid revidering av densamma.

PIL:s webbplats (http://www.pil.gu.se/) utvecklas kontinuerligt efter lärares behov av information
om högskolepedagogik och digitala resurser för undervisning.
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1 Inledning

I denna beskrivning presenteras resultat och erfarenheter från 2011 i förhållande till det övergripande
uppdraget samt specifikt utifrån PIL:s verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen fastställdes på PIL:s
styrgruppsmöte den 24 januari 2012.

1.1 Övergripande uppdrag

En utgångspunkt för PIL är den uppdragsbeskrivning som Grundutbildningsberedningen (GRUB)
ställde sig bakom i december 2007 och som rektor hade som beslutsunderlag.1 Enligt denna gavs PIL i
uppdrag:

1. att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och stärka den högskolepedago-
giska kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna

2. att följa den internationella, nationella och regionala utvecklingen av högskolepedagogik och
interaktivt lärande

3. att sprida information vidare inom universitetet, bl.a. via enhetens egen webbplats
4. att utgöra universitetets kontaktorgan gentemot internationella, nationella och regionala

samarbetspartners inom det högskolepedagogiska området
5. att vara fakulteterna behjälplig i frågor om högskolepedagogik och interaktivt lärande
6. att utlysa, bereda och besluta om universitetsgemensamma utvecklingsprojekt inom området hög-

skolepedagogik och interaktivt lärande samt följa upp och dokumentera effekterna av dessa sats-
ningar

7. att medverka i pedagogisk utbildning om den lärosätesgemensamma lärplattformen (GUL) samt
andra program som stärker förmågan till varierade undervisningsformer

8. att planera, samordna och till delar genomföra en behörighetsgivande utbildning i högskolepeda-
gogik

9. att verka för att meritering inom det högskolepedagogiska området dokumenteras på ett syste-
matiskt sätt

PIL ska även verka i enlighet med lärosätets strategiska överväganden.2, 3, 4  I den strategiska planen
anges att lärosätet ska införa återkommande pedagogisk kompetensutveckling för alla lärare. Vidare
anges att inslaget av alternativa undervisningsformer inom kurser och program ska öka. Alla hand-
ledare ska ges återkommande handledarutbildning. Och i den strategiska planen framförs även att alla
forskarstuderande ges utbildning i pedagogik, ledarskap och projektledning inom ramen för deras stu-
dier. Under hösten har PIL deltagit i förberedelserna för den kommande strategiska planen genom att
medverka i workshopar inom ramen för Vision 2020.

Utöver dessa styrdokument har PIL:s styrgrupp haft egna riktningsgivande diskussioner, bl.a. om att
PIL bör agera för att stödja framväxt av ett universitetsgemensamt pedagogiskt program och s.k.
pedagogiska akademier som del av det framtida kvalitetsarbetet och organisering av den
högskolepedagogiska verksamheten. Dessutom har PIL:s styrgrupp beslutat att utvidga den
högskolepedagogiska utbildningen genom breddnings- och fördjupningskurser för lärare vid
Göteborgs universitet.

                                                       
1 RS1-080107, § 10
2 Strategisk plan 2007-2010, Göteborgs universitet
3 Förändring för kvalitet och förnyelse. Forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012
4 Plan för kvalitetsarbetet 2007-2010, Göteborgs universitet
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2 Organisation

PIL är en lärosätesgemensam enhet som rektor år 2008 organisatoriskt placerat vid Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten (UFN). Det övergripande uppdraget och budgetramarna för PIL fastställs
årligen av universitetsledningen.

2.1 Styrning

PIL har en styrgrupp med fjorton ledamöter. Bengt-Ove Boström, rektors kvalitetsråd, är ordförande
för styrgruppen.

PIL:s styrgrupp består av utsedda ledamöter från fakultetsnämndernas ansvarsområden, universitets-
biblioteket, studenterna samt personalavdelningen. Verksamhetsplanen för PIL fastställdes vid ett styr-
gruppsmöte i december 2010. 5 Styrgruppen har under år 2011 berett frågor, formulerat önskemål om
verksamhetens inriktning, fattat beslut och följt upp resultat. Styrgruppen har under verksamhetsåret
haft nio ordinarie möten.6 Under hösten 2011, och som en förberedelse inför att det femåriga upp-
draget närmar sig sitt slut, har frågan om PIL:s framtida organisation och styrning diskuterats i Grund-
utbildningsberedningen.

Exempel på frågor som har behandlats på styrgruppens möten under år 2011:

Januari Förslag till utbildning för erfarna handledare i forskarutbildningen (HPE202)

Februari Medelstilldelning till utlysta utvecklingsprojekt

Mars Fastställande av medelstilldelning till utlysta utvecklingsprojekt samt fastställande av
kursplan för Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre
utbildning, 5 hp (HPE301)

April Redovisning av extern utvärderingsrapport avseende kursen Högskolepedagogik 2:
Områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE102)

Maj Åtgärder med anledning av redovisad utvärderingsrapport (HPE102) samt beslut att
tillsätta en beredningsgrupp för utredning av PIL:s framtida kursutbud

September Lägesrapport från beredningsgrupp om det framtida kursutbudet

Oktober Förslag till framtida kursstruktur från beredningsgruppen samt diskussion om
verksamhetsinriktning för år 2012

November Verksamheter inför år 2012 prioriteras och kursplaner i enlighet med ny kursstruktur
diskuteras. Förslag till reviderad handläggningsordning för högskolepedagogiska
meriter diskuteras.

December Behov av nya riktade utvecklingsprojekt diskuteras och verksamhetsplan och budget
för år 2012 fastställs

                                                       
5 Verksamhetsplan år 2011
6 http://www.pil.gu.se/om_pil/styrgrupp/protokoll/
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2.2 Samordning, administration och information

För PIL:s operativa lednings- och stödfunktion finns chef, samordnare, administratör samt webbredak-
tör. Den dagliga verksamheten på PIL har letts av en chef. Fyra samordnare har varit verksamma med
a) det högskolepedagogiska kollegiet, b) utvecklingsprojekten samt c) två samordnare med de
högskolepedagogiska kurserna. PIL:s administratör har främst arbetat med kursadministrativa frågor.
PIL har haft stöd från utbildningsvetenskapliga kansliet med handläggning av personal- och
ekonomifrågor. Under hösten har ytterligare en kursadministratör knutits till PIL, eftersom omfattning
av kursverksamheten har ökat. Webbredaktören ansvarar för information på PIL:s webbplats,
nyhetsbreven som utsänds en gång per termin till alla anställda, annonsering av evenemang mm.

2.3 Medverkande i den högskolepedagogiska verksamheten

Antalet medverkande i PIL:s högskolepedagogiska verksamheter uppgår under året till ca 30 lärare.
De medverkande lärarna har sin organisatoriska hemvist vid institutioner och knyts till PIL för upp-
drag med varierande omfattning och inriktning.

PIL har dessutom finansierat tio utlysta utvecklingsprojekt där projektansvariga lärare från universite-
tets olika fakultetsområden har engagerat sig inom ramen för PIL:s övergripande uppdrag ”att med-
verka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska
kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna”. Även riktade utvecklingsprojekt, dvs
verksamheter som PIL:s styrgrupp och ledning funnit väsentliga att genomföra, har pågått under året,
och där lärare vid universitetet har varit involverade. Med dessa inräknade handlar det totalt om ca 50
lärare som varit aktivt involverade i utveckling av den högskolepedagogiska verksamheten.

3 Verksamhet år 2011

PIL:s aktiviteter kan beskrivas utifrån det ursprungliga, övergripande uppdraget från rektor och PIL:s
egen verksamhetsplan som styrgruppen ställde sig bakom i december 2010.

3.1 Resultat sett utifrån det övergripande uppdraget

3.1.1 Medverkan i universitetets kvalitetsarbete

PIL har på flera sätt varit engagerat i kvalitetsarbetet vad gäller utveckling av grundutbildningen. In-
satserna har varit riktade till institutioner och lärare som uttryckt behov av stöd i det lokala
utvecklingsarbetet. PIL har startat flera riktade utvecklingsprojekt, bl.a. tre ”bättre-projekt” som syftar
till att stärka institutionernas och de kursansvarigas förmåga att utforma kursplaner, studieguider samt
kursvärderingar.

3.1.2 PIL följer utvecklingen inom det högskolepedagogiska området

PIL har följt utvecklingen bl.a. genom aktiv medverkan i arbetsgrupper och konferenser initierade av
Högskoleverket samt de nationella och regionala nätverken SwedNet, ITHU och VKF. Under året har
PIL såsom huvudarrangör engagerat sig i planering av den nationella konferensen NU2012
tillsammans med sju västsvenska lärosäten.7 Även möten med föreståndare för högskolepedagogisk

                                                       
7 Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad, Högskolan i

Skövde, Högskolan Väst, Karlstads universitet
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verksamhet vid de övriga fem stora universiteten i Sverige har genomförts under verksamhetsåret.8

Föreståndarträffarna syftar bl.a. till att informera om förändringsarbeten vid lärosätena som har
betydelse för den högskolepedagogiska verksamheten, bl.a. anställningsordningar, pedagogiska
meriteringssystem, de högskolepedagogiska kurserna, konferensverksamhet mm. PIL har informerat
via PIL:s webbplats om internationella konferenser med högskolepedagogisk inriktning. Några av
PIL:s medarbetare har getts möjlighet att delta i nationella och internationella konferenser med
högskolepedagogisk inriktning.

3.1.3 Informationsspridning via PIL:s webbplats mm

På PIL:s webbplats finns förutom nyheter också information om det högskolepedagogiska
kursutbudet, seminarier och workshops samt de olika utvecklingsprojekt som pågår. 9 10 PIL-webben
erbjuder också besökaren digitala pedagogiska resurser samt information om upphovsrätt mm.
Uppföljning av besöksfrekvens på PIL:s webbplats görs kontinuerligt. Webbsidorna om de
högskolepedagogiska kurserna är fortsatt de mest välbesökta. Förutom webben har PIL använt sig av
nyhetsbrev till alla lärare.

3.1.4 PIL som kontaktorgan

PIL har agerat kontaktorgan i högskolepedagogiska frågor både internt gentemot fakultetsområdena
och externt gentemot olika intresseorganisationer och nätverk. PIL har fortsatt att anordna träffar i nät-
verket ”PIL NIT” för kollegor som ansvarar för infrastrukturfrågor inom universitetet. Syftet har varit
att ”överbrygga gränser” mellan förvaltningens olika delar och sätta fokus på lärarens behov av tek-
niskt och administrativt stöd för undervisning på campus och på nätet. PIL:s chef är dessutom
adjungerad i IT-beställarrådet vid Göteborgs universitet.

3.1.5 Stöd till fakulteterna

PIL har erbjudit institutioner stöd i kursutvecklingsarbete och har även breddat kursutbudet utöver de
tre behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna och handledningskurserna för handledare i fors-
karutbildningen. Kursen Professional Teaching Skills: English as a Medium of Instruction, 5 hp
(HPE301) syftar till att stärka lärares färdigheter att undervisa på kurser där läraren möter internation-
ella studenter. Tvådagarsutbildningen Handledning i grundutbildningen syftar till att stärka förmågan
till handledning av examensarbeten mm.

Det högskolepedagogiska kollegiet har genomfört nio seminarier under året. Exempel på teman har
varit ”Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education”, ”Hur utvecklas den akademiske
läraren?”, ”Personalised learning: Fitting the course to the student.”, ”Kunskapsformer, lärandemål
och examination” samt ”Changing Practices of Higher Education Learning”.11 Alla lärare vid
universitetet är välkomna att delta i högskolepedagogiska kollegiets seminarieverksamhet.

GU Online är en temadag som riktar sig till alla lärare vid Göteborgs universitet och anordnas en gång
per termin. På våren var temat ”Varierade undervisningsformer”, och bl.a. hölls en presentation av
PIL:s riktade utvecklingsprojekt med samma namn. Rapporten finns att ta del av på PIL-webben. Hös-

                                                       
8 Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå

universitet
9 http://www.pil.gu.se/
10 http://www.pil.gu.se/projekt/
11 http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/
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tens temadag fokuserade ”Sociala medier, etiska frågor och framtidens lärare”. Det har varit drygt
100-talet lärare som besökt var och en av de båda temadagarna under år 2011.12

3.1.6 Utvecklingsprojekt

PIL har i uppdrag ”att utlysa, bereda och besluta om universitetsgemensamma utvecklingsprojekt
inom området högskolepedagogik och interaktivt lärande samt följa upp och dokumentera effekterna
av dessa satsningar”. PIL genomförde en utlysning av projektmedel hösten 2010. Tio projekt startade
våren 2011 och pågår fram t.o.m. våren 2012. Utvecklingsprojekten syftar till att skapa ny och relevant
kunskap som kvalitativt bidrar både lokalt inom universitetet och generellt inom kunskapsområden för
högre utbildning.

Förutom de utlysta projektmedlen har PIL i direkt anslutning till aktiviteter som ingår i verksamhets-
planen för år 2011 fortsatt tidigare påbörjade riktade utvecklingsprojekt och initierat nya projekt.
Information om de riktade utvecklingsprojekt som PIL bedriver finns att ta del av på PIL-webben.13

3.1.7 Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Under år 2011 har PIL ansvarat för, planerat och genomfört tre behörighetsgivande högskolepedago-
giska kurser (HPE101, HPE102, HPE103). Kursen HPE101 har erbjudits sedan hösten 2008. De två
andra kurserna gavs för första gången under verksamhetsåret 2010.

HPE101: Kursen ”Behörighetsgivande högskolepedagogik 1, baskurs”, 5 hp (HPE101) har erbjudits
med tre distributionsformer: a) campus, svenska, b) campus, engelska, c) nät/distanskurs, svenska.

Tabell 1 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE101; distributionsform, antal
kurstillfällen, antal platser/tillfälle samt antal platser totalt.

PIL-enheten har erbjudit 330 platser under studieåret. Det är en ökning med 30 platser jämfört med
föregående verksamhetsår. I LADOK framgår att antalet registrerade (FFG) på HPE101 var 315 delta-
gare.

                                                       
12 http://www.pil.gu.se/aktiviteter/guonline/
13 http://www.pil.gu.se/projekt/

Termin Distributionsform Kurstillfällen Platser/tillfälle Platser totalt

Vår Campus, sv

Campus, en

Nät/dist, sv

3

0

1

30

0

60

90

0

60

Höst Campus, sv

Campus, en

Nät/dist, sv

3

1

1

30

30

60

90

30

60

Summa 9 330
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Tabell 2 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE101; antal registrerade, betyg samt
könsfördelning. 14

Samtliga betygsuppgifter för höstens kurstillfällen var ännu inte inlagt vid avläsningstillfället. Kurs-
tillfällen med sen kursstart avslutas under första kvartalet 2012.

HPE102: Kursen ”Behörighetsgivande högskolepedagogik 2, områdesspecifik pedagogik”, 5 hp
(HPE102) har genomförts vid fem fakultetsnämndsområden, nämligen HFN, KFN, NFN, SFN och
UFN.15 Det är endast vid Naturvetenskapliga fakulteten som kursen ges på engelska. Deltagande lärare
och doktorander kan välja fritt mellan de parallella kurstillfällen som ges vid de olika fakulteterna.

Tabell 3 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE102; distributionsform, antal
kurstillfällen, antal platser/tillfälle samt antal platser totalt.

PIL hade planerat att erbjuda ett kurstillfälle på IT-fakulteten. Detta blev emellertid inte aktuellt,
eftersom söktrycket där var alltför för lågt. Handelshögskolans fakultet har valt att avstå från att starta
en områdesspecifik kurs. Sahlgrenska akademin genomför områdesspecifik högskolepedagogik i egen
regi. Det kan konstateras att PIL:s utbud av kursplatser av den områdesspecifika kursen under år 2011
har överstigit organisationens behov.

Kursen HPE102 har varit föremål för granskning av extern utvärderare vars rapport diskuterats på ett
styrgruppsmöte och i Grundutbildningsrådet (GRUB). Utvärderingsrapporten finns publicerad på
PIL:s webbplats.16 Utifrån utvärderarens rapport har vissa förändringsåtgärder vidtagits. Flera kritiska

                                                       
14 Avläst i LADOK den 31 januari 2012.
15 HFN=Humanistiska fakulteten, KFN=Konstnärliga fakulteten, NFN=Naturvetenskapliga

fakulteten, SFN= Samhällsvetenskapliga fakulteten, UFN=Utbildningsvetenskapliga fakulteten
16 http://www.pil.gu.se/kurser/utvarderingar/

Termin

2011

Antal

registrerade

Betyg

Godkända

Kön

Män/Kvinnor

Vår 169 138 60/78

Höst 162 86 15/37

Summa 331 224 75/115

Termin Distributionsform Kurstillfällen Platser/tillfälle Platser totalt

Vår Campus, sv

Campus, en

4

1

30

30

120

30

Höst Campus, sv

Campus, en

4

1

30

30

120

30

Summa 10 300
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punkter som framfördes i utvärderingsrapporten ligger emellertid utanför PIL-enhetens möjligheter att
påverka, t.ex. deltagarnas studievillkor vilka bestäms av de institutioner där deltagarna är anställda.

Tabell 4 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE102; antal registrerade, betyg samt
könsfördelning. 17

HPE103: Kursen ”Behörighetsgivande högskolepedagogik 3, självständigt arbete”, 5 hp (HPE103)
genomfördes under våren och hösten. PIL hade planerat för två kursgrupper under hösten. Söktrycket
var emellertid något lägre än förväntat, varför endast ett kurstillfälle genomfördes, dock med ett något
utökat antal kursplatser. PIL:s utbud av platser under år 2011 har därmed överensstämt bra med
behovet.

Tabell 5 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE103; distributionsform, antal
kurstillfällen, antal platser/tillfälle samt antal platser totalt.

Genomströmningen på kursen är relativt låg i förhållande till andra högskolepedagogiska kurser, vilket
bl.a. kan bero på att det krävs en större egeninsats från deltagarna i och med det självständiga arbetet
som ska redovisas skriftligt.

Tabell 6 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE103; antal registrerade, betyg samt
könsfördelning. 18

                                                       
17 Avläst i LADOK den 31 januari 2012.
18 Avläst i LADOK den 31 januari 2012.

Termin

2011

Antal

registrerade

Betyg

Godkända

Kön

Män/Kvinnor

Vår 85 61 22/39

Höst 89 68 32/36

Summa 174 129 54/75

Termin Distributionsform Kurstillfällen Platser/tillfälle Platser totalt

Vår Campus, sv 1 30 30

Höst Campus, sv 1 40 40

Summa 2 70

Termin
2011

Antal
registrerade

Betyg
Godkända

Kön
Män/Kvinnor

Vår 26 18 5/13

Höst 37 30 12/18

Summa 63 44 23/24
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Under år 2011 har kursen endast genomförts som campus på svenska. Kursen HPE103 är föremål för
extern utvärdering. Utvärderarens rapport redovisas i februari 2012.

3.1.8 Utbildning för handledare i forskarutbildning

PIL har även ansvarat för, planerat och genomfört kursen ”Handledning i forskarutbildning”, 5 hp
(HPE201). Kursen har getts i två distributionsformer: campus på svenska samt på engelska språket.
Antalet kurstillfällen är färre än planerat p.g.a. ett något lägre söktryck jämfört med tidigare terminer.

Tabell 7 Handledning i forskarutbildning, HPE201; distributionsform, antal kurs-
tillfällen, antal platser/tillfälle samt antal platser totalt.

PIL-enheten har erbjudit 260 platser för handledare i forskarutbildningen under studieåret. I LADOK
framgår att antalet registrerade (FFG) på HPE201 varit 252 deltagare.

Tabell 8 Behörighetsgivande högskolepedagogik, HPE201; antal registrerade, betyg samt
könsfördelning. 19

Handledningskursen har tidigare år varit föremål för extern utvärderare. Resultatet visade då att
deltagarna fann kursen givande.20 Utbudet av kursplatser verkar i stort ha överensstämt med behovet.

3.1.9 Högskolepedagogiska meriter

Redan hösten 2008 publicerade PIL rekommendationer för utformning av pedagogisk meritportfölj.21

Under år 2009 tog PIL fram ett förslag till handläggningsordning för prövning och erkännande av
högskolepedagogiska meriter för HPE100-kurserna. Rektor fattade beslut om handläggningsordningen

                                                       
19 Avläst i LADOK den 31 januari 2012.
20 Jfr http://www.pil.gu.se/kurser/utvarderingar/
21 Jfr http://www.pil.gu.se/meritering/pedagogisk_meritportfolj/

Termin Distributionsform Kurstillfällen Platser/tillfälle Platser totalt

Vår Campus, sv

Campus, en 

3

1

35

25

105

25

Höst Campus, sv

Campus, en 

3

1

35

25

105

25

Summa 8 260

Termin
2011

Antal
registrerade

Betyg
Godkända

Kön
Män/Kvinnor

Vår 134 102 40/62

Höst 118 85 46/39

Summa 252 187 86/101
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som därefter funnits publicerad som ett av styrdokumenten vid Göteborgs universitet.22 Personalavdel-
ningen har hanterat inrapportering från fakulteterna och tillsammans med PIL uppföljning av resulta-
tet. Hittills har drygt 450 prövningar genomförts som lett fram till ”erkännanden” dokumenterade i det
personaladministrativa systemet (PALASSO). Tillsammans med uppgifter från LADOK har PIL
sammanställt uppgifterna. Därmed synliggörs andelen lärare som uppvisar att de högskolepedagogiska
meriterna motsvarar arbetsgivarens krav. Under hösten har PIL medverkat vid en revidering av
handläggningsordningen och lagt fram revideringsförslaget till Grundutbildningsberedningen inför
rektors beslut.

3.2 Resultat sett utifrån PIL:s verksamhetsplan

Resultat för år 2011 kan även beskrivas utifrån PIL:s egen fastställda verksamhetsplan samt
tillkommande aktiviteter som styrgruppen och rektor beslutat om under året. Flertalet av de påbörjade
och genomförda aktiviteterna har kommenterats ovan i anslutning till det övergripande uppdraget.
PIL:s verksamhetsplan för år 2011 ansluter till uppdraget, varför viss upprepning inte kan undvikas.

3.2.1 Aktiviteter som genomförts

Nedanstående aktiviteter har kommit igång och har i huvudsak genomförts enligt planering:23

1. Den högskolepedagogiska baskursen (HPE101) har erbjudits i den omfattning och med de
distributionsformer som ursprungligen planerades. De områdesspecifika högskolepedagogiska
kurserna (HPE102) har erbjudits vid fem av de åtta fakultetsområdena. Den externa utvärde-
ringen av HPE102-kursen har avrapporterats och resultaten har diskuterats och använts vid
kursutveckling. Den högskolepedagogiska kursen (HPE103) har erbjudits enligt planering,
men antalet erbjudna platser har minskats något beroende på lägre söktryck än förväntat.  Den
externa utvärderingen av HPE103 har inletts under hösten och datainsamling pågår för när-
varande. Utvärderingsrapporten ska enligt planering ventileras i februari 2012. (2.1.1)

2. Kursen Handledning i forskarutbildningen (HPE201) har för den svenska varianten erbjudits i
den omfattning som ursprungligen planerats, medan antalet platser på den engelska varianten
har minskats något beroende på lägre söktryck där. (2.1.2)

3. Kursen Handledning i forskarutbildningen för erfarna handledare (HPE202) har planerats i
dialog med Forskarutbildningsberedningen (FUB) och en första omgång startade hösten 2011
och pågår under våren 2012. (2.1.4)

4. Det högskolepedagogiska kollegiet har genomfört seminarieträffar under året. (2.1.3.1)

5. GU Online har genomförts en gång per termin, dvs så som ursprungligen var planerat, och
med inriktning som beslutats av styrgruppen. (2.1.3.2)

6. Nätverket ”Samverkande IT-pedagoger”, som även är ett riktat utvecklingsprojekt, har varit
aktivt under hela verksamhetsåret och genomfört workshopar och medverkat i planering och
genomförande av höstens GU Online på Konstnärliga fakulteten. (2.1.3.3; 2.2.2)

7. PIL har erbjudit workshopar under hösten utifrån de digitala resurser för undervisning som
finns publicerade på PIL-webben. De digitala resurserna har även använts vid workshopar
inom ramen för Samverkande IT-pedagoger samt under hösten vid workshopar på Sahlgrenska
akademin. (2.1.3.5)

                                                       
22 Jfr http://www.styrdokument.adm.gu.se/personal/
23 Siffror inom parentes refererar till rubriker i verksamhetsplanen för år 2011.
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8. Det riktade utvecklingsprojektet Bättre kursvärderingar har pågått under hösten. Det fick
emellertid en något annorlunda inriktning beroende på ett tillkommande uppdrag från Grund-
utbildningsberedningen, där man önskade utreda möjligheter till GU-gemensamma kursvärde-
ringsmallar. Projektet kommer att publicera resultat i början av år 2012. (2.1.3.8; 2.2.2;
Tillkom år 2011)

9. Det riktade utvecklingsprojektet Pedagogiskt ledarskap har inlett ett samarbete med Personal-
avdelningen och kursen för studierektorer som man ansvarar för där. (2.1.4; 2.2.2)

10. Kursen Professional Teaching Skills: English as a Medium of Instruction (HPE301) har getts
vid PIL enligt planering. (2.1.5)

11. PIL har tilldelat medel till tio utlysta utvecklingsprojekt efter att ha tagit del av de externa
granskarnas bedömning och styrgruppens ställningstagande och beslut. (2.2.1)

12. Det riktade utvecklingsprojektet Nätburen introduktion till informationssökning har genom-
förts enligt planering. (2.2.2)

13. Det riktade utvecklingsprojektet Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande
(NUDEL) har delrapporterat enligt planering. Slutrapportering är något försenad och beräknas
ske första kvartalet år 2012. (2.2.2)

14. PIL:s projekt om högskolepedagogiska meriter har enligt planering lett fram till förslag till
reviderad handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meri-
ter. (2.2.4)

15. PIL har medverkat vid universitetets revidering av handläggningsordningen för fusk och
plagiering som utmynnade i en policy för förebyggande av plagiering och vilseledande. (2.2.4)

16. Extern utvärdering av kursen HPE102 har fullföljts och utvärderingen av HPE103 har inletts.
(2.2.4)

17. Planeringsarbetet med konferensen NU2012 har inneburit både fysiska möten och e-möten i
planeringsgruppen. En webbplats har satts upp och ett IT-stöd för hantering av abstracts
etablerats. Dessutom har en bedömningskonferens genomförts i syfte att fastställa
bedömningskriterier och tröskelvärden för granskare av abstracts. (2.1.3.9)

18. VKF-konferensen genomfördes i samarbete med de västsvenska lärosätena enligt planering
våren 2011. (2.1.3.10)

19. Möjligheter till omvärldsbevakning har kunnat ske i enlighet med de behov som lärare vid PIL
har framfört. Aktiv medverkan i de i verksamhetsplanen nämnda nätverken i omvärlden och
inom lärosätet har genomförts. (2.3.2)

20. Nio styrgruppsmöten är genomförda. (2.4.1)

21. Verksamhetsplan och budget inför år 2011 har beretts av PIL-enheten och fastställts av
styrgruppen. (2.4.1)

22. Verksamhetsberättelsen för år 2010 är framtagen av PIL-enheten och fastställd av styrgruppen.
(2.4.1)

23. PIL-enheten har flyttat och disponerar fr.o.m. november 2011 kontorslokaler och mötesrum på
Pedagogen, hus A, vån 1. (2.4.2)
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24. PIL:s chef har såsom adjungerad deltagit vid vissa möten i Grundutbildningsrådet (GRUB),
Forskarutbildningsrådet (FUB) samt IT-beställarrådet (ITB).

25. Extern granskning av den ”nya” PIL-webben har genomförts och rapporterades tidigt under
2011. Resultat från granskningen har använts i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av PIL-
webben. (Återstod att göra från verksamhetsplan år 2010)

26. PIL har medverkat vid tre av höstens workshopar som ingår i dialogen om Vision 2020. (Till-
kom utöver verksamhetsplan under hösten 2011)

3.2.2 Aktiviteter på gång

Följande aktiviteter har försenats och/eller har inte genomförts som det ursprungligen var planerat:

27. PIL-projektet Bättre kursplaner har försenats, vilket beror på externa omständigheter såsom
långsam implementering av universitetets kursplanedatabas (GUBAS) och installation av
universitetsgemensam server och programvaran Nvivo, vilken ska användas vid analyser av
kursplaner. (2.1.3.6; 2.2.2)

28. PIL-projektet Bättre studieguider pågår, men ligger efter tidplan då det bl.a. tagit längre tid än
beräknat att få igång samverkan med studenter och högskolor i Västsverige. (2.1.3.7; 2.2.2)

29. PIL-projektet Bättre kursvärderingar redovisar resultat i början av år 2012. (2.2.2)

30. Kursen Design för lärarande med digitala redskap (TIA081) ställdes in vid IT-fakulteten. PIL
har därför agerat för att ta över ansvaret för kursen och planerar att ge den hösten 2012. (2.1.5)

31. Det riktade utvecklingsprojektet Ämnesdidaktisk högskolepedagogik är försenat, men
slutrapporterar i början av år 2012. (2.2.2)

32. PIL har erbjudit konsultation vid utformning av undervisning med IT-stöd via institutionen för
tillämpad IT. Tjänsten har emellertid använts relativt sparsamt. (2.2.3.1)

33. PIL har erbjudit konsultation vid undervisningens genomförande via institutionen för didaktik
och pedagogisk profession. Tjänsten har endast tagits i anspråk vid några få tillfällen. (2.2.3.2)

34. PIL har ännu inte förmått att rikta information om högskolepedagogik till särskilda målgrup-
per.  Däremot pågår den planerade berikningen av webben med grafiskt material och inbäddad
video från PIL:s verksamheter. (2.3.1)

35. Kartläggning av högskolepedagogisk verksamhet vid fakulteterna har inletts, men är inte slut-
förd. (2.2.4)

3.2.3 Ännu ej startade aktiviteter

Följande aktiviteter har ställts in, men bedöms fortfarande vara aktuella:

36. Seminarier riktade till lärarutbildare har inte kunnat genomföras p.g.a. lågt intresse från
målgruppen. Däremot har PIL stöttat så att IKT-coacherna kommit igång genom att ordna en
fysisk hemvist och bevaka så att den tekniska utrustning som de behöver fungerar tillfredsstäl-
lande. IKT-coacherna har varit aktiva under hela året. (2.1.3.4)

37. Det riktade utvecklingsprojektet om varierade undervisningsformer rapporterades enligt plane-
ring under våren. Däremot har det inte erbjudits några uppföljande seminarier utifrån resultatet
från den genomförda studien. Det beror bl.a. på att ansvariga i projektet övergått till annan
verksamhet. (2.1.3.5; 2.2.2)
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38. Flera utvecklingsspår är relaterade till införande av pedagogiska akademier och ett
universitetsgemensamt pedagogiskt program. Av olika skäl har PIL valt att avvakta med att
inleda dessa utvecklingsåtgärder till dess BLUE11 är rapporterad och arbetet med Vision 2020
och universitetets strategiska överväganden har funnit en tydligare form. (2.2.2)

39. PIL:s egen utvärdering av GU Online respektive Rådgivning och konsultation har inte startat.
(2.2.4)

40. PIL har inte gjort några insatser utöver kursen HPE301 i relation till handlingsplanen för
språkfrågor. Workshops om bl.a. co-teaching har inte kommit igång. (2.2.4)

41. PIL:s utbildningsmiljö skulle kompletteras under året. Ännu återstår flera insatser som
diskuterats, bl.a. utformning av en inspelningsstudio. Detta har inte kommit igång på grund av
bristande åtkomst till lokaler på Pedagogen. (2.2.4)

3.2.4 Avbrutna aktiviteter

Det finns aktiviteter i tidigare verksamhetsplaner som inte längre är aktuella att genomföra utan att ett
förnyat formellt beslut tas i PIL:s styrgrupp under år 2012:

42. Aktiviteten i 2010 års verksamhetsplan med det riktade utvecklingsprojektet IT som verktyg
för lärarutbildare bör avslutas då det visat sig mycket svårt för PIL att skapa intresse bland
lärarutbildare att delta i workshopar och seminarier. Förhoppningsvis kan Lärar-
utbildningsnämnden (LUN) lyckas nå fram bättre. (2.2.2)

43. Idén med ett riktat utvecklingsprojekt för lärare och handledare som arbetar i gränslandet mel-
lan akademi och arbetsliv har inte realiserats. (Fanns redan i verksamhetsplan för år 2010.)
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Förändring för kvalitet och förnyelse. Forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter, 2009-11-23

Handlingsplan för förebyggande av plagiering och vilseledande, 2009-01-19, reviderad 2011-10-17
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Protokoll från rektorssammanträde, 2010-03-22

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-01-24

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-02-24

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-03-24

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-04-29

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-05-27

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-09-19

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-10-20

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-11-17

Protokoll från styrgruppens sammanträde, 2011-12-12


