
 

FOR AN ENGLISH VERSION OF THE NEWSLETTER, PLEASE CLICK HERE! 

Hej! 
Välkommen till PIL-enhetens nyhetsbrev för våren 2012. Här hittar du 

information om höstens PIL-kurser och andra utbildningar, den reviderade 

handläggningsordningen för meritering, skrivarstugan Villa Martinson 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 

Sök höstens PIL-kurser! 
Följande höstkurser är öppna för anmälan: 

 

► 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) 

 

► Breddad lärarkompetens: Design för lärande med digitala 

redskap, 7,5 hp (HPE302) 

 

► Fördjupningskurs: Litteraturstudier i högskolepedagogik, 

7,5 hp (HPE401) 

 

Läs mer om PIL:s kurser 

Se reportagefilmer  
om PIL:s kurser 
Vill du veta mer om våra högskolepedagogiska 

kurser? Se filmerna! 

 

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 1 

(campus) 

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 2 

vid Konstnärliga fakulteten 

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 3 

 

Läs utvärderingar  
av externa granskare 
Flera av PIL:s kurser har utvärderats av externa 

granskare. Läs mer 

Magisterexamen i högskolepedagogik, 60 hp 
PIL:s kurser kan kombineras till en magisterexamen i högskolepedagogik. Läs mer 

Öppen för anmälan: Handledning i grundutbildningen (två dagar) 
Välkommen att anmäla dig till PIL:s 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: torsdag 4 oktober och fredag 5 oktober. 

 

Läs mer och anmäl dig 

http://www.pil.gu.se/english/about/newsletter-may-2012/
http://www.pil.gu.se/
http://www.pil.gu.se/kurser/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_ett/se-reportagefilm-om-kursen/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_ett/se-reportagefilm-om-kursen/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_tva/konstnarliga_fakultetens_hpe102/film/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_tva/konstnarliga_fakultetens_hpe102/film/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_tre/se-reportagefilm-om-kursen/
http://pil.gu.se/kurser/utvarderingar/
http://pil.gu.se/kurser/magisterexamen/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/handledning-i-grundutbildningen/


Öppen för anmälan: Adobe Connect för lärare (seminarium) 
Detta seminarium ger grundförutsättningarna för dig som skall arbeta med e-mötesteknik i programvaran Adobe Connect. 

Under seminariet går vi igenom verktyget, dess möjligheter och förutsättningar, och ger råd om utrustning. 

Seminarietillfällen: 29 augusti, 5, 12, 20 och 26 september samt 4 oktober. 

 

Läs mer och anmäl dig 

Handläggningsordningen  
för meritering revideras 
En reviderad handläggningsordning för prövning och 

erkännande av högskolepedagogiska meriter träder i kraft 

den första juli 2012. Den tydligaste ändringen är att 

lärarexamen inte längre kan åberopas vid 

motsvarandebedömning för HPE101. Läs mer 

Nationell utbildning: Att  
bedöma pedagogisk skicklighet  
En nationell utbildning för pedagogiskt sakkunniga. Syftet 

med utbildningen är att öka möjligheten att bedöma den 

pedagogiska skickligheten lokalt genom att utbilda 

pedagogiskt sakkunniga nationellt. Hösten 2012 ges 

utbildningen vid GU. Läs mer 

Låna PIL:s lägenhet i skrivarstugan Villa Martinson 
För dig som är anställd som lärare vid Göteborgs universitet och söker lugn och ro inför manusförfattande och publicering 

inom det högskolepedagogiska fältet finns möjlighet att på begränsad tid, och utan kostnad för institutionen, låna en 

lägenhet i Villa Martinson i Jonsered. Läs mer 

NU2012 i Göteborg i oktober 2012  
– glöm inte att anmäla dig! 
I oktober 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.  

    Huvudtalare vid konferensen är David Boud, Elsebeth Korsgaard Sorensen, 

William Rankin, Anna Valtonen och Gina Wisker. Dessutom har över 200 

konferensbidrag skickats in från hela landet. 

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

Arrangörer är Göteborgs universitet tillsammans med sju andra lärosäten i 

Västsverige. 

     Anmäl dig i dag! Konferensavgiften är lägre t.o.m. den 27 maj. 

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 träff: 

 

► Onsdagen den 16 maj kl 13:15-15: "Med engelska som undervisningsspråk"  

Med Rhonwen Bowen, institutionen för språk och litteraturer. Seminariet diskuterar och problematiserar undervisning på 

engelska. 

 

Läs mer 

RESURSER 

http://pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/adobe-connect
http://pil.gu.se/resurser/meritering/provning_erkannande/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/pedagogisk-skicklighet
http://pil.gu.se/resurser/villa-martinson
http://nu2012.se/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/


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 läsning för fördjupning i pedagogiska frågor. 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. Läs mer 

Rapporter från avslutade projekt 
Avslutade utvecklingsprojekt finns dokumenterade i PIL:s 

rapportserie. Den senaste rapporten handlar om 1/3-

modellen för interaktivt lärande i musikteori.  

Läs mer 

ÖVRIGT 

Information från GUL-gruppen: 

 

Examinera med hjälp av GUL 
GUL-supporten ger en inspirationsdemonstration i hur du som lärare kan få stöd av lärplattformen vid olika typer av 

examination. Vi visar hur du kan använda funktionerna Inlämningsuppgift, Test/Enkät samt Mål och framsteg. Demon sker 

i föreläsningssal och riktar sig främst till dig som använder GUL för kurser och program. Onsdag 23 maj kl. 14-16, 

http://www.pil.gu.se/resurser/digitala/
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.pil.gu.se/rapporter/


Viktoriagatan 13. Vi bjuder på fika. Anmäl dig här  

 

Boka GUL-supporten en timme 
Nu kan du boka en timme med GUL-supporten på Viktoriagatan 13. Förbered dina frågor och kom till oss, antingen själv 

eller i en mindre grupp (max 10 personer). Vi avsätter en timme och hjälper dig med precis det du behöver, förklarar, 

supportar eller bollar idéer. Du väljer vad din/er timme ska innehålla. 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/maj 

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/1152
http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminar/detail/1140
mailto:gulinfo@gu.se
mailto:olof.siverbo@ped.gu.se
mailto:bengt.petersson@ped.gu.se

