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Välkommen till PIL 
 
I detta nyhetsbrev finner du information om högskolepedagogisk utbildning 
inför våren 2013.  
Under rubrikerna Kurser, Aktiviteter, Resurser och Projekt kan du läsa mer 
om PIL:s verksamheter. 
 

 

Detta är PIL-enheten 
PIL-enheten är en arena för 
högskolepedagogisk utveckling och 
interaktivt lärande vid Göteborgs 
universitet.  
 
Läs mer om PIL-enheten 

Projektkonferens 
Fyra av höstens avslutade utvecklingsprojekt presenteras och resultaten avrapporteras: 
 
► Lärares samarbete över ämnesgränser – erfarenheter från två utvecklingsprojekt 
När? 6 november, kl 10-12 
Var? Pedagogen, hus A, A2 311  
Projekt som ska redovisas: 
- Nätbaserad kurs som möjliggör flexibel fördjupning, Sahlgrenska Akademin 
- Utarbetande av SPL-gemensam fördjupningskurs (30 hp), litterär inriktning, genus, Humanistiska fakulteten 
 
► Digitala resurser i undervisningen – erfarenheter från två utvecklingsprojekt 
När? 30 november, kl 10-12 
Var? Pedagogen, hus A, A2 311 
Projekt som ska redovisas:  
- Remote University Networks – Making Students ResearchAble – 2nd year, Sahlgrenska Akademin och 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
- Riktlinjer för integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande, Sahlgrenska 
Akademin 
 
Projektredovisningarna är öppna för alla på Göteborgs universitet, men riktar sig särskilt till dig som är lärare på 
universitetet. Välkommen med din anmälan för att få kaffe och macka. 
 
Läs mer om projektkonferenserna och projekten 

KURSER 

http://www.pil.gu.se/english/about/newsletter-october-2012/
http://www.pil.gu.se/
http://pil.gu.se/projekt/intern-projinfo/projektaktiviteter_2012/


Vårens PIL-kurser: 
Öppnas för anmälan den 14 
november! 
 
HÖGSKOLEPEDAGOGIK 
► Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp (HPE101) 
 
► Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp 
(HPE102) 
 
► Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, 5 hp (HPE103) 
 
HANDLEDNING I FORSKARUTBILDNING 
► 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) 
 
► Bedömning och examination, 5 hp (HPE303) 
 
FÖRDJUPNINGSKURSER 
► Litteraturstudier i högskolepedagogik, 7,5 hp (HPE401) 
 
► Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik, 
7,5 hp (HPE402) 
 
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 

AKTIVITETER 

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 17 januari och fredag 18 januari. 
 
Läs mer och anmäl dig 

Öppen för anmälan: Bättre kursplaner – främja studenters lärande (två dagar) 
Välkommen att anmäla dig till PIL:s tvådagarsutbildning för pedagogiskt ansvariga verksamma i grundutbildningen. 
Utformning av kursplaner och kursguider, bl.a. med avseende på formulering av lärandemål, examinationsformer och 
bedömningskriterier. Ett särskilt fokus läggs på progression av kurser inom program samt kunskapsformerna ”färdighet och 
förmåga”. Utbildningsdagar: fredag 1 februari och fredag 1 mars. 
 
Läs mer och anmäl dig 

Öppen för anmälan: 
Workshop för lärare – Adobe Connect 

Gör film  
av din föreläsning  

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/
http://pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/battre-kursplaner/


Denna workshop ger grundförutsättningarna för dig som skall arbeta med 
e-mötesteknik i programvaran Adobe Connect. Vi går igenom verktyget, 
dess möjligheter och förutsättningar, och ger råd om utrustning.  
Välj mellan fyra tillfällen: 11 januari, 16 januari, 18 februari, 18 mars 
 
Läs mer och anmäl dig 

Under en halvdag får du lära dig några 
enkla sätt att filma, redigera och publicera 
din undervisning. 
Välj mellan fyra tillfällen: 22 februari, 15 
mars, 5 april, 26 april 
Läs mer 

Välkommen till högskolepedagogiska kollegiet 
Möt andra högskolepedagogiskt intresserade. Kollegiet tar upp aktuella högskolepedagogiska frågor, erbjuder fördjupade 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kommande träff: 
 
► Fredagen den 2 november kl 09:00-12:00: "Inspelade föreläsningar och lärplattformen GUL – konkreta exempel" 
Lärarna Michael Axelsson (Naturvetenskapliga fakulteten) och Thommy Eriksson (IT-fakulteten) berättar om hur de har 
använt GUL. Seminariet anordnas av Samverkande IT-pedagoger (SIP) i samarbete med Högskolepedagogiska kollegiet. 
Anmälan krävs. 
 
Läs mer 

GU Online 2013 
GU Online är en temadag som årligen arrangeras av Samverkande IT-pedagoger ihop med PIL-enheten. Olika fakulteter 
och institutioner står för värdskapet. 
 
Boka redan nu in GU Online 2013! 
När? 18 april 
Var? Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 
 
Årets tema: Medielandskapet  
Medielandskapet förändras med nya aktörer och kommunikationskanaler. Journalister, forskare, lärare och studenter rör 
sig alltmer på samma arenor i medieflödet. Konsumenter övergår till att själva bli producenter i vad som ibland kallas en 
"Prosumerkultur". 
 
Under årets GU Online lyfter vi frågor runt universitetets roll i mediekultur och mediesamhälle. Hur ser vi på kunskap och 
kritiskt tänkande i en förändrad omvärld? Hur påverkas vårt uppdrag? Vad har vi för redskap? 
 
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 läsning för 
fördjupning i pedagogiska frågor.  
 

Frukostseminarier: 
Digitala verktyg 
PIL arrangerar under våren ett 
antal seminarier om digitala 
verktyg. 
 
1 februari: tema Examination 
8 mars: tema Föreläsning 
12 april: tema Samarbete 
10 maj: tema Handledning 
 
Seminarierna baseras på PIL:s 
Digitala resurser (se notis till 
vänster). 
 
Läs mer och anmäl dig 

http://pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/adobe-connect
http://pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/filma-forelasning
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/
http://pil.gu.se/aktiviteter/guonline/
http://pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/digitala-verktyg/


Läs mer om Digitala resurser 

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 

Låna ”skrivarlya” i Villa Martinson, Jonsered 
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 

Reportagefilmer 
På PIL:s webbplats hittar du en rad reportagefilmer som producerats av Universitets-TV, 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 kontinuerligt utvecklingsprojekt inom 
högskolepedagogik och interaktivt lärande. På PIL:s 
webbplats kan du läsa mer om projekten, t.ex. Seminarier 
för pedagogiskt ansvariga (SPA). Läs mer 

Rapporter från avslutade projekt 
Avslutade utvecklingsprojekt finns dokumenterade i PIL:s 
rapportserie. 
  
Läs mer 

Webbkurs: Söka & Värdera 
Söka & värdera är en webbaserad grundkurs i informationssökning och informationshantering. Från och med hösten 2012 
finns kursen även på engelska.  
 
Webbkursen togs fram i det avslutade PIL-projektet Nätburen introduktion till informationssökning och har funnits sedan 
september 2011. 
 
► Läs mer om webbkursen på engelska 

ÖVRIGT 

Information från GUL-gruppen: 
 

Anmäl dig till GUL-utbildning eller boka en supporttimme 
Anmäl dig här  
 

Supportsidorna för personal 

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://pil.gu.se/resurser/villa-martinson
http://www.pil.gu.se/resurser/reportagefilmer/
http://www.pil.gu.se/projekt/
http://www.pil.gu.se/rapporter/
http://www.ub.gu.se/webbkurs/
http://www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/programochkategorier/verktygochsystem/gul/


Anmäl dig här 
 

Vårens GUL-kurser och tillfällen 
GUL-gruppen planerar just nu upplägget för våren 2013. Bland annat hoppas gruppen kunna erbjuda fler olika typer av 
lärar-/publicistutbildningar än tidigare. Håll utkik efter mer information! 
 
Har du frågor? 
Mejla GUL-gruppen (gulinfo@gu.se) 

Information från Universitetsbiblioteket: 
 

Föreslå högskolepedagogisk 
litteratur 
Saknar du litteratur inom området högskolepedagogik? Vill du att 
biblioteket köper in ett speciellt verk, eller täcker upp ett visst 
ämnesområde bättre? 
 
Föreslå inköp här 

Information från konferensen NU2012 
 

Uppskattad NU2012 
Ta del av erfarenheterna från konferensen 
NU2012. Presentationsmaterial, filmer och 
reportage finns samlade på konferensens 
webbsida. 
 
Läs mer om NU2012 

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. 
 

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

Redaktör: Åsa Bini 

 
 

http://gul.gu.se/public/courseId/40328/lang-sv/publicPage.do
mailto:gulinfo@gu.se
http://www.ub.gu.se/kontakta/
http://www.nu2012.se/
mailto:bengt.petersson@ped.gu.se
mailto:asa.bini@gu.se

