
 

Hej! 
Välkommen till PIL-enhetens nyhetsbrev för våren 2013. Här hittar du en 

inbjudan till höstens högskolepedagogiska konferens (HKG 2013), information 

om höstens kurser, minikurser och workshops samt information om PIL:s övriga 

verksamheter. 

 

 

Detta är  
PIL-enheten 
PIL-enheten är en arena för 

högskolepedagogisk utveckling och 

interaktivt lärande vid Göteborgs 

universitet.  

 

Läs mer om PIL-enheten 

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg 
(HKG 2013) 
Den 17 oktober är alla vid universitetet med intresse för undervisning och 

högskolepedagogisk forskning och utveckling välkomna till konferensen 

HKG 2013. 

 

Konferensen kretsar kring frågor om pedagogisk utveckling med studenternas lärande i fokus, och tar avstamp i 

universitets satsning på en Pedagogisk akademi inom ramen för Vision 2020. Konferensbidrag är välkomna! Till exempel 

kan du visa upp och diskutera pedagogiska utvecklingsarbeten. Presentationsformerna är föredragning/paper, workshop, 

rundabordssamtal och poster. Författare till bidrag som accepteras till konferensen kan få fortsatt stöd inför publicering i 

tidskrifter med högskolepedagogisk inriktning. Sista datum för inlämning av abstract är den 24 juni. Anmäl dig till 

konferensen senast den 7 oktober (antalet platser är begränsat). Läs mer och anmäl dig 

 

Skrivarstuga den 22 maj – boka tid och få respons på abstract 
Den 22 maj erbjuder Högskolepedagogiska kollegiet ett antal tider (mellan kl. 13 och 17) då du kan komma för att få 

respons på ditt konferensabstract och få veta mer om konferensen. Lokal: Pedagogen Hus A, Grönsakstorget, sal A2 316. 

För mer information, skicka e-post till Annika Bergviken Rensfeldt. Mer information om Högskolepedagogiska kollegiet 

hittar du här. 

LibGuide i 
högskolepedagogik 
PIL har tillsammans med UB samlat 

ett urval av referenser och e-

resurser inom det 

högskolepedagogiska området i en 

s.k. LibGuide. 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, utan kostnad för institutionen, låna en 

lägenhet i Villa Martinson i Jonsered. Läs mer 

POÄNGGIVANDE KURSER 

Följande höstkurser är öppna för anmälan: 
 

HÖGSKOLEPEDAGOGIK FÖR LÄRARE  

► Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp (HPE101)  

http://www.pil.gu.se/
http://www.pil.gu.se/hkg2013/
mailto:annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/hogskolepedagogiska_kollegiet/
http://pil.gu.se/resurser/libguide/
http://pil.gu.se/resurser/villa-martinson


► 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  

► Design för lärande med digitala redskap, 7,5 hp (HPE302)  

  

FÖRDJUPNINGSKURSER  

► Litteraturstudier i högskolepedagogik, 7,5 hp (HPE401)  

► Erfarenhetsbaserade fördjupningsstudier i högskolepedagogik, 7,5 hp (HPE402)  

  

Läs mer om PIL:s kurser och anmäl dig 

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

MINIKURSER OCH WORKSHOPS 

Dessa minikurser ges i höst och är öppna för anmälan: 

 

ATT UNDERVISA I PRAKTIKEN 

► För dig som genomgått den högskolepedagogiska kursen HPE101 finns möjlighet till en fortsättning med handledning 

och färdighetstränande inslag. Minikursen består av seminarier, minilektioner och vägledande samtal kopplat till din egen 

undervisning. En förutsättning för deltagande är alltså att du har egen undervisning vid universitetet. 

Kursstart: 13 november  

Läs mer och anmäl dig 

 

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 19 september och fredag 20 september   

Läs mer och anmäl dig 

 

BÄTTRE KURSPLANER – FRÄMJA STUDENTERS LÄRANDE (två dagar) 

► Välkommen att anmäla dig till PIL:s tvådagarsutbildning för pedagogiskt ansvariga verksamma i grundutbildningen. 

Utbildningen tar upp 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 kursomgång 1: 30 augusti och 11 oktober 

Utbildningsdagar kursomgång 2: 25 oktober och 29 november 

Läs mer och anmäl dig 

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 2013 ges utbildningen vid 

GU. Kursstart: 25 september. Läs mer och anmäl dig 

http://www.pil.gu.se/kurser/
http://pil.gu.se/kurser/magisterexamen/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/att-undervisa/
http://pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/handledning-i-grundutbildningen/
http://pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/battre-kursplaner/
http://pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/pedagogisk-skicklighet/


Dessa workshops ges i höst och är öppna för anmälan: 

 

UNDERVISA MED ADOBE CONNECT – INTRODUKTION 

► Denna workshop ger en introduktion för lärare som skall arbeta med e-mötesteknik i undervisningen med hjälp av 

programvaran Adobe Connect. Vi går igenom verktyget, dess möjligheter och förutsättningar, och ger råd om utrustning.  

Läs mer och anmäl dig 

  

UNDERVISA MED ADOBE CONNECT – FORTSÄTTNING 

► Denna workshop är en fortsättning för dig som redan behärskar grunderna och som vill fortsätta att utveckla din 

förmåga att använda programvaran i undervisningen.  

Läs mer och anmäl dig 

  

GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – BILDSPELET SOM GRUND 

► Under en halvdag får du lära dig några enkla sätt att utifrån ett bildspel skapa en film som innehåller din föreläsning i 

rörlig bild och ljud och sedan publicera denna på universitetets lärplattform GUL. 

Läs mer och anmäl dig 

  

GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – VIDEOFILMEN SOM GRUND 

► Under en heldag får du lära dig att med videokamera dokumentera din undervisning, därefter redigera det inspelade 

materialet och slutligen publicera filmen på universitetets lärplattform GUL. 

Läs mer och anmäl dig 

 

GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – SKÄRMINSPELNING SOM GRUND 

► Under en halvdag får du lära dig göra skärminspelning. Vi kommer att gå igenom skärminspelningsprogrammet 

Camtasia och titta på dess möjligheter och förutsättningar. Workshoppen kommer att hållas i Windows-miljö på PC. 

Läs mer och anmäl dig 

VÄGLEDNING 

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 och boka dig 

Utveckla en kurs med IT-inslag 
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 

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 om Digitala resurser 

Frågor om plagiering eller upphovsrätt? 
På PIL:s webbplats finns information om plagiering som pedagogisk utmaning och om upphovsrätt för universitetslärare. 

Läs mer om plagiering  |  Läs mer om upphovsrätt 

DOKUMENTATION 

http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/adobe-connect/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/adobe-connect-forts/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/filma-forelasning-bildspel/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/filma-forelasning-videofilm/
http://www.pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/filma-forelasning-skarminspelning/
http://www.pil.gu.se/resurser/feedback_pa_undervisning/
http://www.pil.gu.se/resurser/stod-vid-kursutveckling/
http://www.pil.gu.se/resurser/digitala/
http://www.pil.gu.se/resurser/plagiering/
http://www.pil.gu.se/resurser/upphovsratt/


PIL-rapporter 
På PIL:s webbplats kan du ta del av avslutade utvecklingsprojekt. De är dokumenterade i PIL:s rapportserie. Hittills i år har 

tre rapporter publicerats: 

 

 Maack, K., Lilja, P., von Feilitzen, M. (2013). Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning. 

 Abelin, Å., Behrns, I., von Feilitzen, M., Laakso, K. (2013). Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt 

lärande. Juridiska, etiska och tekniska avvägningar. 

 Avril, C., Ehrling, S. (2013). Att samarbeta pedagogiskt över språkgränserna. Utarbetande av SPL-gemensam 

fördjupningskurs (15 hp), litterär inriktning, genus. 

 

Läs mer och ladda ner rapporter 

Reportagefilmer  
– intressanta exempel 
På PIL:s webbplats hittar du en rad reportagefilmer som 

producerats av Universitets-TV, Göteborgs universitet: 

 

► Projektreportage. Filmer om PIL-enhetens 

utvecklingsprojekt. 

► Stafettreportage och stafettsamtal. Filmer som lyfter 

fram pedagogiska exempel från GU:s olika fakulteter. 

 

Se filmerna här 

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

Se filmerna! 

 

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 1  

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 2 vid 

Konstnärliga fakulteten 

 Reportagefilm om Högskolepedagogik 3 

 

Kursutvärderingar av externa granskare 
Flera av PIL:s kurser har utvärderats av externa granskare. Läs mer 

ÖVRIGT 

Information från Universitetsbiblioteket: 

 

Webbkurs: Söka & värdera  
Söka & värdera är en webbaserad grundkurs i informationssökning och informationshantering. 

Läs mer om webbkursen  

Information från GUL-gruppen: 

 

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

  

Supportsidorna för personal  
Här hittar du som är personal vid Göteborgs universitet information om hur du använder GUL. 

Till supportsidorna 

 

Har du frågor? Mejla 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 

http://www.pil.gu.se/rapporter/
http://www.pil.gu.se/resurser/reportagefilmer/
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://www.ub.gu.se/webbkurs/
http://www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/programochkategorier/verktygochsystem/gul/
http://gul.gu.se/public/courseId/40328/lang-sv/publicPage.do
mailto:gulinfo@gu.se


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: Olof Siverbo 

 
 

mailto:bengt.petersson@ped.gu.se
mailto:olof.siverbo@ped.gu.se

