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Välkommen… 
… till PIL-enhetens nyhetsbrev för hösten 2013. Här hittar du information om 

konferensen HKG 2013 och PIL-rapporten om pedagogiska karriärvägar. Du 

kan också läsa om PIL:s utbildningar, seminarier och andra verksamheter och 

tjänster. Nyhetsbrevet innehåller även information från GUL-supporten. 

 

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

högskolepedagogisk utveckling och 

interaktivt lärande vid GU. 

 

Läs mer om PIL-enheten 

Programmet klart för HKG 2013  
– glöm inte att anmäla dig! 
Nu är programmet för HKG 2013 klart. Konferensen hålls den 17 oktober 

och är öppen för alla vid GU med intresse för undervisning och 

högskolepedagogisk forskning och utveckling. 

 

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. Under förmiddagen hålls gemensamma 

programpunkter i plenum. Under eftermiddagen hålls parallella sessioner där 30 inlämnade konferensbidrag presenteras.  

 

Anmäl dig nu! Sista anmälningsdag är den 13 oktober. Hittills är ca 120 personer anmälda. Läs mer och anmäl dig 

Pedagogiska karriärvägar vid svenska lärosäten – PIL har inventerat 
Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Det framkommer i PIL-enhetens inventering som gjorts 

under våren 2013. Resultaten beskrivs i en ny rapport. 

 

Rapporten är författad av Åsa Ryegård, pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten. Hon har undersökt hur Sveriges högskolor 

och universitet använder särskilda högskolepedagogiska karriärvägar, bedömningskriterier, ekonomiska och 

arbetsuppgiftsrelaterade incitament, pedagogiskt sakkunniga, pedagogiska portföljer, högskolepedagogiska priser och 

högskolepedagogiska konferenser. Läs mer och ladda ner rapporten 

Vision 2020-seminarium 20 november:  
Pedagogisk akademi och pedagogisk karriärväg 
Vision 2020 pekar på vikten av engagerande pedagogik och dess avgörande betydelse i mötet med framtidens studenter. 

Nyskapande pedagogiska idéer ska bidra till att vitalisera universitetets utbildningar och stärka universitetets förmåga att 

både attrahera nya studenter och behålla studenterna så att de kan slutföra sin utbildning. Ett aktivt ledarskap, där goda 

insatser uppmärksammas, ökar universitetets attraktivitet som arbetsplats och formar en arbetsmiljö som inspirerar. När? 

20 november kl. 13-16. Var? Vasaparken. Läs mer och anmäl dig 

POÄNGGIVANDE KURSER 
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Vårens PIL-kurser öppnas för anmälan den 23 oktober! 
 
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) 
 
FÖRDJUPNINGSKURSER 
► 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 

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

MINIKURSER OCH WORKSHOPS 

Handledning i grundutbildningen (minikurs, två dagar) 
PIL arrangerar en tvådagar minikurs 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. Nästa minikurs hålls den 10 och 11 april 2014. Läs mer och anmäl dig 

Bättre kursplaner – främja studenters lärande (minikurs, två dagar) 
Välkommen att anmäla dig till PIL:s tvådagars minikurs för studierektorer, programansvariga och motsvarande. Minikursen 

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”. Datum: 25 oktober och 29 november. Läs mer och anmäl dig  

Workshops öppna för anmälan 
 
UNDERVISA MED ADOBE CONNECT – INTRODUKTION  

► Denna workshop ger grundförutsättningarna för dig som 

skall arbeta med e-mötesteknik i programvaran Adobe Connect. 

Vi går igenom verktyget, dess möjligheter och förutsättningar, 

Planerade workshops 
– anmäl ditt intresse! 
 
GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING  
– VIDEOSTUGA MED HANDLEDNING 

http://www.pil.gu.se/kurser/
http://pil.gu.se/kurser/hogskolepedagogik_ett/se-reportagefilm-om-kursen/
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http://www.pil.gu.se/aktiviteter/seminarier-workshops/handledning-i-grundutbildningen/
http://pil.gu.se/aktiviteter/minikurser-workshops/battre-kursplaner/


och ger råd om utrustning. 

Läs mer och anmäl dig 

 
UNDERVISA MED ADOBE CONNECT – FORTSÄTTNING 

► Denna workshop är en fortsättning från introduktionen. Vi 

tittar närmare på layouter, hur man spelar in och hur man delar 

in studenter i grupprum mm. 

Läs mer och anmäl dig 

 
GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – BILDSPELET SOM 
GRUND  

► Under en halvdag får du lära dig några enkla sätt att spela 

in, redigera och publicera din föreläsning. Vi kommer gå igenom 

inspelningsprogram och redigeringsprogram och titta på dess 

möjligheter och förutsättningar. Workshoppen kommer att 

hållas i Windows-miljö på PC. 

Läs mer och anmäl dig 

 
GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – VIDEOFILMEN SOM 
GRUND 

► Under en heldag får du lära dig några enkla sätt att filma, 

redigera och publicera din föreläsning. Vi kommer gå igenom 

inspelningsprogram, redigeringsprogram och kamerateknik 

samt titta på dess möjligheter och förutsättningar. Workshoppen 

kommer att hållas i Windows-miljö på PC. 

Läs mer och anmäl dig 

 
GÖR FILM AV DIN FÖRELÄSNING – SKÄRMINSPELNING 
SOM GRUND  

► Under en halvdag får du lära dig göra skärminspelning. Vi 

kommer 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 

► Videostugan innebär att du arbetar i egen takt. 

Handledare kommer att finns tillgänglig, men det 

ges ingen introducerande teoretisk genomgång för 

deltagargruppen. Utrustning finns på plats, och det 

finns även möjlighet att få hjälp med medhavd egen 

utrustning.  

Läs mer och gör intresseanmälan 

 
ATT HANDLEDA PÅ DISTANS 

► Denna workshop ger dig pedagogiska perspektiv 

på att handleda över nätet och möjlighet att pröva 

på några tekniker för kommunikationen. 

Läs mer och gör intresseanmälan 

 
BÄTTRE KURSGUIDER SÅ ATT BUDSKAPET 
GÅR FRAM  

► Denna workshop visar goda exempel på 

kursguider ur studentperspektiv och ger möjlighet till 

pedagogiska samtal om struktur, språk och sätt att 

uppdatera kursguider på nätet.   

Läs mer och gör intresseanmälan 

 
DIREKT STUDENTRESPONS MED CLICKERS 

► Denna workshop syftar till att diskutera clickers ur 

pedagogisk synvinkel. Du får även möjlighet att 

pröva hur det fungerar i praktiken. 

Läs mer och gör intresseanmälan 

 
VIRTUELLA SEMINARIEDISKUSSIONER 

► Denna workshop ger dig pedagogiska perspektiv 

på att skapa produktiva virtuella 

seminariediskussioner över nätet och möjlighet att 

pröva på några tekniker för kommunikationen.  

Läs mer och gör intresseanmälan 

AKTIVITETER 

Öppna seminarier hos Samverkande IT-pedagoger (SIP) 
 
ATT ANVÄNDA E-PORTFÖLJ I HÖGSKOLEUTBILDNING 

Studenter i sjuksköterskeprogrammet använder en E-portfölj. Portföljen är skapad som en aktivitet i GUL, som en enkät för 

varje metod i omvårdnad (42 st) och är kopplad till mål och framsteg. Portföljen är en lärportfölj som verktyg för studentens 

träning och lärande. Studenten dokumenterar och reflekterar över sin träning, uppnådda mål och egenvärdering i E-

portföljen under hela utbildningen i samråd med handledare. 

Tid: 8 november kl. 09.30-11.00. Plats: Pedagogen, Västra Hamngatan 25. 

 
ATT ANVÄNDA PERSONBASERADE INSPELNINGAR I INTERAKTIVT LÄRANDE 

Ny teknik har gjort det möjligt att utveckla nya undervisningsformer. Men detta leder också till att vi ställs inför nya frågor 

och utmaningar. I detta seminarium presenteras resultat från PIL-projektet Att använda personbaserade inspelningar i 

interaktivt lärande. Juridiska, etiska och tekniska avvägningar tas upp i frågeställningar som rör skärningspunkten mellan 

pedagogik, teknik, juridik och etik 

Tid: 15 november kl. 10.00-11.30. Plats: Pedagogen, Västra Hamngatan 25. 

 

Läs mer och anmäl dig 

GU Online 2014 
GU Online är en årlig temadag om nätbaserade hjälpmedel i den högre utbildningen. Vårens GU Online hålls den 15 maj 
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på Wallenberg konferenscentrum och har temat Virtuella labbar och klassrum. Anmäl dig här 

VÄGLEDNING 

Feedback på din undervisning  
Feedback på undervisning är en kostnadsfri tjänst som 

PIL erbjuder lärare vid GU. 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 

FILM 

PIL:s filmgallerier 
Reportagefilmer från PIL:s utvecklingsprojekt, filmer om PIL:s kurser, reportage från PIL:s stafettseminarier samt 

instruktionsfilmer om upphovsrätt. Till filmgallerierna 

GUL-SUPPORTEN 

Information från GUL-supporten: 

 

GUL hösten 2013 
Vill ni på institutionen att GUL-supporten kommer till er och håller utbildning? Vi har möjlighet att undervisa lärare och 

administratörer i hur man använder GUL. Kanske vill ni få en helt skräddarsydd utbildning för just era behov? Ta kontakt 

med oss, så planerar vi in ett tillfälle tillsammans: gulinfo@gu.se  

 

Vi fortsätter även i höst att erbjuda tre sorters GUL-utbildningar för lärare och publicister i datasal: Kom igång med GUL, 

GUL i undervisningen samt Lär dig mer om GUL. Önskar du istället personlig support, eller vill bolla idéer kring din kurs på 

GUL, boka då in dig för en supporttimme hos oss.  

 

All information samt bokning hittar du under Kompetensutveckling i Medarbetarportalen: 

http://www.medarbetarportalen.gu.se/kompetensutveckling/programochkategorier/verktygochsystem/gul  

ÖVRIGT 

http://kompetensutveckling.adm.gu.se/seminarie/detalj/1183
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/
http://pil.gu.se/resurser/film/
mailto:gulinfo@gu.se
http://www.medarbetarportalen.gu.se/kompetensutveckling/programochkategorier/verktygochsystem/gul


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 

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://pil.gu.se/resurser/villa-martinson
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