
FÖRMIDDAGSPROGRAM
Förmiddagens programpunkter hålls i Kjell Härnqvistsalen, plan minus 2. (Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25.)

09.00–09.10     Välkommen! Tomas Grysell, chef för PIL.
          
09.10–09.55   Keynote: Digitala verktyg för aktivt lärande? Med Stefan Hrastinski, professor vid enheten för 

digitalt lärande vid KTH.

09.55–10.25   Keynote: Active Learning in Laboratory Exercises: Inquiry based labs for deeper student 
engagement. Med Anne Farewell, excellent lärare och universitetslektor vid institutionen för 
kemi och molekylärbiologi.

10.30–11.30   Fika (kaffe/te och smörgås) samt  
gruppdiskussion kring Stefans och Annes frågor.

11.30–12.00   Återsamling och summering av gruppdiskussioner  
med verktyget Mentimeter.

LUNCH 12.00–13.00
Lunchen serveras på plan minus 2.

HÖGSKOLEPEDAGOGISK KONFERENS 
I GÖTEBORG l 24 OKTOBER 2019

EFTERMIDDAGSPROGRAM
Eftermiddagens programpunkter hålls på plan minus 2 (utom två 
workshoppar och en föredragning i sal A1 119).

13.00–14.25     Parallella sessioner. SE SCHEMA PÅ NÄSTA SIDA!     

14.25–14.55   Fika. Kaffe/te och något sött.

14.55–16.20   Parallella sessioner. SE SCHEMA PÅ NÄSTA SIDA!

MINGEL 16.30–
Minglet hålls i anslutning till PIL-enhetens kansli, plan 1.  
Om du inte kommer in genom dörren, ring Susanne Persson,  
tel. 0766–183793. (För att delta i minglet krävs att man föranmälde 
sig i samband med sin anmälan till konferensen.)

SCHEMA FÖR EFTERMIDDAGEN

VÄLKOMMEN  
TILL HKG 2019!

DISKUSSIONSFRÅGOR 
Till gruppdiskussionen kl 10.30.

Stefan Hrastinskis frågor:

1. Dela exempel på hur användning av digi-

tala verktyg kan bidra till aktivt lärande.

2. Hur skulle du önska att digitala verktyg 

används inom högre utbildning om 10 

år?

Anne Farewells frågor:

1. Alla uppgifter (laborationer och andra) 

riskerar att bli ”kokboksövningar”. Kan 

du ge exempel på sätt att få in ett un-

dersökande arbetssätt i uppgifter eller 

laborationer inom ditt område?

2. Hur kan vi uppmuntra lärare att jobba 

mer med undersökande arbetssätt i 

uppgifter eller laborationer?

Lämna era svar på www.menti.com med 

koden 26 93 57.

pil.gu.se/hkg2019



PROGRAM FÖR EFTERMIDDAGENS PARALLELLA SESSIONER
F = föredragning (25 min). R = rundabordssamtal (55 min). W = workshop (55 min). Alla salar finns på plan minus 2 utom A1 119, 
som finns på plan 1. OBS: Det finns ett begränsat antal platser i salarna. Först till kvarn gäller! 

13.00 J. Carlsson 
Hauff: Kam-
ratbedömning: 
studenters 
förväntningar 
och faktiska 
upplevelse 
samt effekten 
på det egna 
lärandet (F)

Jyoti Mistry:
Experiments in 
decolonising 
curriculum (F)

Kasperowski 
m fl: 
Meta cognitive 
reflections and 
peer response: 
Understanding 
active learning 
among PhD-
candidates in 
medicine (F)

En halvtimmes fika och mingel.  
Kaffe/te och något sött serveras i korridoren.

13.30 Thomas 
Carlsson m fl: 
Att stimulera 
närvaro och 
intresse – ut-
maningen för 
universitetslä-
rare att hjälpa 
studenter att 
nå examen (F)

Hanna C 
Persson m fl:
Aktivt lärande 
i kurs med 
deltagare och 
handledare 
från nordiska 
länder (F)

14.00 Catrin  
Wessman:  
Do Multiple 
Choice  
Questions 
measure what 
we want? (F)

Marta  
Gonzalez-
Aregall:
Breaking  
the laptop  
barrier: Lear-
ning beyond 
the screen (F)

Gun-Britt 
Wärvik m fl:
Joint  
Supervision: 
Perspectives 
from Swedish 
and Ethiopian 
PhD Supervi-
sors (F)

14.25

14.55 Sara Nils-
son & Ingela 
Ivarsson:
Digitalisera 
mera! – stu-
dentperspektiv 
på distanskur-
ser (F)

Kassahun 
Weldema-
riam:
Reimagining 
Teacher Edu-
cation in the 
Anthropocene 
(F)

Pia Köhlmyr: 
Novisen i ALC 
(F)

15.25 Beatrix  
Algurén:
Lärande och 
livsstilsföränd-
ring för hållbar 
utveckling ge-
nom erfaren-
hetsbaserad 
undervisning 
(F)

15.55 Alma Rauer 
& Carina 
Carlund:
Studenter 
möter Mam-
maforum – ett 
undervisnings-
projekt för 
aktivt lärande 
(F)

Gertrud  
Olsson:
Att se sam-
manhanget 
– förmedling 
som kontextu-
ellt verktyg (F)

Presentatio-
nen är tyvärr 
inställd

Sterner 
& Köhlin: 
Skapandet av 
en ”GLokal” 
lärandemiljö 
– programs 
in Collabora-
tive Climate 
Change and 
Development 
Economics (F)

Sverker  
Lundin:
Mycket, men 
på låtsas – 
Vad studenter 
egentligen lär 
sig av ”mini-
projekt” (…) i
vetenskap-
lig teori och 
metod (F)

Åsa Alsiö & 
Annika Lind-
skog:
Interprofessio-
nella handled-
ningsgrupper  
– en strategi 
för aktivt 
lärande (F)

Lena  
Knutsson:
Professio-
nella lärande-
gemenskaper 
– ett sätt att 
utveckla un-
dervisningen  
i matematik-
didaktik (F)

Erika Palm-
gren m fl:
Interprofessio-
nellt lärande 
om oral hälsa 
och munvård 
(F)

R Nyman m fl: 
A lesson study 
approach 
to develop 
prospective 
teachers’ pro-
fessional skills 
– introduction 
of the equal 
sign (F)  

Edström & 
Fraenckel:
Genus med 
mojos – mobil-
journalistik 
som ett  
pedagogiskt 
verktyg för 
jämställdhet 
(F)

AK2 133

Viveka  
Kjellmer m fl:
Multimodalt 
lärande för  
humaniora: 
Doft, kropp, 
rum – tre 
undervisnings-
exempel (W)

Ingela  
Parmryd:
Fysisk aktivitet 
och andra 
strategier för 
studentaktiva 
föreläsningar 
(F)

C. Brudin 
Borg:  
Kropp och 
vandring som  
förståelse- 
redskap i 
lärande om  
litteraturhisto-
ria och littera-
turteori (F)

Gustav Öberg 
m fl: Öppna 
praktiker i un-
dervisningen 
(W) 

OBS! Medtag 
egen dator!

Marica B. 
Ericson:
Att motivera 
de omotive-
rade (W)

Linda Bradley 
m fl:
World café 
– Hur kan 
GU bidra till 
integrationen? 
(W)

Anita Syn-
nestvedt & 
Margaretha 
Häggström:
”Kulturarvs-
väskan” – en 
metod för ett 
studentcentre-
rat och aktivt 
lärande (W)

AK2 134 AK2 135 AK2 136 AK2 138 AK2 139 AK2 140 A1 119 (plan 1)

Mauritza 
Jadefrid & 
Amanda 
Glimstedt:
Att utveckla 
universitets-
bibliotekets 
undervisning 
i en tid av 
förändring (F)

Lina Lars-
son & Alma 
Rauer:
Språkutveck-
ling genom 
responsgivan-
de ger aktivt 
lärande (F)

Sunnerstam 
m fl: Att främja 
användning 
av digitala 
verktyg och 
arbetsmetoder 
via kollegial 
gemenskap 
– Projektet 
Digikomp (F)

Ann-Marie 
Eriksson m fl:
Perspektiv på 
akademiskt 
skrivande 
inom GU: hur 
upplevs, iden-
tifieras och 
tillgodoses 
behov på olika 
nivåer inom 
universitetet? 
(R)

Erik Sterner 
m fl:
Hands-on 
workshop för 
att få in klimat-
utmaningen 
i kurser vid 
Göteborgs  
universitet (W)

Minette  
Henriksson:
En workshop 
om hinder, 
knep och 
tekniker i en 
ALC-sal (W)

Stefan 
Hrastinski:
Digital kurs-
design som en 
undersökande 
process (W)

Frida Smith 
& Caroline 
Olsson:
@pp.ly för att 
hjälpa juniora 
forskare att 
skriva forsk-
ningsansök-
ningar (W)

OBS! Medtag 
egen dator!

–16.20
[Programbladet är uppdaterat 2019-10-24]

K. Ulin m fl: 
Studenters 
självskattade 
kompetens  
– handledning 
med inriktning 
mot studenter 
inom verksam-
hetsförlagd 
utbildning (F)


