
Utbildningsutvecklare på BTH

En möjlighet att öka den pedagogiska diskussionen på 
institutionerna?



Idén utbildningsutvecklare

Ett antal lärare som representerar 
institutionerna. Ska fungera som 
Enheten för utbildningsutvecklings 
förlängda arm i verksamheten.

På olika sätt föra ut och diskutera 
riktlinjer, pedagogiska idéer och 
kompetensutveckling till 
institutionerna



Utbildningsutvecklarnas uppgifter

• Delta på möten med Utbildningsutveckling där riktlinjer och insatser för 
pedagogisk/didaktisk-kompetensutveckling  planeras och beslutas.

• Delta på möten med arbetsgruppen. Arbetsgruppen ansvarar för att olika 
insatser, enligt ovan, detaljplaneras och genomförs. 

• Vid behov bidra med ämnesdidaktisk kompetens i högskolepedagogiska 
kurser och/eller andra typer av kompetensutveckling för undervisande 
personal.

• Företräda fakulteten och proaktivt inhämta önskemål om 
pedagogisk/didaktisk kompetensutveckling.

• Fortlöpande informera om, och verka för att berörda på fakulteten deltar i 
olika kompetenshöjande aktiviteter.

• Delta själv, eller vidtala annan att delta, i olika testverksamheter inom 
ramen för uppdraget. Bollplank för nya pedagogiska metoder, processer, 
digitala verktyg. 

• Tipsa enheten för utbildningsutveckling samt arbetsgruppen om best 
practice från sin fakultet och sprida information på sin fakultet om best 
practice från andra.

• Fungera som diskussionspartner i pedagogiska/didaktiska frågor inom 
fakulteten och summera och reflektera över arbetet som gjorts under året.



Fokusering på olika områden 

Best practice

Kompetensutveckling

Arbetsgruppens diskussioner

Kontakt med institutionerna



Best practice mall

Titel

Författare/lärare:
Kurs:
Ämne:
Moment:
Typ av undervisning:
Lämplig gruppstorlek:
Nyckelord:
Beskrivning:
Referensmaterial:



Best practice indelat i olika 
undervisningsmoment

Projekt

Examination

Föreläsning

Digitala verktyg

Samarbete/grupparbete



Exempel på Best practice ”projekt”
Medietransformering - ljudberättelse 
Författare/lärare: Daniel Nilsson 
Kurs: Grunder i ljudproduktion 
Ämne: Medieteknik 
Moment: Undersö̈kning i berättande där studenterna utgår från en förlaga i en viss medieform och 
omvandlar denna till en annan. 
Typ av undervisning: Kort projekt med handledning
Lämplig gruppstorlek: 5-30
Nyckelord: Ljudproduktion, Digital Storytelling, berättande i digitala medier 
Beskrivning: Studenterna introduceras till förlagan som kan vara en bok, bilderbok eller en sägen. I 
kontexten ljudproduktion så blir syftet att undersöka ljudmediets berättarfunktioner samt dess olika 
element. Med hjälp av en kravställning över vilka ljudelement som ska finnas med kan uppgiften 
förtydligas och avgränsas. Inom ljudproduktion kan dessa element vara miljöljud, effekter, musik 
och berättarröst. Studenterna arbetar sedan enskilt eller i grupper om två. En vecka innan 
presentationen erbjuds handledning i mindre grupper där man lyssnar på gestaltningen och 
diskuterar genomförandet. Presentationen sker i grupper om 6-12 studenter och diskussionen kan 
tematiseras utifrån medieform och valda tekniker i kursen. Metoden kan även användas i andra 
medier där berättande och dramaturgi är en del av kursinnehållet. 
Uppgiften tränar studenten på att 
använda berättarfunktioner i en vald medieform 
reflektera över berättande i konvergerande medier 
utveckla färdigheter och förmågor inom området 
Referensmaterial: 



Exempel på Best practice
”examination” 
Effektiv gruppredovisning
Författare/lärare: Gunilla Åkesson Nilsson
Kurs: Kemi alfa, Energiteknik, vissa distanskurser
Ämne: kemi
Typ av undervisning: projekt, seminarium
Lämplig gruppstorlek: 30-70 studenter, med 5-7 i varje redovisningsgrupp Nyckelord: 
muntlig redovisning, grupparbete 
Beskrivning: Redovisning av projektarbeten som genomförts i grupp kan vara svårt att 
schemalägga så att alla kursdeltagare får lyssna på alla gruppers redovisningar. En 
lösning är att dela in kursdeltagarna i redovisningsgrupper med en student från varje 
projektgrupp. Dessa redovisningsgrupper ansvarar för att själva boka en tid för 
redovisning för sin redovisningsgrupp. Varje grupprepresentant redovisa för övriga i 
redovisningsgruppen och på sätt får samtliga kursdeltagare ta del av samtliga 
grupparbeten. Dessa redovisningar är inte lärarledda, utan varje redovisningsgrupp 
ansvarar för att skriva en sammanfattning av vad som redovisades. Denna 
sammanfattning lämnar de sedan in till examinator. En fördel med upplägget är att 
varje gruppmedlem måste vara så insatt i gruppens arbete så denne kan på egen hand 
hålla en redovisning och svara  på frågor. 
Referensmaterial: 



Kompetensutveckling

Inhämtat  önskemål om 
kompetensutveckling

Testat digitala verktyg

Testat lärplattformar



Utbildningsutvecklarnas träffar

Första träffarna diskuterades uppdraget 

Sedan
Avstämning av vad som är gjort 

Vad som är på gång 



Kontakt med institutionerna 
vt 2016 – vt 2017

Kontaktpersoner för Fakulteten för Datavetenskaper
Daniel Nilsson (DITE) - DITE och DIKR
Richard Berntsson Svensson (DIPT) - DIPT och DIDD

Kontaktpersoner Fakulteten för Teknikvetenskaper
Pia Lindahl (TISU) - TISU, TIMA och TIEK
Robert Nyqvist (TIMN) - TIMN ochTISB
Lena Kransberg (TIHA) - TIHA och TIFP

Ansvarig från enheten från utbildningsutveckling
Christina Hansson



Kontakt med institutionerna

Presentation av uppdraget

Fortlöpande information

Inhämta önskemål

Fånga upp Best practice



Utvärdering

Självvärdering

Tankar om utbildningsutveckling
och vad som är gjort



Arbete hösten 2017

Uppdragets arbetsuppgifter 

Fokus  kommer ligga på implementering 
av lärplattform


