ÅTERKOPPLING
VÄLKOMMEN TILL VKFs KONFERENS

MED STÖD AV DIGITALA VERKTYG

7 NOVEMBER 2017 HÖGSKOLAN VÄST, TROLLHÄTTAN
Konferensen anordnas av
Västsvenska Kontaktnätet för
Flexibelt lärande och vänder sig till
undervisande personal vid samtliga
VKFs lärosäten.

Kl. 10.00-16.00
Plats: Entré AIL, Högskolan Väst
Anmälan: senast 1 november

TILL ANMÄLAN

Konferensen är kostnadsfri för ett begränsat
antal deltagare från lärosäten inom VKF.
Högskolan Väst bjuder på fika under för- och
eftermiddag. Lunch till självkostnadspris.
Restauranger finns på campus och i närområdet.

När allt fler lärare inom akademin utvecklar en pedagogisk digital kompetens tillsammans
uppstår nya former av återkoppling som möjliggör flexibelt lärande. Flexibiliteten handlar om
att organisera respons på studenternas arbeten oavsett innehåll såsom texter, stillbilder eller
rörliga bilder med ljud. Med stöd av digitala verktyg i högre studier fostras studenterna till att
ge varandra kamratrespons. Återkopplingens innehållsliga betydelse för studenters lärande rör
även den enskilde lärarens förmåga att visa sin pedagogiska skicklighet. Dessvärre tenderar
strukturella villkor, såsom tid och ekonomi, begränsa lärares incitament att bidra med respons
som leder dem vidare i sitt lärande. Genom att samlas till konferens för att problematisera och
lära om återkopplingens betydelse för ett flexibelt lärande avser vi att förändra villkoren för
former av respons som ett didaktiskt avstamp för hur vi vill undervisa framöver.

För att utbyta kunskaper och erfarenheter av återkoppling med stöd av digitala verktyg
inbjuder VKF till presentationer och diskussioner med utgångspunkten i ett antal lärares
berättelser om sin undervisning. Vidare organiseras workshops i vilken konferensdeltagarna
bekantar sig med digitala verktyg för återkoppling och utveckling av kamratrespons. Du kan ta
med egen dator. Du bör ha installerat Eduroam (trådlöst nätverk) på din dator på ditt lärosäte
innan eller använda nätverket HV Guest.
Hitta till Högskolan Väst: https://www.hv.se/mot-oss/kontakta-och-besoka/hitta-till-hogskolan-vast/

www.vkf-samverkan.se

PROGRAM
Plats: Entré AIL (Entré ArbetsIntegrerat Lärande), följ skyltar
09.30 – 10.00

Registrering och välkomstfika

10.00 – 10.15

Introduktion av VKF och dagens program

10.15 – 11.00

Föreläsning: Effektiv återkoppling med digitala verktyg
Patricia Diaz arbetar som språklärare på Viktor Rydbergs gymnasium och
pedagogisk utvecklare på KTH/Stockholm. Föreläsningen fokuserar på strategier
för effektiv återkoppling och ger förslag på olika digitala verktyg som kan användas
för exempelvis formell och informell individuell feedback och hur lärare kan
organisera kamratrespons.

11.00 – 11.45

Workshop: Praktiskt handhavande av digitala resurser
Med Patricia Diaz och VKF

11.45 – 13.15

Lunch till självkostnadspris

13.15 – 14.15

Minipresentationer: Om digital respons i undervisningen
Thommy Eriksson, lektor vid Chalmers/GU presenterar hur videoinspelningar
används för att ge muntlig återkoppling på studenters digitala mediaproduktioner,
inklusive gester och kroppsspråk.
Anna Andersson, adjunkt vid Högskolan Väst, förevisar esTracer som används på
sjuksköterskeprogrammet för att göra prekliniska tester inom ramen för KTC (kliniskt
träningscenter) i syfte att göra studenterna teoretiskt förberedda inför deras kliniska
period.
Mats Liljedahl, IKT-pedagog och Blended learning-strateg vid Karlstad universitet
berättar om examination i språk med stöd av video. I ämnet engelska har lärare skapat
ett arbetsflöde som tillvaratar studenters videoinspelningar vid examination av
studenters uttal.

14.15 – 14.45

Fika

14.45 – 15.45

Genomgång: Återkopplingsexempel
Thommy Eriksson, lektor vid Chalmers/GU och Anita Eklöf, pedagogisk utvecklare vid
Högskolan i Borås demonstrerar hur feedback till studenterna kan genomföras i ett par
olika lärplattformar.
Carl Johan Lövenhamn, IKT-pedagog vid Karlstads universitet berättar om digital
återkoppling med fokus på tids- och kvalitetsvinster med videouppgifter och
videoåterkoppling, inom korta lärarutbildningen och idrottsvetenskap.

15.45 – 16.00

Avslutning och utblick

www.vkf-samverkan.se

Västsvenska Kontaktnätverket för Flexibelt lärande (VKF) är ett nätverk som arbetar för att främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten
mellan högskolelärare i skilda ämnen. Tillsammans delar vi intresset för frågor som rör lärande och undervisning med stöd av samtida
digitala verktyg och liknande resurser samt internetbaserade lärmiljöer. Lärosäten som ingår i nätverket är Göteborgs universitet,
Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Karlstad universitet och Högskolan i Borås.

