
 

TUK2015 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska 

konferens 2015  
 

09.00  Kaffe och registrering  
09.30  Öppnande  
09.35  Inledningsanförande Åsa Kassman 
09.45  Universitetspedagogiska trender 

      10.00  Keynote – Cynthia Finelli  
11.30  Postersession med mingellunch 
12.30 Parallella spår och rundabordssamtal med presentationer av valda projekt och  
  tematiska diskussioner (2 x 40 minuter) 
14.00 Kaffe att ta med in i Häggsalen 
14.10  Nätverksövning - Pedagogisk Bingo (med utdelning av pris!) 
14.30  Framåtblick, Mål och Strategier – Diskussion och klickers 

 
Keynote 
Vi är mycket glada att kunna välkomna Dr. Cynthia Finelli, från Center for Research on 
Learning and Teaching in Engineering - University of Michigan som konferensens 
keynotetalare 2015. 
 

 

TUR 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 

universitetspedagogiska råd 

“Promoting institutional change and improving teaching practices” 

There have been repeated calls to improve science and engineering education, but are we doing everything we can to 
promote student success and improve student learning? Are we translating the ample research about effective 
teaching into actual classroom practice? What can we do to bridge the research-to-practice gap and accelerate the 
adoption of evidence-based teaching practices? 

Dr. Cynthia Finelli is engaged in research at the University of Michigan to design and implement an institutional 
change plan to promote widespread faculty adoption of evidence-based teaching practices. The plan is grounded in 
research about faculty motivation and organizational change and uses local data collected from faculty focus groups, 
classroom observations, and student surveys. Dr. Finelli will present findings from her research and describe the 
resulting change plan. She will highlight implications for faculty wishing to adopt evidence-based teaching practices, 
for administrators interested in promoting change, and for science and engineering education researchers engaged in 
related efforts. 



 
 
 
 
Denna sida kommer användas vid konferensens slut, var vänlig vänta 
med att fylla i tills dess 
 
Nätverksövning - Pedagogisk BINGO 
5 i rad, vågrätt eller lodrätt ger BINGO. Ropa högt när du har BINGO 
Varje ruta måste ha ett fullständigt namn inskrivet! 
 
 
Någon som fått 
TUFF-medel 

Någon som handleder 
studenter 

Någon som undervisat 
fler än 100 studenter 

Någon som varit på 
TUK förut 

Någon som deltar 
med poster på TUK 

Någon som aldrig 
varit på TUK 

Någon som undervisar Någon som jobbar 
med pedagogik 

Någon som har 
ledningsuppdrag 

Någon som jobbar 
med laborationer 

Någon som jobbar 
med studentaktiv 
undervisning 

Någon som brinner 
för pedagogik 

Någon som doktorerar Någon som har kontor 
på Ångström 

Någon som är 
handledare 

Någon som är med i 
en studentkår 

Någon som jobbar 
med studentaktiv 
undervisning 

Någon som deltar 
med poster på TUK 

Någon som gått en 
ämnesdidaktisk kurs 

Någon som rättat 
tentor 

Någon som använt 
klickers  

Någon som pluggar Någon som är glad Någon som har 
TUFF-medel 

Någon som varit på 
TUK fler än 2 gånger 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Parallella spår och rundabordssamtal 
 
 

 Å4004 Å4005 Å4006 
Tema Motivation och bedömning 

Moderator: Stefan Pålsson 
 

Goda exempel – examination och 
progression 

Moderator: Hans Karlsson 

Goda exempel – aktiva studenter 
Moderator: Arnold Pears 

12:30 Stefan Engblom 
Poänglösa tentor vid kurser på 

avancerad nivå 
 

Elisabeth Almgren 
Examination som lärandeprocess 

Chris Luengo 
Experiences activating the 

classroom 
 

12:50 Virginia Grande och Joachim Parrow 
Motivation and Grade Gap Related to  

Gender 

Sofia Cassel och Aletta Nylén 
Blir studenterna bättre på att skriva? 

             Marcus Olofsson 
Seminar teaching in mathematics 

 
13:10 

 

 
Kort paus - rumsbyte 

  

 Å4004 Å4005 Å4006 
Tema Goda exempel – studenternas 

förståelse 
Moderator: Staffan Andersson 

Studentens konceptuella ryggsäck 
Moderator: Maja Elmgren 

Rundabordssamtal 
Aktiv Studentmedverkan 

                             
13:20 Li Caldeira Balkeståhl 

Utveckling av en fysiklaboration – 
hur kan vi öka studenternas 

förståelse? 

Felix Ho och Maja Elmgren 
Learning strategies of first-year 

chemistry students in Sweden and 
Germany 

Lett av projektet Aktiv 
Studentmedverkan vid Uppsala 

Universitet  
I samarbete med Malin Östman 

och Stefan Pålsson, TUR 
13:40 Björn Victor och Sofia Cassel 

Att tänka utanför lådan – en 
workshop för ingenjörsstudenter 

 

Desponina Chouliara och  
Magnus Hellqvist 

The role of misconception in the 
development of knowledge 

40 minuter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


