
UNDERVISNING OCH  
EXAMINATION PÅ  
KARLSTADS UNIVERSITET
DATUM:  Den 15 september, 2016  
TID:  8.30-16.00 (8.30-9.00 registrering) 
PLATS:  1A305 Lagerlöfsalen, Karlstads universitet

Utvecklingsarbete som utgår från undervisning och examina-
tion inom ramen för konferensens två teman är tillsammans 
med en keynote speaker centrala delar för konferensens 
utformning. 

Aspekter från Blended learning och användning av digitala re-
surser samt relationer mellan teori och praktik kan med fördel 
integreras i konferensens teman.  

Konferensens två teman

• Studentcentrerat lärande  
För att utveckla diskussionen om studentcentrerat lärande 
efterlyses bidrag som visar hur detta tolkas i olika kurser 
och olika ämnen. Vad innebär ett studentcentrerat lärande 
och vilka undervisnings- och presentationsformer kan 
stötta studenterna i deras lärandeprocess för att uppnå 
lärandemålen i olika kurser på olika nivåer.

• Bedömning och examination  
För att utveckla diskussionen om bedömning och exami-
nation efterlyses bidrag som visar hur lärare arbetar med 
formativ och summativ bedömning och eventuellt också 
använder examinationer för repetition och nytt lärande. Alla 
bidrag som behandlar olika examinationsformer välkom-
nas.

Begreppet studentcentrerat lärande, som är ett av konfe-
rensens teman, har sin utgångspunkt i ESGs riktlinjer. Där 
fokuseras akademiska kunskaper och förmågor uttryckta i 
lärandemål samt examinationen av dessa mål. ESGs riktlinjer 
är en central grund i universitetets meriteringsmodell för skick-
lighet i undervisning och examination.

Kompetensutvecklingsenheten inbjuder dig att lämna in ett 
bidrag/abstract inom ramen för konferensens två teman.

Konferensen vänder sig till all personal på Karlstads universitet 
som är intresserad och engagerad i att utveckla undervisning 
och examination i högre utbildning.

Konferensen är kostnadsfri och konferensspråket är svenska 
men abstract och seminarier kan genomföras på engelska. På 
hemsidan finns information om konferensen och abstract på 
engelska.

Välkommen att delta med ett abstract eller som besökare! 

kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling/konferens-15-september
Mer information och anmälan finns på 

Lämna in abstracts 
före 5 juni!

KONFERENS OM 

BOKA IN DAGEN I ALMANACKAN!

Sista anmälningsdatum 23 augusti 2016
www.undervisningochexamination2016.axaco.se

kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling
https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling/konferens-15-september
https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling/konferens-15-september/abstract
https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling/konferens-15-september/abstract
http://www.undervisningochexamination2016.axaco.se/C1257958004E41B8/registrationform?openagent&unid=AB0408722AA7808BC1257F9A001F022D


TEACHING AND  
ASSESSING AT  
KARLSTAD UNIVERSITY 
DATE:  15 September 2016
TIME:  8.30-16.00 (Registration 8.30-9.00)
PLACE:  1A305 Lagerlöfsalen, Karlstad University

The central parts of the conference are presentations of deve-
lopment initiatives involving teaching and assessing in relation 
to the two conference themes, and a keynote speaker. 

Aspects of Blended learning and the relation between theory 
and practice can preferably be integrated with the two overar-
ching themes. 

The two conference themes

• Student-centred learning 
To advance the discussion of student-centred learning, we 
invite presentations on how this concept is understood in 
different courses and subjects. What does student-centred 
learning involve and what forms of instruction can support 
student progress towards the required outcomes at diffe-
rent course levels?

• Assessment and examination formats 
To advance the discussion of assessment and examination 
formats, we invite presentations on how teachers use 
formative and summative assessment and possibly use 
testing for reinforcing or acquiring new knowledge. All 
contributions relating to examination formats are welcome.

The concept of student-centred-learning is based on ESG’s 
guidelines, focusing on academic knowledge and skills in 
terms of learning outcomes and ways to assess the outcomes. 
The ESG guidelines is a key aspect of the university’s professi-
onal qualification model for skills in teaching and assessing.

The Professional Development Unit invites you to submit a 
contribution/abstract related to the conference themes.

The conference is open to all staff at Karlstad University who 
are interested in developing teaching and assessing in higher 
education.

There is no conference fee and the conference language 
is Swedish, but abstracts and seminars in English are also 
accepted.

Submit an abstract or simply attend the conference!

kau.se/om-universitetet/organisation/kompetensutveckling/konferens-15-september-2016/conference-on-teaching
More information and registration on

Abstract submission  
deadline is 5 June

CONFERENCE ON  

MAKE A NOTE IN YOUR CALENDAR!

Last day of registration is 23 August 2016
www.undervisningochexamination2016.axaco.se
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