20–21 april 2016
Näringslivets hus
Stockholm

Kvalitetsdrivet 2016
En konferens om metoder för att skapa
bättre utbildning för alla.

Program den 20 april
09.00–10.00 Registrering och fika
10.00–10.10 Välkommen och praktisk information
Ulf Melin, generaldirektör, UHR
Anders Ahlstrand, moderator, UHR
Lokal: Industrisalen

10.10–10.40 Inledningstal

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och
forskning, Utbildningsdepartementet
Lokal: Industrisalen

10.40–11.10 Det akademiska värdet av mobilitet
– ett EU-projekt i samarbete med lärosäten
Annika Ghafoori, utredare, UHR
Lokal: Industrisalen

11.15–12.00 Breddad rekrytering och breddat deltagande
inom högskolan
Aleksandra Sjöstrand, utredare, UHR
Lokal: Industrisalen

12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Gemensamma mål för att öka antalet
utresande utbytesstudenter – vägledning och
genomströmning vid Helsingfors universitet
Kaisa Pesola, Helsingfors universitet, Finland
Lokal: Industrisalen

13.45–14.00 Paus
14.00–15.15 Valbara parallella workshops

A

B

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till
grund- och avancerad nivå inom högskolan

Susanne Walan och Olle Hallberg, Karlstads universitet om
Barnens Universitet och Cecilia Brenner och Fanny Pérez
Aronsson om Mångfaldsbyrån ESMeralda.
Workshopledare: Ella Ghosh, Universitets- og høgskolerådet
– UHR, Norge.
Lokal: Solen

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till
forskarutbildning

Stefan Christiernin och Teresa Tomašević diskuterar
frågan om breddad rekrytering till forskarutbildning
utifrån erfarenheter från Högskolan Väst och Malmö
Högskola. Workshopledare: Fredrik Bondestam, Nationella
sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.
Lokal: Merkurius

Ställ frågor till talare och paneldeltagare i plenum eller kommentera konferensen på #kvalitetsdrivet

C
E

F

G

Uppdraget att utarbeta förslag till
valideringsinsatser inom högskola och
yrkeshögskola
Mats Edvardsson, UHR
Lokal: Industrisalen

Proaktiv och samordnad studievägledning
för att öka intresset för utbytesstudier och
motverka hinder

Exempel från pilotprojekt vid Örebro universitet.
Workshopledare: Bitte Söderberg Roth och Martin Bolinder,
Örebro universitet och Eva Skytt, Uppsala universitet.
Lokal: Saturnus

Att ta fram internationella och interkulturella
lärandemål samt mobilitetsfönster för att
främja utbytesstudier

Exempel från pilotprojekt vid Lunds och Linköpings
universitet. Workshopledare: Christina Grossmann och
Christin Lindholm, Lunds universitet samt Helene Elvstrand
och Lena Örnestrand, Linköpings universitet
Lokal: Styrelserummet

Högskolepedagogik som redskap för breddat
deltagande

Här presenteras goda exempel på pedagogiska verktyg
för breddat deltagande av Johan Wickström och Thérèse
Hartman, Uppsala universitet och Pia Häggblom, Högskolan
Kristianstad. Workshopledare: Petra Angervall, Göteborgs
universitet
Lokal: Venus

15.15–15.45 Paus med fika
15.45–16.30 Breddad rekrytering till och breddat
deltagande inom högskolan–en internationell
utblick
Peter Barck-Holst, UHR
Lokal: Industrisalen

16.30–17.00

Avslutning

Anders Ahlstrand, moderator, UHR
Lokal: Industrisalen

17.00–18.00 Paus
18.00–22.00 Konferensmiddag med fördrink i Rydbergs
matsal, Näringslivets hus.

Ställ frågor till talare och paneldeltagare i plenum eller kommentera konferensen på #kvalitetsdrivet

Program den 21 april
09.00–9.15
9.15–10.00

Välkommen och praktisk information

Anders Ahlstrand, moderator, UHR
Lokal: Industrisalen

Mobility Guidance–what is it?

Søren Kristensen, konsult, Techne, Danmark
Observera att seminariet ges på engelska!
Lokal: Industrisalen

10.00–10.30 Paus med fika
10.30–12.00 Valbara parallella workshops

D

E

G

H

UHR:s förslag till arbetssätt för att öka antalet
utresande utbytesstudenter
Workshopledare: Annika Ghafoori och Anders Ahlstrand,
UHR samt Rebecka Stenkvist, studentrepresentant i UHR:s
externa projektgrupp.
Lokal: Solen

Proaktiv och samordnad studievägledning
för att öka intresset för utbytesstudier och
motverka hinder

Exempel från piloter vid Örebro och Linköpings universitet.
Workshopledare: Bitte Söderberg Roth och Martin Bolinder,
Örebro universitet och Eva Skytt, Uppsala universitet.
Lokal: Merkurius

Högskolepedagogik som redskap för breddat
deltagande

Här presenteras goda exempel på pedagogiska verktyg
för breddat deltagande av Johan Wickström och Thérèse
Hartman, Uppsala universitet och Pia Häggblom, Högskolan
Kristianstad. Workshopledare: Petra Angervall, Göteborgs
universitet.
Lokal: Venus

Stödåtgärder för att bredda deltagandet av
studenter på grund- och avancerad nivå inom
högskolan

Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, om akademiskt
skrivande och fortsatt språkutveckling.
Leif Bryngfors och Joakim Malm om samverkansinlärning
(SI) vid Lunds universitet. Workshopledare: Andrea Amft,
Universitetskanslersämbetet.
Lokal: Styrelserummet

Ställ frågor till talare och paneldeltagare i plenum eller kommentera konferensen på #kvalitetsdrivet

I

J

Kårer och lärosäten i samarbete för att bredda
studenters deltagande

Marie Strömwall, studentkåren vid Högskolan Väst och
Lena Lindhé, Högskolan Väst, delar med sig av sitt
gemensamma arbete med att bredda studenters deltagande.
Workshopledare: Stina Backman, Linköpings universitet.
Lokal: Industrisalen

Stöd för studenternas övergång till
arbetsmarknaden

Annika Berner vid Beckmans designhögskola och Rasmus
Broms vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet delar med sig av sina lärosätens insatser för
att stödja studenternas övergång till arbetsmarknaden.
Workshopledare: Caroline Sundberg, SFS.
Lokal: Saturnus

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Valbara parallella workshops

A

C
D
F

Aktiviteter för att bredda rekryteringen till
grund- och avancerad nivå inom högskolan

Susanne Walan och Olle Hallberg, Karlstads universitet om
Barnens Universitet och Cecilia Brenner och Fanny Pérez
Aronsson om Mångfaldsbyrån ESMeralda.
Workshopledare: Ella Ghosh, Universitets- og høgskolerådet
– UHR, Norge.
Lokal: Merkurius

Uppdraget att utarbeta förslag till
valideringsinsatser inom högskola och
yrkeshögskola
Mats Edvardsson, UHR
Lokal: Industrisalen

UHR:s förslag till arbetssätt för att öka antalet
utresande utbytesstudenter
Workshopledare: Annika Ghafoori och Anders Ahlstrand,
UHR samt Rebecka Stenkvist, studentrepresentant i UHR:s
externa projektgrupp.
Lokal: Solen

Att ta fram internationella och interkulturella
lärandemål samt mobilitetsfönster för att
främja utbytesstudier

Exempel från piloter vid Lunds och Linköpings universitet.
Workshopledare: Christina Grossmann och Christin
Lindholm, Lunds universitet samt Helene Elvstrand och Lena
Örnestrand, Linköpings universitet
Lokal: Venus

Ställ frågor till talare och paneldeltagare i plenum eller kommentera konferensen på #kvalitetsdrivet

H

J

Stödåtgärder för att bredda deltagandet av
studenter på grund- och avancerad nivå inom
högskolan

Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, om akademiskt
skrivande och fortsatt språkutveckling.
Leif Bryngfors och Joakim Malm om samverkansinlärning
(SI) vid Lunds universitet. Workshopledare: Andrea Amft,
Universitetskanslersämbetet
Lokal: Styrelserummet

Stöd för studenternas övergång till
arbetsmarknaden

Annika Berner vid Beckmans designhögskola och Rasmus
Broms vid Göteborgs universitet delar med sig av sina
lärosätens insatser för att stödja studenternas övergång till
arbetsmarknaden. Workshopledare: Caroline Sundberg,
SFS.
Lokal: Saturnus

14.30–15.00 Paus med fika
15.00–15.45 Ungdomsorganisationers reflektioner om
UHR:s rapport om breddad rekrytering till och
breddat deltagande inom högskolan
Peter Barck-Holst, UHR
Representanter från Afrosvenskarnas Riksförbund
(Emma Malmström), RFSL Ungdom (Vide Bergenholtz),
Riksförbundet Attention (Linn Andersson), Sáminuorra
(Arvid Nordvall) och Sveriges Elevkårer (Emil Gustavsson)
Lokal: Industrisalen

15.45–16.00 Avslutning

Anders Ahlstrand, moderator, UHR
Lokal: Industrisalen

Ställ frågor till talare och paneldeltagare i plenum eller kommentera konferensen på #kvalitetsdrivet

Talare
Susanne Walan, lärare, forskare och
projektledare vid Karlstads universitet.
Susanne har mer än tio års erfarenhet av
olika rekryteringsprojekt.

Anders Ahlstrand, utredare på UHR, har
lett arbetet med ”Det akademiska värdet
av mobilitet”– ett projekt för att öka antalet
studenter som deltar i utbytesprogram.

Olle Hallberg, kommunikatör, Karlstads
universitet. Arbetar bland annat med Barnens
Universitet.

Annika Ghafoori, utredare på UHR, har
lett arbetet med ”Det akademiska värdet
av mobilitet”– ett projekt för att öka antalet
studenter som deltar i utbytesprogram.

Fanny Pérez Aronsson, projektledare
för mentorskapet Hayat och Studentambassadörerna på Mångfaldsbyrån
ESMeralda.

Bitte Söderberg Roth arbetar som studievägledare vid Örebro universitet.

Cecilia Brenner, tf verksamhetsledare på
Mångfaldsbyrån ESMeralda.

Martin Bolinder arbetar som studie
vägledare vid Örebro universitet.

Ella Ghosh, Seniorrådgivare, Universitetsog høgskolerådet – UHR, Norge.

Eva Skytt arbetar som chef för enheten för
studentservice, kansliet för naturvetenskap
och teknik vid Uppsala universitet.

Stefan Christiernin, vicerektor Högskolan
Väst arbetar med strategiska frågor, främst
inom innovation, samverkan och kvalitets
frågor i forskning och utbildning.

Christin Lindholm, universitetslektor
Institutionen för datavetenskap, Lunds
tekniska högskola. Programledare för Datateknik och Elektroteknik med automation.

Teresa Tomašević, prefekt vid Malmö
högskola och initiativtagare till projektet
BRAD – Breddad Rekrytering till Avancerad
nivå och Doktorandstudier.

Christina Grossmann är chef för den
internationella avdelningen på Lunds tekniska
högskola. 2002 fick hon den franska hedersutmärkelsen Chevalier de l’ Ordre des Palmes
Académiques.

Fredrik Bondestam, Sekretariatet för
genusforskning, Göteborgs universitet. Har
forskat om sexuella trakasserier, utsatthet,
normalitetens våld i akademiska kontexter
m.m.

Helene Elvstrand, programansvarig för
förskollärarprogrammet vid Linköpings
universitet.

Mats Edvarssson, projektledare för UHR:s
regeringsuppdrag om validering inom högskola och yrkeshögskola.

Lena Örnestrand, koordinator vid
Linköpings universitet. Har arbetat med
internationalisering av lärarutbildning och
internationella relationer sedan 2006.

Rebecka Stenkvist, student vid Södertörns
högskola. Rebecka har varit engagerad i
studentrörelsen och UHR:s externa projektgrupp för mobilitet.

Johan Wickström, teologie doktor och
pedagogisk utvecklare vid enheten för
universitetspedagogik på Uppsala universitet.
Författare till ”Mångfaldsmedveten pedagogik
för universitetslärare” (2011).

Thérèse Hartman, fil.dr. och pedagogisk
utvecklare vid enheten för universitets
pedagogik på Uppsala universitet. Författare
till avhandlingen ”Problem eller mångfald”
(2009).

Rasmus Broms, forskare vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet
och och medskapare av kursen ”Statsvetaren
i yrkeslivet”.

Pia Häggblom, samordnare för studenter
med funktionsnedsättningar vid Högskolan
Kristianstad. Pia håller workshops om UDL
och leder projekt för att utveckla pedagogik
utifrån UDL och UDI.

Caroline Sundberg, ordförande för
Sveriges förenade studentkårer 2015–2016.
Kandidat i genus- och statsvetenskap.

Petra Angervall forskar om karriärmönster
i akademin med särskilt fokus på makt och
genusrelationer. Hon arbetar också med GU:s
personalutbildning "PIL".

Emma Malmström, medlem i Afro
svenskarnas Riksförbund och studerande
på Afrosvenska akademin.

Ann-Marie Eriksson, fil. dr i pedagogiskt
arbete, föreståndare vid Enheten för aka
demiskt språk (ASK), Göteborgs universitet.

Vide Bergenholtz, medlemskoordinator
på RFSL Ungdom. Vide jobbar nära RFSL
Ungdoms medlemmar och hen har tidigare
erfarenhet av breddad rekrytering inom
universitets- och högskolevärlden.

Leif Bryngfors, chef för det nationella
Supplemental Instruction (SI) Centret vid
Lunds universitet/Lunds tekniska högskola.

Linn Andersson, studerande och ungdomsrepresentant för Riksförbundet Attention.

Joakim Malm, universitetslektor, Centre
for Engineering Education, Lunds tekniska
högskola. Kvalitetsansvarig för Supplemental
Instruction.

Arvid Nordvall, barnrättsaktivist, hotell
receptionist och engagerad i Sáminuorra.
Brinner för frågor som rör barn och unga.

Andrea Amft är fil. dr och arbetar som
utredare på Universitetskanslersämbetet.
Andrea har analyserat relationen mellan
studenters bakgrund och kvalitets
utvärderingen av högre utbildning.

Emil Gustavsson, ordförande Sveriges
Elevkårer. Brinner för elevers rättigheter och
deras möjligheter till att själva skapa en mer
givande skoltid.

Marie Strömwall, vice ordförande för
studentkåren vid Högskolan Väst, ansvarar för
utbildningsbevakning och studentärenden.

Peter Barck-Holst, utredare, UHR och
medförfattare till rapporten "Kan excellens
uppnås i homogena studentgrupper?"

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg vid
Högskolan Väst, ingår i styrelsen för nätverket
INCLUDE.

Søren Kristensen, konsult, Techne,
Denmark

Stina Backman arbetar som universitetslektor på Tema Genus, Linköpings universitet.
Hon har ett som uppdrag som Genuslektor vid
filosofiska fakulteten sedan 2007.

Kaisa Pesola, planerare vid Helsingfors
universitet, har jobbat med rekrytering,
studieplanering och internationella frågor vid
Helsingfors universitet sedan 2001.

Annika Berner, chef för externa relationer
vid Beckmans designhögskola.

Aleksandra Sjöstrand, utredare,
UHR och projektledare och författare till
rapporten "Kan excellens uppnås i homogena
studentgrupper?".

