
 

 
   
 

HDK-VALAND – HÖGSKOLAN FÖR KONST  
OCH DESIGN 

 
 
 
 

 
ÄMNETS DAG 
Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare i  
BILD och SLÖJD 

 
PROGRAM 

13.00 - 13.15             
VÄLKOMMEN  
Lena Collin - Projektledare Ämnets Dag 
och studie-och karriärvägledare på HDK-
Valand, inleder och presenterar dagen. 
  
Charlotta Robson – Enhetschef på 
Enheten för pedagogik på HDK-Valand. 
Kort presentation av HDK-Valand och vad som 
hänt sedan sist. 
 
13.15 – 15.00  
SLÖJD 
Karolin Wagner 
Skräddarutbildad slöjdlärare med 20 års 
erfarenhet av undervisning på grundskole-och 
gymnasienivå. Karolin är nominerad till 
guldäpplet 2020 för sina pedagogiska metoder 
och generositet att dela med sig av sin 
erfarenhet via sin hemsida och 
Instagramkonto. Karolin kommer under 
föreläsningen att berätta om hur hon arbetar i 
sin undervisning för att eleverna skall få en 
djupare förståelse för ämnet och hur de kan 
använda ämnet utanför skolan.  
 
 
 

13.15 - 15.00  
BILD 
Camilla Johansson Bäcklund 
Konstnär samt slöjd- och bildlärare med 
erfarenhet av pedagogiskt arbete inom bl.a 
grundskola och gymnasium. Har de senaste 
åren varit verksam vid HDK-Valands bild- och 
slöjdlärarutbildning där hon sedan ett år 
tillbaka är doktorand.  
Ju högre upp i utbildningssystemet en person 
kommer desto färre möjligheter ges att 
undersöka och förstå genom andra metoder 
än text- och talspråksbaserade. Vad innebär 
det för hur vår syn på kunskap och dess 
tillblivelseprocesser formas? Camilla kommer 
prata om detta som är upprinnelsen till det 
pågående forskningsprojektet i vilket hon 
intresserar sig för när och på vilket sätt 
”vetande” blir till i bildlärarstudenters 
visualiserande undersökningar av 
textbaserade undervisningsmaterial.  
 
 
15.00 - 15.15   
FIKAPAUS 
 
15.15 - ca 15.45  
Sammanfattning och utvärdering: 
Lena Collin – Projektledare Ämnets Dag 
Charlotta Robson – Enhetschef  
Titti Campopiano – Programansvarig i slöjd 
Catharina Valenta – Programansvarig i bild  
 
 
Konferenslänk till zoom skickas efter anmälan
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