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Sammanfattning 
Rapporten syftar till att belysa införandet av Göteborgs universitets lärplattform (GUL) 
och utgöra underlag för diskussion och reflektion. 

Göteborgs universitet beslutade införa en universitetsgemensam lärplattform och upp-
handlade i december 2006 programmet PingPong. Studentavdelningen utsågs till systemä-
gare och fick i uppdrag att ansvara för ett införande projekt med start januari 2007. Pro-
jektet blev försenat och kom igång våren 2008. Lärplattformen benämndes GUL - Göte-
borgs universitets lärplattform – och blev tillgänglig för alla lärare i november 2008 och 
för studenter i januari 2009.  

PIL-enheten och Studentavdelningen riktade i november år 2009 förfrågningar till fakulte-
terna om beredskapen för och behov av stöd i anslutning till implementering av lärplatt-
formen. Resultat från uppföljningen indikerar brister vad gäller systematiskt planering av 
personalens kompetensutveckling inom IT-området, tillgång till stödjande organisation för 
studenters och personals användning av lärplattformen, framställning av material till lär-
plattformen samt rutiner för uppföljning och utvärdering av användning av lärplattfor-
men. 

Resultat från denna uppföljning har diskuterats i PIL:s styrgrupp samt med IT-
beställarrådet vid Göteborgs universitet. Vid dessa möten konstateras bl.a. att avsaknad av 
en gemensam hållning på fakultets- och institutionsnivå huruvida man skulle gå över till 
GUL eller inte, är ett av skälen till att införandet av en lärosätesgemensam lärplattform 
gått långsamt. 

 

Nyckelord 

GUL, Göteborgs universitets lärplattform, lärplattform, implementering, lärosätesgemen-
sam lärplattform, implementering av lärplattform. 
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Inledning 
Denna rapport redovisar resultatet från två förfrågningar gällande implementering av Gö-
teborgs universitets lärplattform (GUL) på institutions- och fakultetsnivå. Dessutom dis-
kuteras olika intressenters synpunkter på detta resultat. Rapporten har utarbetats vid en-
heten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) och görs som en av flera 
uppföljande studier av enhetens planerade verksamheter och resultat. 

Med implementering menas här ibruktagande och integration av lärplattformen i verk-
samheten. I september 2010 hade totalt 51 369 personer någon gång loggat in på GUL. 
Vid den tidpunkten var också 7 659 kurser inlagda (i tekniskt-administrativ bemärkelse). 
GUL som system har effekter som påverkar universitetets kärnverksamhet (undervisning-
en) och bör betraktas som ett av lärosätets viktigaste informationssystem. 

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) inbjöd i november 2009 
samtliga fakulteter att inkomma med planer för arbetet med implementering av GUL. Om 
man saknade en implementeringsplan så erbjöd PIL ekonomiska resurser för att täcka 
kostnader för framtagandet med 50 tkr per plan. PIL erbjöd även handledning i arbetet 
med att ta fram en plan för implementering av systemet, då detta kanske krävde kompe-
tens som inte fanns på alla fakulteter. (PIL, 2009, s. 11) 

Studentavdelningen skickade ungefär samtidigt ut ett missiv riktat till fakulteter, prefekter 
och studierektorer där man bad fakulteterna inventera antalet befintliga GUL-administra-
törer inom respektive institution och förväntat personalutbildningsbehov under våren 
2010. Syftet var att planera GUL-gruppens utbildningsresurser inför 2010 genom att ta 
reda på hur mycket utbildning varje fakultet ansåg vara nödvändig för sina administratö-
rer. 

Denna rapport diskuterar i detalj resultatet av dessa båda förfrågningar i relation till de 
senaste årens arbete med implementering av GUL. I korthet kan sägas att det inom orga-
nisationen, med något undantag, finns brister vad gäller: 

 systematisk planering av personalens kompetensutveckling inom IT-området 
 tillgång till stödjande organisation för studenters och personals användning av  

lärplattformen 
 framställning av material till lärplattformen  
 rutiner för uppföljning och utvärdering av användning av lärplattformen 

Införandet av nya informationssystem i organisationer är svårt och misslyckas ofta. Till-
gänglig forskning och erfarenhet visar att ledningens stöd och planering i anslutning till 
införandet är kritiskt. 

Much research has been undertaken to develop a better understanding of both IT 

implementation problems and how they can be resolved. […] Factors research fo-

cuses upon a variety of individual, organizational, and technological forces which 

are important to IT implementation effectiveness. Factors found to have a signifi-

cant impact include (Fuerst and Cheny 1983, Schultz 1984, Sandersand Courtney 
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1985, Ives and Olson 1984, Churchman and Schainblatt 1965): top management 

support of the implementation effort, good IT design, and appropriate user-

designer interaction and understanding. (Cooper & Zmud, 1990) 

Ledningens roll tillskrivs lika stor betydelse som själva designprocessen och utformandet 
av systemet. Ett kortfattat försök att förklara ledningens betydelse är att förändringar i de 
IT-stöd vi använder i arbetet alltid förutsätter förändringar i hur vi organiserar arbetet. För 
att framgångsrikt sätta ett system i bruk behöver vi följaktligen planera och leda arbetet 
med den förändring som systemet med nödvändighet för med sig.  

Keen (1981) lyfter fram ett antal centrala aspekter i det strategiska arbetet med att imple-
mentera informationssystem. Bland annat fastslås att: 

The planning process will require substantial time and effort in the predesign stag-

es, where objectives are made operational and evolution of the larger system is de-

fined by breaking it into clear phases. (Keen, 1981) 

I citaten ovan diskuteras implementering av informationssystem i allmänhet. Flera studier 
pekar på att behovet av planering och ledning i implementeringsarbetet har en lika stor 
betydelse inom utbildningsorganisationer. 

As reported in the analysis of the impact of ICT on attainment in last year’s review, 

the strategic leadership of ICT at an institutional level, integrated effectively with 

other institutional processes such as curriculum planning, is a critical enabler in 

achieving value from ICT investment. The ICT Test Bed evaluation and other re-

search have emphasized the importance of the integration of, for example, learning 

and teaching strategy and professional development planning to the successful im-

plementation of technology to support learning. […] It is important, however, not to 

underestimate the skills, capabilities and pure determination required to implement 

technology effectively at an institutional level. It is critical that ongoing monitoring 

of progress and issues in this area plus research into the transferability of effective 

practice continue to inform debates, discussions and policy interventions relating to 

effective whole-institution change. (BECTA, 2006) 

I ytterligare en rapport poängteras denna fråga. 

Given the particular management structures in FE [further education]colleges and 

the greater emphasis on providing the infrastructure to underpin individual depart-

ments’ needs, the vision leads to more of a ‘meta-strategy’ to encourage depart-

ments to develop e-learning rather than developing a direct e-learning strategy it-

self; An important factor for developing resource strategies for embedding e-

learning relates to the people dimension. The Case Study research demonstrates 

that institutions can make most progress when teachers and other staff are fully 

bought into the overall vision for learning and the associated strategies for the use 

of ICT. (PricewaterhouseCoopers, 2004) 
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Projekt GUL 
För fyra år sedan, i december 2006, tog rektor beslut om att en universitetsgemensam 
lärplattform skulle köpas in och implementeras vid Göteborgs universitet. Inom universi-
tetet fanns sedan tidigare ett antal olika lärplattformar vilka användes som stöd i både 
distanskurser och campus-baserade kurser på vissa institutioner. Det fanns dock inget 
gemensamt universitetsövergripande system att erbjuda de lärare och studenter som ville 
arbeta nätbaserat. Den existerande ”Kursportalen” ansågs föråldrad och saknade de möj-
ligheter till kommunikation mellan lärare och student som moderna lärplattformar kunde 
erbjuda.  

Studentavdelningen utsågs till systemägare och fick i uppdrag att ansvara för ett införan-
deprojekt med start januari 2007. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle lärplattformen, 
som fick namnet GUL – Göteborgs universitets lärplattform - breddinföras i december 
2007 och sedan parallell köras med ”Kursportalen” som skulle stängas våren 2009. GUL-
projektet blev försenat och kom inte igång på allvar förrän ett år senare, dvs våren 2008. I 
den nya tidsplanen blev GUL tillgänglig för alla lärare i november 2008 och för studenter i 
januari 2009. Kursportalens stängning sköts fram till juni 2010. Under projektets gång har 
fyra olika projektledare varit inblandade. Därför saknas fullständig information om vad 
som gjorts inom projektet.  

GUL-utbildning 
PIL-enheten ansvarar för stöd och utbildning i lärares bruk av IT i den högskolepedago-
giska verksamheten. Studentavdelningen har sedan införandet av GUL haft ansvar för 
utbildning av GUL-administratörer. Sedan slutet av hösten 2009 erbjuder Studentavdel-
ningen, tillsammans med PIL, även utbildning för lärare i funktionalitet och användning 
av GUL. 

De första utbildningarna för administratörer på fakultets- och institutionsnivå startade i 
november 2008. Den ursprungliga tanken var att först utbilda fakultetsadministratörer, 
vilka sedan i sin tur skulle föra vidare GUL-kunskaperna till institutionsadministratörer 
inom fakulteten. Men, detta visade sig inte fungera. De personer som blev utsedda till 
fakultetsadministratörer var inte alltid personer som hade tid eller intresse för att sprida 
kunskap och inspiration om GUL inom fakulteten. I praktiken har det varit många andra, 
både lärare och administratörer som kommit att driva GUL-utvecklingen inom fakulteter 
och institutioner. Ofta personer som sedan tidigare varit intresserade och engagerade 
inom området digitala resurser, lärplattformar och IT i undervisningen.  

PIL utbildade under 2009-2010 ca 750 lärare i pedagogisk användning av GUL i verksam-
heten. Då det funnits behov av att utbilda lärare även i det administrativa handhavande av 
GUL, har Studentavdelningen från och med slutet av hösten 2009 erbjudit utbildning 
även för undervisande personal. Hittills har Studentavdelningen haft grundkurser för totalt 
ca 750 lärare och 350 administratörer. Utöver det har man haft GUL-stugor med totalt 
drygt 300 deltagare.  
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GUL sprids inom universitetet 
Införandet av GUL vid universitetet kan beskrivas med tre viktiga tidpunkter: 

2009-01-15  GUL tillgängligt för alla anställda och studenter inom universitetet. 
2010-01-19 Öppna sidor med möjlighet att publicera kursinformation även publikt. 
2010-07-01 Kursportalen stängs. Användare som inte flyttat över till GUL, gör det nu. 

Användningen av GUL har stadigt ökat från breddinförandet i januari 2009. Antalet akti-
viteter och inloggade i GUL fortsätter att stiga. 

TABELL 1. ANTAL AKTIVITETER SAMT ANTAL INLOGGADE PERSONER I GUL 

Period för  
avläsning 

Antal aktiviteter/ 
kurser i GUL 

Antal personer som  
loggat in i GUL 

September 2009  1 841  24 000 

Maj 2010  5 658  38 673 

September 2010  7 659  51 369 

 

I GUL-projektets styrgrupp diskuterades på ett tidigt stadium hur man bäst skulle arbeta 
för att få implementeringsarbetet inom fakulteter och institutioner att fungera. Det var 
viktigt att planera för den administrativa hanteringen av GUL efter breddinförandet. Detta 
var något som förts fram av fakultets representanter även vid andra möten.  

På mötet med Samhällsvetenskapliga fakultetens IT-beställargrupp framkom beho-

vet av att kunna (redan nu) budgetera för resurser för administrativ hantering av 

GUL ute i verksamheten på institutionerna. En förfrågan uppkom med andra ord om 

att definiera GUL:s  resursåtgång/ institution från Projekt GUL:s sida. 1   

Samma synpunkt hade även inkommit från Sahlgrenska Akademin. 

Det har från Sahlgrenska akademins håll framkommit att det eventuellt inte finns 

resurser på fakultetsnivå till administration av GUL. Detta kan vara ett uttryck för att 

det på beslutsfattande nivå saknas information och kunskap om den tänkta support 

och utbildningsstrukturen för GUL. Att den med andra ord inte är förankrad. Konse-

kvensen av det kan bli att kvaliteten på GUL:s support och utbildning inte kommer 

att hålla samma nivå över hela GU, vilket kan bli förödande för användarna. Support 

och utbildningsstrukturen bör t.ex. förankras genom en enkel bild som presenteras 

för berörda parter. 2  

                                                      
1 Mötesanteckning från GUL-projektets styrgrupp, 2008-09-23 

2 Mötesanteckning från GUL-projektets styrgrupp, 2008-09-23 
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GUL-projektets anmodan 
Från GUL-projektet skickades i slutet av september 2008 en uppmaning till samtliga fa-
kulteter, där de ombads ta ansvar och utarbeta en implementeringsplan för GUL. Kort 
information om GUL samt preliminär support och utbildningsstruktur med roller bifoga-
des. Projektet erbjöd stöd till fakulteterna i detta arbete. GUL-projektet på Studentavdel-
ningen fick ingen respons på utskicket. I en statusrapport från projektet 2008-11-23 
nämns att uppföljning av utskicket inte hunnits med. 

Även efter att GUL lanserats inom hela universitetet såg man, inom såväl Studentavdel-
ningen som PIL, att det fanns behov av riktlinjer för hur implementeringen på de olika 
fakulteterna skulle ske. Det visade sig till exempel att många administratörer saknade inci-
tament att gå på utbildningar i GUL, eftersom ingen chef hade formulerat ett sådant upp-
drag. Många lärare fick inte hjälp att lägga upp sina kurser i GUL, utan behövde kontakta 
GUL-gruppen centralt (Studentavdelningen) för att få hjälp. Å andra sidan var det endast 
en liten andel av den undervisande personalen som intresserade sig för lärplattformen. Det 
verkar inte ha funnits några tydliga incitament för kompetensutveckling relaterat till områ-
det ”IT och lärande”, eller användning av GUL inom denna personalkategori. 

PIL-enhetens erbjudande 
PIL:s styrgrupp beslutade hösten 2009 att utlysa medel för planering av fakulteternas fort-
satta implementeringsarbete. Tanken var att respektive fakultetsnämndsområde, genom att 
dokumentera planeringen, skulle få bättre möjligheter att följa, stödja, utvärdera och be-
döma hur väl institutionerna lyckats med implementeringen. Det var också en signal till 
dem som inte hunnit börja planera, trots att systemet var på väg in i utbildningarna, att det 
nu var hög tid att avsätta resurser och leda det lokala arbetet med implementeringen av 
GUL. Fakultetsnämndsområdena inbjöds att lämna in en implementeringsplan. Planen 
skulle knyta an till gemensamma och lokala styrdokument för IT i utbildningssamman-
hang. Som ersättning för nedlagd tid utlovades 50 tkr till varje fakultet som skickade in en 
sådan implementeringsplan. 

Endast fyra av åtta fakulteter återkom till PIL med dokumentation över hur implemente-
ring av GUL planerats. Ingen fakultet begärde stöd av PIL för att utarbeta implemente-
ringsplan. 

Studentavdelningens förfrågan 
Studentavdelningen skickade ungefär samtidigt ut ett missiv riktat till fakulteter, prefekter 
och studierektorer. I missivet bad man fakulteterna inventera antalet befintliga GUL-
administratörer inom respektive institution och förväntat utbildningsbehov våren 2010. 
Syftet var att planera GUL-gruppens utbildningsresurser inför 2010 genom att ta reda på 
hur mycket utbildning varje fakultet ansåg vara nödvändig för sina administratörer.  

Det var 16 av 47 institutioner (sex av åtta fakulteter) som återkom till Studentavdelningen 
med en redovisning av befintliga GUL-administratörer och eventuellt framtida utbild-
ningsbehov. 
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Svar som kom in till PIL-enheten respektive Studentavdelningen har sammanställts i en 
översikt. 3Trots att det endast är ett fåtal fakulteter och institutioner som har dokumente-
rat sitt arbete, vet vi att användningen av GUL numer är vida spridd. 4 

Reflektion 
Resultatet väcker ett antal frågor. Vi anser att det pekar på behov av ett förändrat synsätt 
på informationssystem. GUL som system ska inte bara stödja planering av utbildning, 
utan är en lärplattform via vilken utbildning ska genomföras. Ett väl fungerande system är 
således verksamhetskritiskt för grundutbildningen vid vårt lärosäte. Det kom in sparsamt 
med svar på de båda förfrågningarna, trots att det erbjöds stöd att ta fram en implemente-
ringsplan. På basis av dessa resultat drar vi slutsatsen att det på fakultets- och institutions-
nivå i flertalet fall har saknats engagemang i planering för implementering av GUL. Det 
anser vi är problematiskt. Om det generellt är så att verksamheten inte planerar föränd-
ringsarbeten i relation till förändringar i bruket av informationsteknik, så är problemet än 
större. Eventuellt kan det oroande resultatet av förfrågningarna bero på annat? Kanske 
nådde inte utskicken fram till rätt, ansvariga personer? Kanske är den administrativa sta-
ben alltför överbelastad för att kunna besvara frågor som kommer in, trots att det i ena 
fallet gavs ekonomiskt stöd till att besvara enkäten? 

I brist på uttalade ledningsdirektiv blev implementeringen av GUL en sekundär fråga för 
stora delar av verksamheten. Om IT ska vara ett medel att förnya pedagogisk verksamhet, 
bredda rekrytering av studentgrupper, erbjuda nya studieformer samt utveckla och effekti-
visera verksamheten, anser vi att det behövs ett större engagemang på flera nivåer i orga-
nisationen. GUL är sannolikt det enskilda IT-system som i högst grad påverkar hur stu-
denterna möter utbildningen vid GU. Det redovisade resultatet av våra förfrågningar 
speglar inte på långa vägar den vikt ett sådant system har i praktiken.  

Resultatet från de båda förfrågningarna som redovisats ovan tillsammans med våra reflekt-
ioner presenterades under hösten 2010 för PIL:s styrgrupp samt för IT-beställarrådet 
(ITB). Syftet med dialogerna var att sprida information samt att få återkoppling på det 
funna resultatet. Responsen skulle dokumenteras och infogas nedan i slutredovisningen av 
denna uppföljning av PIL:s verksamhet. Vid dessa båda återföringstillfällen bad vi särskilt 
om att få ledamöternas funderingar på varför svar från fakulteterna i många fall uteblev. 
Vi önskade också få synpunkter på var i organisationen man anser att ansvaret ligger för 
implementering av en lärplattform. Diskussionen blev konstruktiv på både PIL:s styr-
gruppsmöte och på mötet med IT-beställarrådet.  

Möte med PIL:s styrgrupp 
Representanter från vissa institutioner påpekade att man, trots att förfrågningarna från 
PIL respektive Studentavdelningen inte besvarats, sedan lång tid tillbaka hade ett organise-

                                                      
3 Jfr bilaga 

4 Se GUL:s öppna sidor på http://www.gul.gu.se/  
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rat upplägg för implementering av och utbildning i GUL. En gissning var att institutionen 
helt enkelt inte funnit det meningsfullt att besvara förfrågningarna då det interna arbetet 
redan var väl fungerande. En annan synpunkt var att man inte sett eller förstått att för-
frågningarna skulle besvaras. En uppfattning var att detta med planering kanske inte alltid 
måste dokumenteras och redovisas utåt. Om man inom en viss institution arbetar på ett 
väl fungerande sätt, så finns ju faktiskt inget behov lokalt. 

GUL-användning har lanserats som ett fritt val vid lärosätet. Initialt har det funnits ett 
visst motstånd. Först efter studentpåtryckningar eller ledningsbeslut har lärare börjat an-
vända systemet. Som exempel kan nämnas att år 2009, när implementeringen var i full 
gång, användes fortfarande andra lärplattformar på flera institutioner inom universitetet. 
Det fanns vitt skilda uppfattningar om huruvida man skulle gå över till GUL eller inte, 
konstaterades av ledamöterna i styrgruppen. 

Inom Lärarutbildningsnämnden (LUN), där man möter verksamheten vid många fakulte-
ter, ser man stora variationer i hur GUL används. För studenterna kan detta vara ett pro-
blem då de rör sig mellan olika fakulteter och institutioner och måste sätta sig in i variat-
ioner av hur GUL används. Genom att formulera en lärosätesgemensam plan för använd-
ningen skulle denna förvirring kunna dämpas. Å andra sidan kan det långsiktigt finnas 
positiv effekter med att olika perspektiv och sätt att använda GUL tillåts komma till ut-
tryck på institutionerna.  

Möte med IT-beställarrådet 
IT ledning (ITL) påpekar i diskussionen runt ansvarsfrågan att det är Studentavdelningen 
som, i sin roll av systemägare, har det formella ansvaret för implementering i verksamhet-
en. Därutöver har ITL ett generellt ansvar för samordning och integration av universitets-
gemensamma system - ett ansvar som man självkritiskt säger sig inte ha hunnit med. Det 
är av största vikt att ha en gemensam strategi vid implementering av nya system. Därför 
bör ansvaret vara delat mellan systemägare och ITL.  

Inom ITB framfördes många synpunkter på IT-strategin inom universitetet. Det ansågs 
finnas brister i målsättning och samsyn. Många beslut tas, men följs sedan inte upp med 
tillhörande återkoppling och utvärdering. En IT-strategi måste återkoppla till verksamhet-
en. Brist på uppföljning leder till allmän osäkerhet om vad som beslutats och vilket resul-
tat som förväntats. En fråga man kan ställa sig är vad en utvärdering av införandebeslutet 
som togs i december 2006 skulle ge för resultat? Mötesdeltagarna på ITB var överens om 
att ledningens roll vid implementering av nya system är central. Det krävs dock entydighet 
på alla nivåer för att ett nytt system ska kunna införas på ett enhetligt sätt inom lärosätet. 
Ledningsvägen måste fungera. Många lärare är konservativa när det kommer till IT-frågor. 
Det kan därför vara nödvändigt med ledningsbeslut för att undervisande personal ska få 
möjlighet att lära nytt och tillfälle att använda GUL som resurs i det dagliga arbetet. 

Det framfördes att man inom Gemensamma förvaltningen (GF) upplever att GUL kom-
mit in ”bakvägen”. Att inte riktad information gått ut till anställda inom GF beror främst 
på att det är inom utbildningsverksamheten som GUL är tänkt att användas. Numer an-
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vänds GUL av många även för projekt, interna e-möten och andra samarbetsformer, vil-
ket aldrig har varit syftet med GUL. 

Närvarande studentrepresentanter framförde att GUL är ett uppskattat verktyg. Använd-
ningen av GUL innebär en stor förbättring jämfört med ”Kursportalen” som användes 
tidigare. Det finns kritik mot att GUL används på olika sätt inom universitetet. Till exem-
pel ligger scheman och andra kursadministrativa dokument på olika ställen beroende på 
vem som lagt upp innehållet. Detta finner studenterna som rörigt. De efterlyser större 
enhetlighet. Ett annat specifikt önskemål är att den information som läggs ut publikt på 
Öppna sidor i GUL även ska vara synlig när man som student loggat in i sin aktivitet. 

Handhavandefrågor har av naturliga skäl ofta kommit i första hand under implemente-
ringen. PIL har erbjudit och gett stöd i den pedagogiska användningen av GUL under hela 
introduktionsfasen. När nu systemet börjar bli förankrat i verksamheten anser ITB att 
ännu mer kraft bör läggas i det arbetet. Nätverket ”Samverkande IT-pedagoger” (SIP) 
som PIL startar våren 2011 är ett försök att stödja lärare lokalt i det pedagogiska utveckl-
ingsarbetet med lärplattformen. I mötet med ITB framkom också önskemål om att GUL-
gruppen ska arrangera fler workshops där man presenterar nya funktioner och idéer om 
hur lärplattformen kan utnyttjas i undervisningen på ett bra sätt. 
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Bilaga 1. Svar på Studentavdelningens för-
frågan till fakulteterna 
 
 
 

 
PIL-enhetens erbjudande 
Plan för implementering 

 
Studentavdelningens förfrågan 
Missiv om resursplanering 
 

Samhällsvetenskapliga 

fakulteten:  

7 institutioner 

Svar med beskrivning av arbetet fr.o.m. vt-08 

och planer t.o.m. vt-10. Redovisar planerad 

och genom-förd utbildning institutionsvis. 

Svar från två institutioner: 

Institutionen för socialt arbete; 

Förvaltningshögskolan 

Humanistiska fakulteten:  

6 institutioner 

 

Svar med beskrivning av arbetet fr.o.m. vt-08 

och planer t.o.m. vt-10. Beskrivning av förut-

sättningar och beslut tagna i samband med 

implementering. Planen innehåller samtliga 

delar som efterfrågats av PIL. 

Svar från två institutioner:  

Institutionen för historiska studier; 

Institutionen för filosofi, lingvistik 

och vetenskapsteori 

Naturvetenskapliga  

fakulteten:  

9 institutioner 

Inget svar Inget svar 

Konstnärliga fakulteten:  

8 institutioner 

Inget svar Svar från samtliga institutioner via 

fakultetskansliet 

Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten:  

3 institutioner 

Inget svar Inget svar 

Handelshögskolans  

fakultet:  

6 institutioner 

Inget svar Svar från en institution: 

Institutionen för national-ekonomi 

med statistik 

Sahlgrenska akademin:  

6 institutioner 

Sahlgrenska akademin meddelar att man 

sedan sex år tillbaka använder PingPong. 

Kort redovisning av nuläget. 

Svar från en institution: 

Institutionen för odontologi 

IT-fakulteten:  

2 institutioner 

Svar med beskrivning av arbetet fr.o.m. vt-08 

och planer t.o.m. vt-10. Beskrivning av förut-

sättningar och beslut i samband med imple-

mentering. Planen innehåller samtliga delar 

som efterfrågats av PIL. 

Svar från samtliga institutioner via 

fakultetsadministrationen. 

 


