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Projektredovisning	Samverkande	IT‐pedagoger	9/5‐11	

Projektet startade i februari 2011 och avslutas i december 2011. PIL finansierar de personer som, 
institutions- eller fakultetsvis, har utsetts som nätverksrepresentanter med 10%. Förhoppningen är 
att nätverket för Samverkande IT-pedagoger ska kunna leva vidare även efter 2011. En 
förutsättning är att ansvariga inom nätverket får fortsatt finansiering.  

Under våren har projektdeltagarna träffats vid hittills sju tillfällen, av totalt tio, för att formera 
nätverket och söka ut områden för ett mer konkret arbete till hösten. Ett tema under våren är att 
alla deltagare presenterar sig själva samt sina tankar och erfarenheter av IT som pedagogiskt 
redskap i undervisningen. Andra aktiviteter har varit seminarier och workshops. Till hösten läggs 
tonvikten på att nå ut mer i den övriga verksamheten. Nätverket ansvarar då också för GU-online. 

Mötesanteckningar, deltagarpresentationer samt annan information relaterad till projektet finns 
samlade i GUL i aktiviteten PIL – Samverkande IT-pedagoger. Det finns möjlighet för vem som 
helst att ansluta sig som deltagare i GUL-aktiviteten. Vissa uppgifter, till exempel inspelningar av 
deltagarpresentationer, är inte åtkomliga för andra än de som idag utgör projektet/nätverket.  

Planering VT 2011 
4/2 Introduktion samt presentation. 
11/2 IT-lärosalar (Bengts paper) 1,5h gemensamt med PIL-nit sedan SIP-ensamt för reflektion.  
25/2  IT-lärresurser och PIL-resurser. Mattias von Feilitzen ( Thommy, Andréa ) 
11/3 Frank Rennie (inbjudning av "SIP intressenter") via VKF-konferans 10/3 (Thomas) 
1/4 Studentworkshop Flyttas fram? ( Solveig, Angela )  
15/4 IKT-coach från Umeå och Pedagogen ( Kaj, Viktor) 
4/5 GU Online 
13/5 Presentationer: Thorbjörn, Susanne, Birgitta, Torbjörn & Maria, Erik, Gunnar. (Institutionen 
Kost Idrottsvetenskap) 8:30-12:00 
10/6 Avslutning, sammanfatta och utvärdera. Planera HT. 

Nedan presenteras höstterminens planering samt nuvarande lösa idéer/förslag på konkreta 
arbeten/problemområden/frågeställningar för höstens arbete. 

Planering HT 2011 –  
Än så länge är bara mötestiderna fastställda! 
Nätverkets mötestider, PILEN är bokad 
16/9 
14/10 
27/10 GU online 
4/11 
18/11 
2/12 
16/12 

Idéer  
Studentworkshop (vem kontaktar studenter?) 
Upphovsrätt, PUL, gärna med inbjudna pålästa jurister? 
GU-online 27/10 HSM 
Organisatoriska förändringar för att sprida IKT... 
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Hur lever vi vidare? Ska vi, bör vi det... 
Testa ny teknik? Möjligen ha en av träffarna i Knowledge Lab på IT-universitetet 
IKT-mål i kursplaner 
GU:s IT-policy (GB) 
Enkät för att undersöka kompetens, intresse, behov av fortbildning 
Frågor att driva gemensamt? Klassuppsättningar med bärbara datorer i ett rack att rulla med sig 
till föreläsningen? 
Skapa lathundar 
Teknikverkstad för att testa nya verktyg, tex Ipad. Möjligheten att träffas i Learning lab på IT-
fakulteten. 

 

Uppgifter kring projektekonomi 

Projektansvarig ekonom:  
Susanne Pedersen 
susanne.pedersen@gu.se 
mobil: 0705223724 
Ansvar 2725 

Projektansvarig: Bengt Petersson 
Projektledare: Erik Jonasson, Maria Sunnerstam 
 


