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PIL:s styrgrupp 

Riktade utvecklingsprojekt 2012 
 
Ett flertal idéer och förslag till riktade utvecklingsprojekt har diskuteras i styrgruppen. 
Några av dessa beskrivs i utkastet till PIL:s verksamhetsplan för år 2012. Beslut om nästa 
års verksamhetsplan är ett ärende på styrgruppsmötet den 12 december. 
 
En ansökan om förlängning av projektet Samverkande IT-pedagoger (SIP) inkommit till 
PIL-enheten. För att kunna bevara sammansättningen av deltagare i SIP-projektet är det 
av tjänsterelaterade förutsättningar fördelaktigt med ett beslut om förlängning före 
styrgruppens decembermöte. 
 

Förslag till beslut 

- att förlänga det riktade utvecklingsprojektet Samverkande IT-pedagoger  

- att projektledare är Erik Jonasson och Maria Sunnerstam 

- att utvecklingsprojektet ansvarar för genomförande av GU Online våren 2012 

- att utvecklingsprojektets medlemmar medverkar under höstkonferensen NU2012 

- att projektperioden är 2012-01-01 - - 2012-12-31 med möjlighet till förlängning 
efter ansökan 

 
I tjänsten 
 
 
Bengt Petersson 
 
 
 
BILAGA:  
 
Projektansökan 
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Ansökan	om	förlängning	av	projektet	Samverkande	IT‐pedagoger.	

	

Projektledare:	Erik	Jonasson,	Maria	Sunnerstam	
	

Projektets	grundidé	och	målsättning	

Projektidén	är	att	skapa	ett	fakultetsövergripande	nätverk	för	IT‐pedagoger	inom	
Göteborgs	universitet.	IT	förändrar	både	undervisningens	former	och	studenternas	
lärande.	IT	är	också	ett	viktigt	stöd	i	arbetet	med	att	utveckla	varierade	
undervisningsformer	inom	högre	utbildning.	Det	finns	många	initiativ	och	goda	exempel	
inom	fakulteterna.	Nätverket	Samverkande	IT‐pedagoger	ska	fungera	som	en	länk	
mellan	de	olika	fakultetsnämndområdenas	verksamhet,	som	en	idé‐	och	
inspirationskälla	samt	vara	ett	forum	för	diskussioner	med	anknytning	till	aktuell	
forskning	inom	området.	Nätverket	har	idag	elva	deltagare	som	representerar	HFN,	
UFN,	KFN,	SFN,	HHFN,	ITFN	samt	NFN.	Projektet	har	en	egen	aktivitet	i	GUL	där	
mötesanteckningar	och	annat	material	finns	samlat.	Alla	som	visar	intresse	för	nätverket	
erbjuds	möjligheten	att	bli	”Deltagare”	i	GUL‐aktiviteten	och	kan	på	så	sätt	även	delta	i	
diskussionsforum	och	kommentera	mötesanteckningar	samt	annat	material.	

	

Genomfört	arbete	och	planering	

Under	våren	2011	träffades	projektdeltagarna	vid	totalt	nio	tillfällen	för	att	formera	
nätverket	och	söka	ut	områden	för	mer	konkret	arbete	inom	institutionerna	inför	hösten	
2011.		Alla	projektdeltagare	har	gjort	en	individuell	presentation	av	sin	forskning	och	
sin	syn	på	IT	i	undervisningen.	Detta	har	skapat	en	gemensam	grund	för	vilka	
kompetenser	som	finns	inom	nätverket	och	vilka	områden	som	nätverket	ska	välja	att	
arbeta	vidare	med	i	verksamheten.	Utifrån	detta	har	sedan	varje	deltagare	beskrivit	hur	
man	vill	arbeta	dels	lokalt,	dels	inom	ramen	för	nätverket	gemensamma	aktiviteter,	för	
att	konkret	sprida	kunskap	och	erfarenheter	av	IT	i	undervisningen	inom	universitetet.		

Generellt	kan	sägas	att	många	vill	arbeta	"lokalt"	med	förankring	och	utveckling	av	IKT	i	
undervisningen.	Många	är	intresserade	av	att	dessutom	arbeta	med	övergripande	
strategier	på	GU‐gemensam	nivå	för	att	främja	kunskap,	intresse	och	användning	av	IKT	
inom	undervisningen.		

Vissa	frågor	arbetar	nätverket	med	tillsammans	under	ordinarie	träffar,	andra	frågor	
drivs	lokalt	inom	respektive	institution	eller	fakultet.	Som	exempel	på	lokala	uppdrag	
kan	nämnas	information	om	nätverkets	arbete	och	kartläggning	av	kompetenser	samt	
intresse	för	fortbildning.	Som	exempel	på	nätverksgemensamma	uppdrag	kan	nämnas	
respons	på	förfrågningar	från	PIL‐enheten	(lärosalar,	DAFGU	i	datorsalar)	samt	större	
arrangemang	som	GU	online.	

Under	hösten	träffas	nätverket	sju	gånger.	En	del	av	tiden	utnyttjas	för	intern	
kompetensutveckling	och	en	del	av	tiden	används	för	att	stämma	av	pågående	uppdrag	
lokalt	eller	inom	nätverket.	Nätverkets	deltagare	arbetar	med	att	aktivt	nå	ut	till	och	
skapa	pedagogisk	utveckling	på	fakulteter	och	inom	stabsfunktioner.	En	särskild	
arbetsgrupp	inom	nätverket	har	lagt	mycket	tid	på	att	utforma	program	och	
programpunkter	för	GU	online. 
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Nätverkets	gemensamma	uppdrag	och	arbete	under	våren	2011	

4/2	 Introduktion	samt	presentation.	

11/2	 IT	i	universitetets	lärosalar.	Diskussion	och	kommentarer	till	ett	underlag	
för	hur	universitetets	lärosalar	bör	utformas	för	att	vara	funktionsenliga	
även	i	framtiden.	

25/2	 Föreläsning	och	demonstration	av	PIL:s	nyframtagna	webbsidor:	Digitala	
resurser.	Ett	stöd	för	dig	som	vill	utveckla	nya	och	alternativa	
undervisningsformer. 

11/3	 Föreläsning	och	diskussion	med	Frank	Rennie	i	samarbete	med	VKF‐
konferensen.	

1/4	 Presentationer,	SIP‐deltagare.		

15/4	 Diskussion	och	erfarenhetsutbyte	med	Per	Andersson,	IKT‐
coach	från	Umeå	universitetspedagogiskacentrum.	

4/5	 GU	Online	

13/5	 Presentationer,	SIP‐deltagare.  

10/6	 Avslutning,	sammanfattning	och	utvärdering	av	vårens	arbete.	Genomgång	
av	planeringen	inför	HT‐11.	
	

	

Nätverkets	gemensamma	uppdrag	och	arbete	under	hösten	2011	

16/9	 Föreläsning	och	diskussion	runt	sociala	medier	och	hur	det	påverkar	
undervisningen.	Mattias	Lindgren.	Informationsavdelningen.		

14/10	 Föreläsning	och	diskussion	med	Kristina	Ullgren	runt	universitetets	nya	
policy	för	sociala	medier.		IKT‐coachen	Helena	Nilsdotter	från	LUN	visar	
deras	nyinredda	lärrum	och	demonstrerar	olika	digitala	redskap.		

27/10		 GU	online	

4/11	 Utvärdering	av	GU	online	samt	uppföljning	av	deltagarnas	pågående	
institutionsrelaterade	uppdrag.	Diskussioner	och	kommentarer	till	krav	på	
DAFGU‐datorer	i	datasalar.		

18/11		 Besök	på	Lindholmen,	Knowledge	lab	och	Kuggen	Media	lab.	

2/12	 Uppföljning	av	institutionsrelaterade	uppdrag.	Om	nätverket	får	leva	
vidare:	planering	av	fortsatt	verksamhet.	

16/12	 Avslutning	och	utvärdering.	
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Nya	ansvarsområden	och	mål	vid	en	förlängning	

Vid	en	eventuell	förlängning	av	projektets	uppdrag	föreslår	vi	följande	ansvarsområden:	

 Nätverket	ansvarar	för	att	planera	och	genomföra	arrangemanget	GU	Online	en	
gång	per	termin.	Vi	ser	positiva	effekter	av	detta	dels	genom	att	arrangemanget	
kan	få	en	bredare	förankring	i	verksamheten,	dels	genom	att	nätverket	snabbt	
kan	fånga	upp	nya	trender	och	tankar	i	IT‐pedagogik	som	också	kan	förmedlas	
via	GU	online.	Planeringen	av	vårens	GU	Online	har	redan	startat.		

 Nätverket	fungerar	som	remissinstans	och	bollplank	för	hantering	av	nya	
teknologier	så	som	sociala	medier,	molntjänster	i	undervisningen.		

 Fortsättning	av	den	nuvarande	verksamheten	i	form	av	fakultetslokala	
utvecklingsprojekt	som	diskuteras	och	rapporteras	inom	nätverket.	

 Nya	satsningar	utifrån	efterfrågan	bland	kollegor	inom	institutioner	och	
fakulteteter.	Kan	till	exempel	handla	om	att	arrangera	en	workshop	för	att	lära	
sig	mer	om	ett	specifikt	program.	Kan	också	handla	om	att	arrangera	träffar	där	
olika	aspekter	av	social	medier	i	undervisningen,	tas	upp.	

	

Sammanfattning	

Utvärdering	inom	nätverket	har	visat	att	deltagarna	får	ut	mycket	av	nätverket	och	
själva	gärna	vill	fortsätta	att	utveckla	sitt	engagemang.	Flera	deltagare	har	gjort	
enkätundersökningar	inom	sina	institutioner	för	att	ta	reda	på	vad	undervisande	
kollegor	efterfrågar	inom	området	IT	i	undervisningen.	Inom	vissa	institutioner	har	
detta	gjort	att	kollegor	för	första	gången	intresserat	sig	för	PIL:s	verksamhet	och	
upptäckt	alla	de	olika	resurser	för	utveckling	av	undervisningen,	som	finns	på	PIL:s	
webbsidor.	På	Konstnärliga	fakulteten	har	givits	medel	för	uppstart	av	ett	
institutionsövergripande	fakultetskollegium	i	IT‐pedagogik.	Detta	kollegium	kan	fungera	
som	ett	sub‐nätverk	på	lokal	nivå	gentemot	Samverkande	IT‐pedagoger.	På	IT‐
fakulteten	inventeras	och	kompletteras	det	stöd	som	finns	för	produktion	av	
instruktionsfilmer	och	inspelning	av	föreläsningar.	

Ett	aktivt	nätverk	i	form	av	Samverkande	IT‐pedagoger	kan	fylla	kompetensluckor	kring	
IT	på	många	nivåer	i	GU:s	organisation	och	vi	kan	snabbt	ta	fram	lösningar	på	problem,	
inte	bara	för	den	ordinarie	verksamheten	utan	även	för	våra	stödtjänster.	Ett	exempel	är	
att	GU	Online	inte	bara	arrangerades	av	nätverket	utan	att	stora	delar	av	workshops	och	
paneldiskussioner	genomfördes	av	deltagarna	från	nätverket.	Under	våren	skulle	vi	vilja	
diskutera	hur	vi	kan	öppna	kanaler	för	att	kunna	fungera	som	stöd	för	lärare	men	
kanske	även	för	andra	stödtjänster	inom	universitetet.	Vi	som	driver	projektet	ser	att	
nätverket	kan	utgöra	en	mycket	aktiv	och	viktig	roll	för	PIL	i	alla	frågor	som	rör	det	
interaktiva	lärandet	och	ansöker	därför	om	en	ettårig	förlängning	av	projektet	
Samverkande	IT‐pedagoger.	

	

Projektkalkyl	

	

1600	timmar	à	500	SEK	under	år	2012	 =	800	000	kr	
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