
Projektförslag – PIL:s riktade projekt  

Samverkande IT-pedagoger  

Erik Jonasson, Maria Sunnerstam Sida: 1 (4) 

2011-12-06  
   

 

   

Göteborgs universitet, PIL-enheten  

www.pil.gu.se/   

 

Projektförslag/plan – PIL:s riktade projekt 
 

 



Projektförslag – PIL:s riktade projekt  

Samverkande IT-pedagoger  

Erik Jonasson, Maria Sunnerstam Sida: 2 (4) 

2011-12-06  
   

 

   

Göteborgs universitet, PIL-enheten  

www.pil.gu.se/   

 

 

1 Projektförslagets namn 
Samverkande IT-pedagoger 

2 Bakgrund 
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. Under första projektåret som löpt har 
utvärdering inom nätverket 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. 

3 Målgrupp 
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 tio 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. 

4 Effektmål i verksamheten 
Bättre nyttjande av IT-resurser som pedagogiskt stöd i utbildningen. 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. 
 
Viktning av förslagets verksamhetsnytta 
 

Viktning:   Ekonomi  30 Effektivitet  70 Kvalitet  

5 Underlag 
Beslutsunderlag till PIL-styrgruppsmöte 2011-11-17. SIP-förlängningsansökan. 
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6 Kontaktpersoner  
Erik Jonasson, Maria Sunnerstam 

7 Projektmål och ansvar om projektet startas 
Generella projektmål och ansvar: 
 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. Under hösten 2012 deltar och bidrar projektet med hjälp till PIL i 
konferensen NU2012. 

 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 fakultets- och eller institutionsbaserade 
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 IT i undervisningen, tas upp.  

Uppdrag över året: (Fördelat på två och två deltagare) 
1. Arbete med Vision2020. Implementera den strategiska planen i IT-relaterade pedagogiska 

frågor. Titta på en permanent lösning för SIP i förhållande till Vision2020.  
2. Digitala resurser på PIL-webben, översyn, eventuella tillägg samt uppdateringar.  
3. Utveckla SIP-projektwebben och den riktade informationen till fakulteter och institutioner  
4. Remissinstans till PIL-uppdraget ”Streaming vid GU” 
5. Delta i arbetet med att genomföra NU2012 samt GU-online 

 
     Varje deltagare har per termin även som individuellt uppdrag att: 

 Möta ledning på institution/fakultet för att diskutera pedagogisk utveckling och IT i 
undervisningen 

 Möta gruppering/kollegor på institution/fakultet för att diskutera pedagogisk utveckling och IT 
i undervisningen 

 Möte med kursledare för HPE102 kurser 
 

7.1 Resultat  

I en förlängning av projektet önskar vi diskutera hur vi kan öppna kanaler för att kunna fungera som 
stöd för lärare men kanske även för andra stödtjänster inom universitetet. Projektdeltagarna ser att 
nätverket kan utgöra en mycket aktiv och viktig roll för PIL i alla frågor som rör det interaktiva 
lärandet. 

7.2 Start och sluttidpunkt 

Start 2012 01 01 - Slut 2012 12 31 eller eventuell förlängning 
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Planerade träffar Vt:   
Första träff 26/1-27/1 PILs planeringskonferens. 

      17/2 9-12 
      16/3 9-12 
      30/3 9-12 
      20/4 9-12 
     25/4 GU-online (Heldag) 
 9/5 13-15(?) PIL:s projektkonferens 
      11/5 9-12 
      8/6   9-12 

7.3 Kostnad 

1.048.766 kr enligt projektbudget. 

7.4 Projektbeställare 

Bengt Petersson 

7.5 Personella resurser 

10 personer arbetar 10% vardera i projektet i övrigt viss hjälp med webbpublicering. 

8 Ansvar efter projektets slut 

8.1 Förvaltning av projektets resultat 

PIL förvaltar projektets resultat 

8.2 Realisering av nytta i verksamheten 

Varje deltagare i projektet ansvarar för att realisera nyttan med projektet i verksamheten. Detta ingår 
i projektets mål. 
 

Ansvarig för projektförslaget  Datum 

 
Erik Jonasson, Maria Sunnerstam 
 

 6/12 2011 

 


