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Delrapport för projektet Sci-Pro-L 
Ingrid Engdahl och Maria Bergman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Ylva Ståhle och Eva Svärdemo-Åberg, Institutionen för pedagogik och didaktik 
Helen Knutes och Robin Wikner, Specialpedagogiska institutionen 
 
I december 2011 beviljades våra tre institutioner medel från Future Learn och detta är en 
delrapport om vad vi hittills har gjort. 
 
Syftet med projektet Scientific Process – Lärarprogrammen, Sci-Pro – L, är att utifrån de 
erfarenheter som tagits fram inom Sci-Pro vid Institutionen för data- och systemvetenskap 
utveckla ett digitalt verktyg som kan användas i kurser med Självständigt arbete 
examensarbete i första hand inom olika lärarprogram vid de tre deltagande institutionerna.  
 
Under våren 2012 har vi  

- Haft två strategiska möten med Henrik Hansson och Jan Moberg för att diskutera på 
vilket sätt och i vilka delar vi kan få nytta av DSV:s projekt. 
Det visade sig att vi bjöds in att delta som bihandledare för studenter som ska pröva ut 
Sci-Pro under våren 2012 och att vi därmed fick möjlighet att lära känna och delvis 
pröva systemen. 
Däremot visade det sig inte möjligt att utnyttja de framtagna programvarorna och 
tjänsterna för våra tre institutioner. Dels handlar det om att resurser saknas då 
kostnaden skissades till cirka 200 kr/student, dels har våra tre institutioner så många 
studenter att det skulle behöva nyanställas personer för att kunna ge systembackup.  

- Haft möten cirka en gång i månaden där vi redovisat och diskuterat strategiska frågor 
kring utvecklandet av institutionsspecifika hemsidor. Vi har kartlagt den information 
som vi tillsammans ger studenterna redan idag på Mondo och kurshemsidor, de 
föreläsningar och de poddar som finns inspelade, samt skissat på tänkbara strukturer 
för hemsidorna. 

- Vi har uppdragit åt systemtekniker Robin Wikner, Specped, att utarbeta förslag till 
hemsidor utifrån våra tankar och förslag och  

- Presenterat och diskuterat dessa hemsidor på våra respektive institutioner. 
 
Under sommaren 2012 ska vi läsa igenom allt som står på provhemsidan och arbeta i ett 
gemensamt forum på Google Docs där vi skriver våra förslag till ändringar och tillägg samt 
göra listor på vilken information, minivideo, länkar m.m. som behöver tas fram 

 
Hösten inleds den 13 augusti med att vi går igenom alla förslag samt beslutar om tidsplan 
samt arbets- och ansvarsfördelning för de delar som ska tillkomma. Om möjligt kommer delar 
av projektet att prövas i kurser med Självständigt arbete/examensarbete redan under HT12. 
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