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 In English??? 





 Bakgrund 
 

 Projektets mål 
 

 Projektaktiviteter 
 

 Projektledning 
 

 Tidsplaner framöver 
 

 Mer information 
 



 IKT får allt större betydelse för lärande 
 De flesta studenter har en hög IKT-kompetens 
 Många lärare har hög IKT-kompetens 

 
 Men inte alltid kring just IKT för lärande 

 
 



 Höja kvalitet och omfattning av IKT-baserat lärande inom 
SUs utbildningar 
 

 Särskilt stödja universitets nya lärarutbildningar 
 

 Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd 
examination inom SU 
 

 Öka användning av simulering och visualisering inom 
universitetets utbildningar 



 Kick-off workshop  i sept. 2011 
 

 Utlysning av projektmedel 
 HT 2011,  VT 2012 resp. HT 2012 
 Alla på SU kan söka 
 Särskild pott för lärarutbildningarna 

 
 Rapporter på webben 
 Demos på webben 
 Seminarier 

 
 Mer info senare i dag 



 Workshops 
 Flera planeras 
 Första i januari 2012 om copyright, lärarundantaget mm – Sanna Wolk 
 Andra under VT 2012 om spel, animeringar, video mm – Kjell Näckros 

 
 Ge gärna fler förslag! 

 
 Seminarier 
 Kring särskilda teman 

 
 Ge gärna förslag! 

 
 Kurser 
 Bl.a. via DSV och UPC 



 Uno Fors, ordförande 
 Michael Christie, vice ordf.  SamFak 
 Staffan Selander    SamFak 
 Alasdair Skelton    NatFak 
 Yishao Zhou    NatFak 
 Tove Holmqvist     HumFak 
 Una Cunningham    HumFak 
 Peter Wahlgren    JurFak 
 Ulf Färjare     JurFak 
 Ebba Ringborg    Studrepr 
 Jacobina Nilsson    Studrepr 
 Fredrik Oldsjö    UPC 
 Lotta Ungerth    IT och media 
 Annika Käck, handläggare 



 Stöd 
 Projektassistent på DSV 
 Tekniskt/pedagogiskt stöd på DSV 
 UPC – handläggare 

 
 Nätverk 
 CeSam 
 SALUT 
 UPC studierektorsnätverk 



 Future Learn är ett 2-årigt projekt 
 Start 1 sept 2011 
 Slut 30 juni 2013 

 
 Utlysning 1 i dag 

 
 Seminarie 1 i januari 

 
 Mer info på hemsidan 

 
 



 http://dsv.su.se/futurelearn/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 futurelearn@dsv.su.se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Virtuella case  
 Används inom t.ex. juridik, hälsa, psykologi, lärarutbildning mm 
 Men även för ekonomi, handel, socialt arbete etc. 



 Virtuella case  - hälsa/psykologi 
 



 Virtuella case  - lärarutbildning 
 

  



 Virtuella case  - lärarutbildning 
 

  



 Virtuella case  - lärarutbildning 
 

  



 Virtuella case  - lärarutbildning 
 

  



 Virtuella case  - lärarutbildning 
 

  



  



 Virtuell arkeologi 
 Virtuell utgrävning 



 Virtuell geologi 
 Virtuell petroleumgeologisk undersökning 





 Virtuella möten 
 Ekonomi, juridik, handel, psykologi, lärarutbildning, socialt arbete etc. 



 Virtuella miljöer 
 Psykologi, socialvård, skola, mobbing etc. 



 Examination 
 Underlätta lärarens arbete 
 Examinera kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga mm 



 Simuleringar 
 Arkeologi, geologi, psykologi, biologi, miljö, socialvård, etc. 



 Laborationer 
 Kemi, biologi, teknik etc. 
 Remote labs 



 Visualisering 
 Kemi, biologi, miljö, etc. 



 Lärmiljöer 
 Föreläsningar, grupparbeten, självstudier, distans, etc. 





 Vilka behov ser ni som lärare på SU kring IKT o lärande? 
 

 Vad är vi bra på kring IKT o lärande inom SU? 
 

 Vad kan vi förbättra med hjälp av detta projekt? 
 

 Vilka projekt skulle man evt. kunna tänka sig att föreslå? 
 





 Projekten måste inrikta sig mot ett eller fler av de fyra målen 
för Future Learn 
 

 Anställda vid Stockholms universitet kan söka bidrag till 
projekt med syftet att uppfylla dessa mål 
 

 Max belopp att söka är 200 000 kr/projekt 
 Ev. kan större projekt godkännas om det finns tydlig motivering till 

detta, samt att projekten då måste beröra mer än en institution 
 

 Huvudsakligen till löner, ej för datorer och programvaror 
 

 Projekttid är max 1 år 
 
 



 Ansökan 
 Max 5 sidor inkl. allt 
 Sökanden kan skriva på engelska eller svenska 
 Sänd via e-mail till Annika Käck vid UPC: annika.kack@upc.su.se 

 
 Mer info, blanketter och mallar via hemsidan 

 
 
 
 



 Namn på huvudsökande, Namn på ev. medsökande 
 Institution/motsvarande 
 Projektnamn 
 Specificering av vad som skall göras inkl. tidsplan 
 Ev. tidigare erfarenheter + exempel på vad som är inspirerande för 

sökanden  
 Problem som man vill lösa/pedagogiska vinster med föreslaget projekt 
 Beskrivning av kursen/vilken typ av kurs/program projektet avser 
 Beskrivning av hur projektet ska genomföras och dokumenteras 
 Information om hur resultaten av projektet skall spridas inom och 

utanför institutionen 
 Tidsplan, inkl. projektstart och –slut 
 Sökt belopp, uppdelat på 

 Lönemedel och arbetstid för huvudsökande 
 Lönemedel och arbetstid för ev. medsökande 
 Beräknande kostnader och arbetstid för evt. pedagogiskt eller tekniskt stöd som 

behövs för att genomföra projektet 
 Motivation till sökta belopp/arbetsinsatser 
 Intygan från prefekt att denne stödjer ansökan 



 Bedömning 
 Av särskild bedömargrupp 
 Beslut i styrgruppen om vilka projekt som prioriteras (Formellt beslut 

av rektor) 
 

 Ansökningarna bedöms med utgångspunkt från de fyra huvudmål som finns 
 Projektets pedagogiska och innovativa höjd är särskilt viktig 
 Prioritet ges till projekt som berör ett stort antal studenter, involverar flera 

lärare och/eller går över fakultets- eller institutionsgränser 
 Tydliga pedagogiska vinster och mål är viktiga 
 Ansökningar som tydligt angivit hur resultaten skall dissemineras, hur andra 

ämnen/discipliner kan tillgodogöra sig den utvecklade metoden o/e som 
angivet en tydlig tidsplan för projektet kommer att värderas högre  

 En tydlig och motiverad budget ger också högre poäng i bedömningen 
 Projektansökningar som innefattar inköp av datorutrustning och/ eller 

programvaror prioriteras endast om mervärdet för studenternas lärande 
särskilt kan motiveras 



 Tidsplan 
 Deadline för ansökan är 1 november 2011 
 Besked om vilka projekt som får stöd kommer andra halvan av 

november 
 Projektstart när man vill inom 6 mån från beviljandet, dvs. tidigast 1 

dec 2011 
 

 Nästa utlysning i vår (2012) 
 



 The flexible learning unit at the Department of Computer 
and Systems Sciences (DSV)  

 What can we help you with  
 Ideas 

 
 Video 
 Pedagogy and IT 
 Flexible learning in all shapes and forms 
 Content creation 
 Production resources 
 Tech. stuff 
 



 Contact us as soon as possible, preferably before applying – 
futurelearn@dsv.su.se 
 

 Make sure that you leave room in your budget for 
IT/Pedagogy/Technology support 
 





 På Webben 
 http://dsv.su.se/futurelearn/ 
 

 Glöm inte att fråga oss i projektet 
 

 Föreslå gärna seminarier, workshops och andra aktiviteter! 
 futurelearn@dsv.su.se 
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