
 

 
 
 

Inbjudan att nominera kandidater till 

SISAs pedagogiska pris 2017 
Härmed inbjuds lärosäten som är medlemmar i Svenska InformationsSystem Akademin (SISA) 
att ge förslag på föredömlig utbildningsinsats inom informatik, informationssystem, data- 
och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden. SISA har med start 2012 instiftat 
ett pris som delas ut vartannat år till en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, 
avancerad eller forskarutbildningsnivå. 

Genom SISAs pedagogiska pris avser vi att uppmärksamma föredömliga utbildningsinsatser 
och på så sätt höja status för såväl insatserna i sig som för ämnesområdet i stort. Priset kan 
ges till en eller flera personer som står bakom eller har arbetat med en föredömlig insats. En 
föredömlig insats skall innehålla en tydlig lärandedimension och göra skillnad för studenter. 
Vidare skall insatsen vara praktiskt förankrad, men innehålla tydliga element av kunskaps-
spridning och potential för att just vara föredömlig för andra; nationellt eller internation-
ellt. Exempel på vad föredömliga insatser skulle kunna vara är: nya pedagogiska former, 
nya sätt att organisera lärande, innovativ kvalitetssäkring, mentorskap och handledning, ut-
veckling av koncept, kurser (koordinering inom och mellan), hantering av progression 
(kandidat-master-forskarutbildning), kurs- och programplaner (curriculumutveckling) an-
vändning av IKT som stöd för lärande (lärplattformar för undervisning, lärande om IKT), 
läromedel, inlämningsuppgifter (labbar, övningar, spel), utbildningscase och så vidare. 

Vi uppmanar lärosäten som är medlemmar i SISA att inkomma med ett förslag på föredömlig 
utbildningsinsats. Använd bifogat formulär för att beskriva insatsen. Skicka in dokumentat-
ionen via e-post till priskommitténs ordförande Christina Keller (christina.keller@ju.se) sen-
ast den 22 juni 2017. För att fördjupa information som framgår i formuläret kan bilagor, 
länkar etc. användas. 

Priskommittén kommer efter nominering att utvärdera inkomna bidrag. Tätgruppen av de 
nominerade förväntas att presentera sina insatser vid SISAs årskonferens vid Högskolan i 
Halmstad i oktober 2017. Efter presentation offentliggörs resultatet. 
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