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Glimtar av året som gått… 

Denna rapport ger en inblick i ULLs verksamhet under 2011. 

Under det andra året i den laborativa lärosalen började verksamheten 
att komma igång på allvar. Två lärare, Thomas Hård af Segerstad och 
Peter Wallensteen delger sina erfarenheter på sid. 12 och 13. 

Intresset var fortsatt högt att komma på studiebesök i lärosalen, inte 
minst från andra universitet som  planerar att bygga lärosalar med 
modern teknik. Internt ingår ULLs personal i flera byggprojekt och 
bidrar med erfarenheter av såväl pedagogisk som teknisk art. 

Användningen av de system för lärande och utbildning, för vilka 
ULL ansvarar, ökar. Det gäller framför allt Studentportalen där 
institutionernas användning av Studentportalens funktioner ökade med 
44% från föregående år.  

ULL har sedan Studentportalens införande haft en styrgrupp  
tillsammans med viktiga ägare av intillliggande system som t.ex. 
Uppdok och Selma. Hur det arbetet har uppfattats finns beskrivet på 
sid. 18, där Einar Lauritzen delger oss sina tankar. 

För en god utveckling av Studentportalen krävs också ett omfattande 
samarbete med institutioner och enheter. Under året har flera sådana 
samverkansgrupper varit engagerade i utvecklingsarbetet. 

Samarbetet har även inbegripit ett av ULLs EU-projekt, ROLE, där 
forskare från IT-institutionen genomfört en användarstudie av moderna 
webbverktyg.  

EU-projektet H-Net avslutades under året och de verktyg som 
utvecklats under projektet har implementerats av EHA (European 
Hematology Association). 

Mia Lindegren, chef vid ULL 
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Om Uppsala Learning Lab 
Uppsala Learning Lab (ULL) är en avdelning inom Uppsala universitets 
förvaltning som:  
 

• Sprider kunskap om hur it kan användas i undervisning och 
forskningsprojekt. Detta görs bl.a. via seminarier, kurser, 
handledning och institutionsbesök. 

• Ansvarar för den laborativa lärosalen i Blåsenhus för 
utveckling av it i lärosalsmiljö. 

• Bedriver projekt där man utforskar och utvärderar 
användningen av ny teknik för att förbättra arbets- och 
lärandeformer inom högre utbildning. 
 

• Ansvarar för universitetets system inom lärandeområdet: 
Studentportalen, lärplattform, e-mötesverktyg, plagiatkontroll, 
strömmande media, system för verksamhetsförlagd utbildning, 
demomiljö för test och utbildning. 

 

  

www.ull.uu.se 

http://www.ull.uu.se/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=340�
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It i undervisningen  
Intresset för att använda it i undervisningen – via webben eller i en 
lärosal – ökar vid Uppsala universitet. Detta märks bland annat på 
den ökande användningen av Studentportalen men också på de 
många lärare som kontaktar ULL för att bolla idéer och få stöd. 
 
ULL anordnar regelbundet seminarier 
och kurser för att sprida kunskaper och 
erfarenheter inom it i undervisningen. 
Ämnen som behandlades vid årets 
lunchseminarier var bl.a. handledning 
på distans, kommunikationsmönster i 
webbaserade diskussionsforum samt 
mobilt lärande och laptoping.  
 
Under 2011 bjöd vi också in till tre 
längre temaseminarier, som tog upp öppna lärresurser, 
presentationsprogram och film i undervisningen. Särskilt 
temaseminariet kring presentationsprogram, Allt utom PowerPoint, fick 
fler anmälningar än vi kunde ta emot och kommer därför att upprepas 
under våren 2012. 
 
Under 2011 lanserade vi även Tips & guider på ULLs webb som ger 
tips om hur it kan användas i undervisning och kursadministration, t.ex. 
hur Studentportalen kan kompletteras med lärarresurser och 
samarbetsverktyg på webben. 
 
Kurser och seminarier 
Under 2011 gav ULLs lärare 85 kurser med 638 deltagare vilket är en 
ökning med 30-talet kurser från förgående år. ULL-lärarna deltog 
dessutom vid de pedagogiska grundkurserna samt vid kursen 
Handledning av doktorander (17 kurser totalt) vid avdelningen för 
pedagogisk utveckling. ULL anordnade även 20 seminarier med 573 
deltagare. 
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ULLs laborativa lärosal 

 

ULLs laborativa lärosal är unik i Sverige och tillgänglig för hela 
universitetet. Den kan användas kostnadsfritt vid undervisning och 
seminarier. 

ULLs laborativa lärosal ligger centralt belägen i Blåsenhus. Den är 
utrustad med fyra interaktiva skrivtavlor, s.k. smartboards, och fyra 
stora filmdukar kopplade till åtta separata projektorer. Det finns video-
konferensutrustning och möjlighet att låna ut bärbara datorer till 
studenterna. Det finns även mindre, bärbara whiteboards för vanliga 
tuschpennor. 

Det går att dela in salen i två halvsalar eller i fjärdedelar och en halvsal 
så att flera aktiviteter kan pågå samtidigt. Skiljeväggarna består av 
vanliga whiteboard-ytor och glas som man kan rita och skriva på. 
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Hela salen rymmer ca 70-80 personer. I och med att alla stolar och bord 
är rull- och hopfällbara kan man ändra möbleringen under loppet av en 
och samma lektion, t.ex. börja som en vanlig föreläsning och övergå till 
diskussioner vid separata bordsgrupper eller skrivtavlor – något som 
flera lärare utnyttjade då de under 2011 undervisade i salen. 

Förutom den stora salen har ULL också två separata närliggande 
grupprum som kan användas av mindre grupper studenter eller forskare 
som behöver nyttja teknik. Även grupprummen har interaktiva 
skrivtavlor. 

Spridningen över vetenskapsområden 
Antalet tillfällen då lärare undervisade studenter i den laborativa 
lärosalen var 90. Vi har både tagit emot lärare som haft större delen av 
sin undervisning i salen och lärare som endast varit på ULL någon 
enstaka gång med sina studenter. Vid 18 av dessa tillfällen användes 
videokonferensutrustningen.  
 

 
 
Spridningen över vetenskapsområden som nyttjade den laborativa 
lärosalen för undervisning var jämn: HumSam 38%, MedFarm 32%, 
TekNat 30%.  
 
I flera fall har lärare återvänt för en andra omgång i salen, t.ex. 
neurologens internationella masterkurs, Advanced Neurobiology, som 
även detta läsår har använt lärosalen för sina journal clubs. Vi har 
noterat en ojämn fördelning av bokningsförfrågningar över terminerna. 
Många lärare vill gärna komma till salen först när deras kurser har 
pågått några veckor, vilket medför att vi måste säga nej till vissa 
bokningar i mitten av terminerna. För att komma till rätta med 
problemet kommer ett mer proaktivt arbete inledas. 
 
Experiment, reflexion och diskussion 
2011 kan summeras som det första året då ULLs laborativa lärosal har 
börjat fungera fullt ut som den var tänkt: en plats där samspelet mellan 

HumSam
38%

MedFarm
32%

TekNat
30%
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pedagogik och teknik i salsundervisningen är föremål för experiment, 
reflexion och diskussion och där lärare kan ta del av varandras 
erfarenheter. Lärare har återvänt till salen för att bygga vidare på sådant 
de gjort förut och ULLs analyser av vad som skett i salen har kommit 
både dem och de nya lärare som kommit dit med sina studenter till 
godo. 

 
Förutom undervisning och ULLs egna arrangemang har salen under året 
dessutom hyst en lång rad olika aktiviteter, exempelvis en internationell 
forskningsinriktad workshop och en disputation, där en av 
medlemmarna i betygsnämnden deltog på distans. 

ULL-lärarna träffar alltid de lärare som vill undervisa i lärosalen i 
förväg. Vid dessa handledningsmöten diskuteras både pedagogiska och 
tekniska aspekter av att använda salen. ULLs personal finns också på 
plats under stora delar av undervisningen, för att hjälpa till, men 
framför allt för att observera de processer som pågår i salen. Utfallet av 
undervisningen i salen analyseras till sist tillsammans med lärarna vid 
en avslutande uppföljning. 
 
Gränslös och flexibel undervisning 
Den laborativa lärosalens form och teknik bjuder in till gränslös 
undervisning där rummet vidgas och världen släpps in. Flera lärare har 
under året som gått hållit seminarier och föreläsningar med andra 
universitet. Geologistudenter har lagt fram sina examensarbeten i den 
laborativa lärosalen, med sina opponenter i Minnesota och Buenos 
Aires. Ett annat exempel är föreläsningar i freds- och konfliktforskning, 
där studenterna befann sig i Uppsala, USA och på Nya Zeeland. 

Under hösten 2011 genomförde även studenterna på kursen IT i 
samhället projektarbeten tillsammans med amerikanska studenter. Delar 
av deras projektarbete ägde rum i lärosalen. Lärarna och ULLs personal 
följde studenternas arbete och studenterna hade även till uppgift inom 
kursens ram att reflektera över val och användning av olika kanaler för 
kommunikationen. Observationerna kommer att ligga till grund för 
arbetet med två vetenskapliga artiklar, till vilka ULL-lärare bidrar. 
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Salen kan också öppna för undervisning som är gränsöverskridande på 
andra vis. Studenterna från konstvetenskapliga institutionens A-kurs 
kom både under vår- och hösttermin och arbetade intensivt med 
bildanalys på salens alla skärmar. Deras lärare jämförde det med att ta 
med studenterna på en exkursion: en upplevelse, som stannar i minnet 
och som kan ange tonen och inriktningen för en hel kurs. Så kan salen 
också användas: för att erbjuda studenterna något utöver det vanliga i 
början av terminens studier. 

 

Läs på sidorna 12 och 13 vad två av de lärare som varit här har att säga 
om att undervisa i den laborativa lärosalen! 

Gör tekniken någon skillnad? 
Förr eller senare ställer sig troligen alla som besöker ULL frågan om 
salen och dess teknik gör någon skillnad. Är det värt att investera i ny 
teknik i universitetets lärosalar? Närmast som en självklarhet kan det 
väl sägas att tekniken i sig inte är en garant för en bättre undervisning, 
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men en lärare, som reflekterar över den egna undervisningens praktik 
och med kritisk nyfikenhet prövar de nya resurser som erbjuds, får 
tillgång till många fler sätt att undervisa.  
 
Under året har ULLs lärare tillsammans med dem som kommit till salen 
upptäckt ett stort antal användningsområden för de i grund och botten 
ganska enkla resurser som står till buds: flexibel möblering och 
interaktiva skrivtavlor.  

 
Studenterna själva har överlag uppskattat den miljö som salen och dess 
teknik erbjuder. De har, tillsammans med sina lärare, upptäckt nya 
möjligheter att visualisera och samarbeta kring komplexa fråge-
ställningar på ett sätt som stimulerar analys och underlättar förståelse.  
 
Att under själva undervisningstillfället vara med och skapa vad som i 
princip blir ett nytt kursmaterial, som de får med sig från salen efteråt 
har också uppskattats av studenterna. Lärarna har, å sin sida, utvecklat 
statiska presentationer till flexibla verktyg för att få igång frågor och 
diskussioner och lärt sig hur de kan använda salens resurser för att 
aktivera studenterna. 
 
Det är sällan enkelt att etablera en tydlig korrelation mellan specifika 
undervisningsmetoder, med eller utan stöd av it, och uppmätta studie-
resultat. Men om det 
generella antagandet 
stämmer att varierade och 
studentaktiverande 
undervisningsformer 
hjälper fler studenter i 
inlärningsprocessen, så är 
salen ett av de tydligaste 
uttrycken för universitetets 
strävan efter kvalitet och 
förnyelse. Det är ett privilegium att få fortsätta att följa den processen i 
den laborativa lärosalen även under det kommande året. 
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Konstvetenskapliga grundkursen i den laborativa lärosalen  
Ett laboratorium för humanister? Vad skulle det vara? Under några terminer 
har undertecknad och Gustav Beijer haft tillfälle genomföra moment av den 
konstvetenskapliga grundkursen i den laborativa lärosalen.  

 

– Tänker vi oss inte ett laboratorium som plats så anpassad att inget av människohand producerat 
tillåts störa den möjliga upptäckten av hypotetisk partikel eller process, en plats där varje artefakt är 
ett störningsmoment? Kunde vi inte tänka oss ett humanistiskt laboratorium som plats där störande 
artefakter istället sätts i fokus. Vad skulle det innebära? 

Forskning om artefakter, konsthistoria till exempel, tenderar att avdramatisera det som överraskar i 
konsten, nämligen genom att skriva in verket i en utjämnande kontext. I viss mening är konsthistoria 
en effektiv metod att desarmera konst och vi har därför behov av den laborativa lärosalen för att gång 
på gång osäkra konsten. Det hela bygger på den välgrundade erfarenheten av att den konst som 
betyder något också är störande och även forskaren behöver utmanas att omvärdera synsätt och 
tankebanor genom de verk han eller hon analyserar. 

Tankar om pedagogik är inbyggda i våra seminarierum och föreläsningssalar; rumsriktning, 
bänkrader, bordsplacering, nivåskillnader o.s.v. utgör fysiska anvisningar av viss verbal koreografi. 
Ingen fastlagd ordning att luta sig mot i den laborativa lärosalen där vi varje gång frågar oss ”Vad gör 
vi här?” med inställningen hos den forskare som måste tänka igenom lämplig uppställning (och 
möblering) för att provocera fram en reaktion. Vi gör förvisso inga experiment men något besläktat, 
nämligen genomför demonstrationer. Handlingen att visa något är inte detsamma som att tala om 
något, utan mer att erkänna, vidkänna, bekräfta, artikulera den provocerande auktoritet som kan 
finnas i en utsaga eller uttryck inom konsterna (jag saknar engelskans acknowledge som så direkt 
utpekar kunskap som handling). 

Kunskap må vara lätt att bära men att erövra den görs endast med ansträngning, till exempel i 
bibliotek och arkiv. Viss kunskap, den transitiva kunskapen, alltså den där något blir uppenbart eller 
uppenbaras, inför verket genom språket, den kunskapen kan ha särskild intensitet (kunskap som 
händelse), en kvalitet och dimension som särskilt väl låter sig medvetandegöras i laborativ miljö. 
Därför återkommer vi. 

/Thomas Hård af Segerstad 
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Freds- och konfliktundervisning i den globala förläsningssalen 
Det är i Blåsenhus vi befinner oss, mina Uppsala-studenter och jag.  På en stor skärm ser jag 
studenterna vid University of Notre Dame i Indiana, USA, bänkade i ett rum möblerat för 
sammanträden. Där är klockan 9 på morgonen, hos oss är den 15 på eftermiddagen. Höstskymningen 
börjar sakta infinna sig. ULLs tekniker vrider på en kamera så att Notre Dame-studenterna kan se 
alla cyklister på vägen utanför och få en skymt av Uppsala slott. Det ger upphov till kommentarer. 
Mängden cyklar imponerar mest.   

Den vita tavlan bakom mig, en ”smart board”, förvandlas enkelt till en dataskärm. Genom Google 
Map kan vi lokalisera Indiana, staden South Bend, och leta oss fram till Notre Dame och dess 
campus. Där ser vi till och med den byggnad där USA-studenterna befinner sig. Det ger en närhet 
som är magisk. 

Sedan kan vi börja undervisningen i vad vi kallar ”den transatlantiska föreläsningssalen”. Visserligen 
har alla studenter i förväg fått min PowerPoint-presentation, men jag visar den även nu, så att vi alla 
ser den samtidigt. Geografiska avstånd är inte längre väsentliga. Jag skriver på den vita tavlan. Båda 
grupperna följer med exakt vad som sker. När tavlan blir för liten förlänger jag den med en enkel 
knapptryckning.  

Efter en stund är en gemensam diskussion igång. Studenter med hemmahörighet i såväl Sverige som 
USA, Asien, Afrika och Sydamerika deltar i ett globalt tankeutbyte.   

En av studenterna vid Notre Dame kan inte närvara vid tillfället. De anteckningar jag gjort på tavlan 
sparas dock i sin helhet. De görs om en till en pdf, som jag sedan skickar ut till alla som registrerat 
sig för kursen. 

Vid ett annat tillfälle är det Otago-universitetet i Dunedin, Nya Zeeland, som önskar en föreläsning. 
Det är nästan 30 timmars flygresa från Uppsala; mer eller mindre exakt på andra sidan jorden.  Det 
innebär 12 tidszoner, dvs. när klockan är 08.30 i Uppsala är den 20.30 i Dunedin. Lärare och 
studenter visar sig gärna vara med på en kvällsföreläsning. De deltar på samma sätt som studenterna 
på Notre Dame i en livaktig interaktiv session. 

Vare sig vi gått i öster- eller västerled har den nya tekniken fungerat oklanderligt.  

Den nya ULL-lokalen gör verkligen skillnad mot de tidigare försöken från Observatorieparken. I 
Blåsenhus finns nu en utrustning som inte bara är i paritet med den som University of Notre Dame 
uppvisat – utan nu är det deras tekniker och lärarkolleger, som intresserat förhör sig om ULL och 
dess utrustning. 

Sammantaget är det så mycket enklare och roligare att använda ULL idag. Ett ”learning center” i 
moderna, funktionella och välfungerande lokaler som det är en glädje att berätta om, visa upp och 
använda för globalt samarbete och undervisning. 

Peter Wallensteen 
Professor, freds- och konflikforskning 
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System inom 
lärandeområdet 

 

ULL ansvarar för ett antal system inom området lärande och utbildning 
och arbetar för att de ska fungera bra så att användarna är nöjda.  

För att möta dessa behov förs en kontinuerlig dialog med användarna i 
form av seminarier och kurser samt genom handledning och daglig 
rådgivning.  Systemen kräver även strukturerad förvaltning, goda 
rutiner och ett gott samarbete med driftpersonal. 

De system för vilka ULL ansvarat under 2011 vid UU är 
Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe 
Connect, plagiatkontrollverktyget Urkund, strömmande media från UR, 
systemet för verksamhetsförlagd utbildning samt en demomiljö för test 
och utbildning. 

 

Studentportalen 

 

Studentportalen är ett stort system som står i kontakt med många 
centrala it-system vid Uppsala universitet. Studentportalen erbjuder 
tjänster och funktioner för att underlätta studieadministration och 
undervisning för studenter, lärare och administratörer.  

 

Foto: Staffan Claesson 

http://www.ull.uu.se/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=340�


15 

 

Utvecklingsarbetet i Studentportalen 
Under 2011 bestod en stor del av 
utvecklingsarbetet i att anpassa 
Studentportalen för att kunna 
tillhandahålla stöd för internutbildning 
framför allt för de pedagogiska 
grundkurserna. Till strukturen 
påminner internutbildning och 
internutbildningstillfälle om kurs och 
kurstillfälle, men med några väsentliga 
skillnader, bl.a. att de och dess 
deltagarlistor skapas manuellt i 
Studentportalen, att man kan ange 
start- och slutdatum och att funktioner 
som förutsätter kopplingar till Uppdok 
och/eller Selma inte kan användas. 

En av de större nyheterna under 2011 var en koppling till VFU-
portalen, för verksamhetsförlagd utbildning, vilket resulterade i 
införandet av den nya funktionen Praktiktillfälle. Genom att lägga till 
ett praktiktillfälle på ett kurstillfälle som har VFU kan studenter begära 
och se sin definitiva praktikplats via Studentportalen. Lärare på kursen 
kan se studentens placeringar och föra noteringar om besök. I 
arbetsgruppen för utveckling av VFU-systemet deltog representanter 
från institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt 
fakulteten för utbildningsvetenskaper.  

En annan grupp har haft till uppgift att diskutera och arbeta fram 
konkreta förbättringsförslag för Studentportalens kursvärderingssystem, 
med rektors centrala riktlinjer som utgångspunkt. I denna grupp har 
personal från ULL och enheten för kvalitet och utvärdering ingått 
tillsammans med lärare från institutionen för informationsteknologi 
samt forskare inom människa-dator interaktion (MDI) vid samma 
institution. 

I december lanserades en modifierad version av kursregistrerings-
funktionen i Studentportalen. Syftet var att möjliggöra att all 
registreringsinformation går genom Studentportalen, oavsett om 
institutionerna har webbregistrering eller upprop. Arbetet genomfördes 
i nära samråd med Studentavdelningen. 

I slutet av 2011 fick Studentportalen ett nytt modernare utseende. I 
övrigt gjordes förbättringar av befintliga funktioner, främst 
kursvärderingar och tentamensanmälan. 

En sak som tydliggjordes under året var det växande behovet av att se 
över den underliggande tekniken och utreda eventuella förbättrings-
åtgärder. Ju större Studentportalen blir, desto mer ökar komplexiteten. 
Därför måste en större del av utvecklingstiden avsättas för 
teknikförbättringar. 

 

Foto: Alex Giacomini 
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Studentportalen i siffror 

Antal användare 
Antal unika användare 2011 är dryga 61000. Det är 
en ökning på 10% från föregående år. Av dessa har 
44 000 loggat in med studentkonto och 3640 med 
anställdakonto. Antal inloggade med PIN-kod, den 
kod studenter får vid antagning, är 13 500.  

Observera att användare som loggat in med PIN-
kod och senare loggat med konto finns med i båda 
resultaten. Det går inte att skilja dem åt.  

Antal institutioner som använder Studentportalens funktioner 

 

Diagrammet ovan visar antalet institutioner som under 2011 aktiverat 
minst en instans av en funktion i Studentportalen. Där ser man att i stort 
sett alla institutioner har åtminstone en anslagstavla och nästan alla har 
minst en filarea och minst en lärarlista.  

Antal funktioner som används under 2011 
Under 2011 ökade institutionernas användning av Studentportalens 
funktioner med 44% från föregående år. Totalt skapades 36 000 
funktioner under 2011 vilket ska jämföras med 25 000 under 2010. 

Filareor och meddelanden är fortfarande de funktioner som används 
mest, men även antalet tentamensanmälningar, kursregistreringar, 
webbsidor och kursvärderingar har haft en markant ökning jämfört med 
året innan. Tjugo nya institutioner började använda kursvärderingar.  

Antalet studenter som anmäler sig till en tentamen i Studentportalen är 
77 000, vilket är en ökning med 74%. Antalet studenter som 
webbregistrerar sig via Studentportalen är ca 28 500. Det innebär en 
ökning med 19%. 
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Jämförelse mellan aktiverade funktioner 2010 och 2011 

 

Läkarprogrammet – en förebild  
Under hösten uppmärksammade ULL hur väl Läkarprogrammet har 
skapat ett effektivt arbetsflöde för att på ett strukturerat sätt nå ut med 
information till sina programstudenter via Studentportalen.  

Arbetet för att uppnå detta har skett i samråd mellan 
kursadministratörer och programmets it-bevakare, 
som har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur 
och var information ska läggas ut i portalen. Dessa 
samlas i ett styrdokument, Scripta illuminata1

En grundprincip är att Studentportalen alltid ska 
vara ingången till studentens studier. Dokumentet 
lyfter även fram ett antal basfunktioner, t ex schema 
och kursinformation, som ska finnas på samtliga 
programmets kurser. Framsteg används 
genomgående för att rapportera närvaro. Funktionen 
webbsida används för att skapa programöversikt, 
informationssammanställningar och länksamlingar. 
En stor del av informationen läggs publikt. Man har 
dessutom enats om en enhetlig namngivning så att 
studenterna enkelt kan hitta den information de söker.  

, som 
även fungerar som handledning.  

                                                      
11 http://studentit-bevakare.user.uu.se/filer/Scripta_illuminata_2.0.pdf 
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Uppsala universitets studentportal –  
Uppsalastudentens virtuella hem 

 

När jag var liten, lärde jag mig vad en portal var. Det var en pampig port, något man 
gick igenom, likt en triumfbåge, för att finna något önskat på andra sidan, kanske 
landet Gosen. Uppsala universitets studentportal är förvisso en sådan portal, men 
också så mycket mera. Den är inte bara dörröppningen, utan också målet på andra 
sidan. Den är Uppsalastudentens virtuella hem, där allt finns: lärarna, undervis-
ningen, framstegen, kursvärderingarna och återkopplingen, en veritabel lärplattform. 
Samt kursadministratörerna, tentamensanmälningarna, resultaten från Uppdok och 
annat smått och gott administrativt. Biblioteksresurserna och de egna arbetsytorna 
inte att förglömma. 

Men Studentportalen är mer än så. Den är en mötesplats för lärare som vill utveckla 
sin undervisning med spännande utblickar mot andra universitetet, länder och 
världsdelar eller som vill utveckla sina pedagogiska grepp i den virtuella världen. 
Den är också en mötesplats för de studentnära administrativa systemen liksom för de 
administrativt sinnade medarbetare vid institutioner, fakulteter och förvaltning som 
tillsammans vill förenkla och förbättra vardagen. Studentportalerna vid landets 
lärosäten är olika – Uppsala universitets studentportal står på flera ben – det 
pedagogiska, det informativa och det administrativa! 

Utmaningar saknas inte heller. Mycket vill ha mer och idén att sätta glasväggar på 
portalen för att på så sätt låta gymnasister och andra med universitetsplaner titta in i 
det virtuella hemmet för att inspireras och lockas är i den virtuella världen inte helt 
lätt att förena med den systematiska och målgruppsinriktade information som 
universitetets kommunikatörer vill ge till samma målgrupp. Vem som i portalens 
mening kan vara student diskuteras också återkommande – högskoleförordningens 
formella definition ifrågasätts av dem som vill utnyttja hemtrevnaden också för 
andra. Vad som är ett resultat är knappast mindre kontroversiellt – är det 
examinerade prov och kurser enligt samma högskoleförordning eller är det också 
annan återkoppling från lärare på studenters prestationer. 

Allt detta och mycket, mycket mera har jag varit med om under många år i 
Studentportalens styrgrupp. Att bygga upp, att gå vidare, att lyssna, att tänja men 
också sätta gränser har varit min roll. Som företrädare för Uppdok, universitetets 
studieregister och en del av den nationella Ladok-familjen, har jag haft ovärderlig 
hjälp i förståelsen av alltings outgrundlighet av en av mina medarbetare, Anne 
Mauno, med en fot i Uppdok och en i Studentportalen.  

Tack för mig! Det har varit en inspirerande uppgift och en rolig tid!  

 

Einar Lauritzen 
Byråchef studerandebyrån 1991-2011      
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Lärplattform 

 

I anvisningar till VP 2011 uppdrogs åt ULL att utreda 
förutsättningarna för att lägga ned lärplattformen Ping Pong vid 
Uppsala universitet. Orsaken till uppdraget var att universitetet 
förutom Ping Pong har ett system, Studentportalen, med likartad 
funktionalitet och att användningen av Ping Pong är liten i 
förhållande till användningen av Studentportalen. 
 
Studentportalen har vuxit snabbt och från dess användare finns en 
lång rad önskemål om nya funktioner och förbättringar av de 
befintliga. Att vidareutveckla portalen i den takt som användarna 
önskar samt att ge den support som behövs när allt fler lärare och 
administratörer börjar arbeta med allt fler funktioner är dock inte 
möjligt utan att väsentligt utöka ULLs anslag och/eller att på 
något sätt rationalisera verksamheten. 
 
I ULLs svar, som överlämnades i augusti 2011, analyserades hur 
Ping Pong och Studentportalen används vid UU och tre 
huvudalternativ formulerades: ett oförändrat, med Ping Pong kvar 
som ett centralt finansierat system; ett som byggde på 
användarfinansiering, där kostnaderna för systemet alltså skulle 
bäras endast av de institutioner som önskar använda det; och 
slutligen ett som innebar avveckling av Ping Pong vid UU. 
Genom att gradvis avveckla Ping Pong som ett centralt 
finansierat system frigörs på så vis resurser, som idag är bundna i 
licenskostnader, drift och support av Ping Pong, för att utveckla 
Studentportalen. 
 
ULL har under året erbjudit workshopen Flytta din kurs från 
Ping Pong till Studentportalen. Dessa kurser har varit välbesökta. 

Antal aktiviteter i lärplattformen 
Under 2011 har Ping Pong haft 444 pågående aktiviteter. Det är 100 
aktiviteter färre än 2010. Detta har i sin tur lett till att antalet 
inloggningar minskat. Totalt har lärplattformen 800 000 inloggningar 
under 2011. Det är en minskning på 20% mot året innan.  
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E-mötesverktyget Adobe Connect Pro 

 
 
Vid Uppsala universitet används e-mötesverktyget Adobe Connect 
främst i distanskurser, men även inom olika nätverk och grupper, lokalt, 
nationellt och internationellt. Uppsala universitet har även i sin 
miljöplan för 2008-2012 lyft fram e-möten, vid sidan av vanliga video-
konferenser, som rekommendation för att undvika onödigt resande. 

Universitet anslöt sig redan hösten 2009 till Sunets e-mötestjänst som 
idag har ca 30 svenska lärosäten som medlemmar. Arbetet med 
införandet av e-mötessystemet har varit omfattande p.g.a. tekniska 
problem. ULL har en drivande roll i det nationella arbetet med att 
förbättra denna tjänst, genom deltagande i den nationella styrgruppen 
samt arbetsgrupper för nationell support och användarstöd. Arbete sker 
i nära samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). Som 
exempel kan nämnas att ULL vissa kvällar under året ansvarat för det 
gemensamma nätbaserade supportrummet2 för anställda och lärare i 
Sverige. ULL bidrog även till skapandet av Sunets webbsidor för 
användare3

Ansiktslyftning och enklare att använda fr.o.m. sommar 2011 

 inom ramen för ITHU. 

En ny version av Adobe Connect 
installerades på Sunets server 
under sommaren 2011 och har 
inneburit förbättringar ibland 
annat gränssnittet. Tyvärr blev 
den nya versionen inte mer 
tekniskt stabil än den föregående. 
Fortfarande inträffar ljudproblem 
i mötesrum på ett slumpartat sätt, 
eller att funktioner slutar fungera 
och man måste gå ut och in i 
rummet igen, något som 
naturligtvis är oacceptabelt ur 
användarperspektiv.  

Antalet mötestimmar på Sunets e-mötesserver för anställda vid Uppsala 
universitet har minskat något under 2011 jämfört med 2010, troligen på 
grund av att vissa distanskurser, som var starkt e-mötesbaserade, har 
slutat att ges. 

 

                                                      
2 http://connect.sunet.se/cafeconnect 
3 http://www.meetings.sunet.se/guider.html 

http://connect.sunet.se/cafeconnect�
http://www.meetings.sunet.se/guider.html�


21 

 

Plagiatkontroll 

 

Ett textmatchningssystem används för att plagiatkontrollera texter som 
framförallt studenter lämnar in till sina lärare för granskning.  
Under 2011 genomfördes en upphandling av textmatchningssystem i 
samarbete med Umeå universitet och Stockholms universitet. Det 
resulterade i att ramavtal skrevs med tre leverantörer. Uppsala 
universitetet valde att ingå avtal med Prio Info AB, leverantör av 
Urkund. Det viktigaste skälet till att även fortsättningsvis använda 
Urkund är, förutom fler uppfyllda bör-krav, att kostnaden för att byta 
system, som bl.a. innefattar utbildning av lärarkåren och anpassningar 
av de system som idag har koppling till Urkund, uppskattas som större 
än skillnaden i licenskostnad mellan de upphandlade systemen. 

Urkund kommunicerar via webbservice med både Studentportalen och 
lärplattformen, vilket medför att lärare enkelt kan få filer 
plagiatkontrollerade via dessa system.  

 
Strömmande media 

 

Strömmande media är audio- eller videomaterial som hämtas från 
internet och visas i webbläsaren under tiden de laddas ner. 
 
Utbildningsradion erbjuder en tjänst, UR Access, för att tillgängliggöra 
radio- och TV-program som producerats eller köpts in av 
utbildningsradion. 
 
Uppsala universitet är anslutet till UR access och därmed får anställda 
och studenter tillgång till dessa program via CAS-inloggning. Lärare 
kan använda programmen under föreläsningar och seminarier eller i 
distansundervisning. Det är också möjligt att länka till programmen från 
exempelvis Studentportalen. 
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Demomiljö för utbildning och test 
Sedan 2009 finns vid Uppsala universitet en gemensam demomiljö som 
innefattar Studentportalen, Uppdok, Selma, AKKA och VFU-portalen.  

Alla personuppgifter i systemet är avpersonifierade, dvs. helt fiktiva, 
vilket gör att systemet kan användas på kurser och presentationer för de 
ingående systemen.  

ULL ansvarar för demomiljön och systemet följer samma releaseplan 
som produktionsmiljöerna för att alltid vara aktuell. Två gånger per år 
sker en uppdatering av all avpersonifierad data. 

 
Praktikhanteringssystemet VFU-portalen 

 

I juni 2011 driftsattes ett helt nytt praktikhanteringssystem, VFU-
portalen. Syftet med VFU-portalen är att underlätta administrationen 
kring fördelningen av praktikplatser till studenter som inom ramen för 
sitt utbildningsprogram ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Systemet används hittills enbart av lärarutbildningsprogrammen, men 
det är möjligt att med en viss programmeringsinsats anpassa systemet 
för fler utbildningsområden och/eller lärosäten med liknande 
praktikvillkor.  

VFU-portalen används för att fördelar praktikplatser till ca 2400 
lärarstudenter varje termin. De som utför detta arbete är drygt 20 VFU-
samordnare i 17 kommuner. Dessutom kan ungefär 400 arbetsplats-
ansvariga administrera sina arbetsplatser och tillgängliggöra sina 
handledare i systemet. 

Kopplingen till Studentportalen innebär att studenter och kursansvariga 
lärare inte behöver gå in i VFU-portalen, utan kan sköta sin del via 
Studentportalen. Under höstterminen finns kopplingen på 39 
kurstillfällen i Studentportalen, fördelat på 14 olika institutioner.  

Förvaltningsarbetet kring VFU-portalen bedrivs i nära samarbete med 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper, som också ansvarar för 
systemets användarstöd. 
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Support och handledning 

 

ULL erbjuder universitetets anställda kostnadsfri rådgivning för 
systemen inom lärande och utbildning.  

ULL tar emot supportförfrågningar via telefon och e-post under 
kontorstid. Under 2011 har ULL fått förstärkning i supportfunktionen 
genom två nya ULL-lärare.  

Alla supportförfrågningar redovisas i ett ärendehanteringssystem, vilket 
gör att flera personer kan arbeta med samma ärende. Det blir lätt att 
hitta och följa upp specifika ärenden samt enkelt att beräkna statistik. 

Antal ärenden och fördelningen mellan systemen 
2011 Totalt 
Studentportalen 2080 
Ping Pong 987 
E-möte 57 
Övrigt 456 
 Totalt 3580 

   
Under 2011 tog ULLs support hand om 3580 ärenden. Det är i stort sett 
lika många som året innan. Det som är särskilt utmärkande är att antalet 
ärenden om Studentportalen ökat, medan ärenden angående Ping Pong 
har minskat i antal. Den utvecklingen är en naturlig följd av att 
användningen av Ping Pong minskat, medan portalanvändningen ökat. 
Kategorin Övrigt innehåller bl.a. frågor från studenter, förfrågan om 
videokonferens, frågor om e-post och frågor om Urkund.  

Ett supportärende via e-post består oftast av ett flertal mejlväxlingar 
fram och tillbaka mellan ULLs supportpersonal och rekvirenten, men 
det räknas ändå bara som ett ärende. Ett supportsamtal via telefon tar 
vanligtvis mellan fem och tio minuter. Det händer att ett telefonsamtal 
som registrerats följs upp med kompletterande information via e-post. 
Ärendet räknas då ändå som bara ett ärende.  

Personlig handledning för enstaka personer eller mindre grupper 
erbjuds varje måndag eftermiddag vid ULL. Det går också att boka tid 
för handledning. Under 2011 handleddes 54 personer. 
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Projekt 

 

Under 2011 pågick två EU-projekt som en del av ULLs 
internationella samverkan.  

ROLE  
EU-projektet ROLE4

• Att utveckla en miljö där programmerare kan testa och 
vidareutveckla de tekniker som används inom projektet, en så 
kallad Software Development Kit (SDK). 

, Responsive Open Learning 
Environments, syftar till att bygga ett ramverk som 
gör det möjligt för studenter att på ett enkelt sätt 
organisera sina personliga lärmiljöer med hjälp av 
s.k. mash-up teknik. 

Under 2011 gick ROLE in på sitt tredje år av fyra och det förutsättnings-
lösa utforskandet av möjligheter övergick gradvis till ett mer konkret 
arbete med att realisera och testa de idéer vi redan kommit fram till.  

För ULLs räkning innebar det i huvudsak fem saker: 

• Att genomföra en användarstudie av hur ROLE kan användas 
på en kurs vid Uppsala universitet. Under sommaren har en 
pilotstudie genomförts och resultatet har sammanfattats i en 
magisteruppsats. 

• Att utveckla en plattform som kommer att användas av 
studenter i en ny användarstudie under februari 2012. 
Plattformen innefattar både underliggande tjänster och ett för 
studenterna funktionellt användargränssnitt. 

• Att utveckla åtta verktyg, så kallade widgets, varav fem 
kommer att användas i studien vid Uppsala universitet i 
februari 2012. Av åtta widgets är fem ämnesspecifika och tre är 
av mer generell karaktär.  

• Att skapa en semantisk modell som beskriver hur 
informationen utbyts mellan de tjänster som utvecklats i ROLE.  

                                                      
4 http://www.role-project.eu/ 
 

 

http://www.role-project.eu/�
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H-net 
Det treåriga EU projektet H-net5

Höjdpunkten var lanseringen av e-portföljsystemet 

 som ULL 
deltagit i avslutades under 2011. Det 
övergripande målet med projektet har varit att 
bidra till att harmonisera utbildningen inom 
hematologi i Europa.  

Hematology 
Confolio6

Fredrik Enoksson, en av ULLs deltagare i H-net projektet, lade under 
våren fram sin licentiatexamen på KTH med ett arbete som delvis 
handlar om resultat som tagits fram inom H-net projektet. 
Förhandlingar pågår för att hitta former för att säkra en långsiktig 
utveckling, drift och underhåll av Hematology Confolio. 

 - ett europeiskt hematologiskt kunskapsnätverk för både 
studerande och professionellt verksamma hematologer - vid den 
europeiska hematologikongressen i London i juni. 

Hematology Confolio bygger på modern webbteknik och all 
information sparas på ett sådant sätt att den kan fungera tillsammans 
med den s.k. semantiska webben och principerna för "linked data".  

Varje användare har möjlighet att ladda upp eget material och kan även 
skapa länkar till redan existerande online-material. Allt material kan 
märkas med beskrivningar om hur det relaterar till olika delar av den 
europeiska kompetensprofil för hematologi som utgör den 
innehållsmässiga grunden för systemet. Utifrån denna information 
möjliggörs sedan "semantiska sökningar" som använder kompetens-
profilen för att matcha individuella kompetensutvecklingsintressen med 
relevanta lärresurser.  

Samverkan 
Uppsala Learning Lab deltar i nationella och internationella nätverk. 

Coimbragruppen 
Coimbragruppen är en förening av europeiska universitet. Sedan flera 
år deltar ULL i arbetet inom Coimbragruppens eLearning Task Force7

Under 2011 har gruppen sammanträtt tre gånger, förutom virtuella 
möten. Vid ett möte i Krakow 7-8 mars, då Mia Lindegren och Mats 

, 
som sedan 2005 har i uppdrag att ge universiteten stöd i utvecklingen 
av it-lösningar för den högre utbildningen. I arbetsgruppen ingår 
representanter från de deltagande universitetens motsvarigheter till ULL 
och dess nuvarande ordförande är Wim van Petegen från Katholieke 
Universiteit Leuven i Nederländerna. 

                                                      
5 http://www.ehaweb.org/eha-partners/collaborations/eu-projects/h-net 
6 http://www.ehaweb.org/education/online-learning-tools/hematology-confolio 
 
7 http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=elearning&hl=en 

http://www.ehaweb.org/eha-partners/collaborations/eu-projects/h-net�
http://www.ehaweb.org/education/online-learning-tools/hematology-confolio�
http://www.ehaweb.org/education/online-learning-tools/hematology-confolio�
http://www.ehaweb.org/education/online-learning-tools/hematology-confolio�
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=elearning&hl=en�
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Cullhed deltog från ULL, färdigställdes dokumentet E-learning at the 
Coimbra group universities (pdf8

 

Uppsala stod sedan som värd för ett möte med arbetsgruppen den 19-20 
september, då ULL tog emot 13 gäster från 12 universitet. Vid mötet 
följdes dokumentet upp, bl.a. i närvaro av prorektor Kerstin Sahlin, som 
är ledamot av Coimbragruppens styrelse. 

Dessutom diskuterades nya möjliga samarbetsprojekt. Några av 
gruppens medlemmar har inlett ett samarbete kring kursutveckling, men 
ULL har tills vidare avstått från att driva denna fråga, som vid UU 
normalt hanteras av institutionerna och inte av centrala enheter. Från 
ULLs sida lyfte vi istället, utifrån våra erfarenheter i den laborativa 
lärosalen, fram utvecklingen av it i lärosalsmiljö som en allt viktigare 
del inom området e-learning, vilket väckte stort intresse. Ett besök på 
Museum Gustavianum gav även upphov till idéer om ett webbaserat, 
universitetshistoriskt projekt inom Coimbragruppen. 

 

), som innehåller ett antal allmänna råd 
och rekommendationer för universitetens policy på området. Det 
överlämnades formellt till Coimbragruppens styrelse i samband med 
Coimbragruppens generalförsamling i Padova i maj. 

Ladok3 – den nya generationens 
studieadministrativa system 
Ladok3 är namn på ett flerårigt nationellt projekt som ska utveckla 
nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och 
högskolor i Sverige och som ska ersätta nuvarande Ladoksystem. 

Syftet med projektet är att Ladok3 ska erbjuda funktionalitet som är 
anpassad till dagens verksamhetsbehov och har beredskap för framtida 

                                                      
8 http://api.ning.com/files/YyTopr-TXVVGCbkkRhQTP1SpZyvC-6DGMzKcKKV9LZ4m6PdRi0jOnDhLe-
aS9IG7tSWViUi7laIGhwp23koMoAftb6dlaYJU/eLearningattheCGuniversities2011.pdf 

http://api.ning.com/files/YyTopr-TXVVGCbkkRhQTP1SpZyvC-6DGMzKcKKV9LZ4m6PdRi0jOnDhLe-aS9IG7tSWViUi7laIGhwp23koMoAftb6dlaYJU/eLearningattheCGuniversities2011.pdf�
http://api.ning.com/files/YyTopr-TXVVGCbkkRhQTP1SpZyvC-6DGMzKcKKV9LZ4m6PdRi0jOnDhLe-aS9IG7tSWViUi7laIGhwp23koMoAftb6dlaYJU/eLearningattheCGuniversities2011.pdf�
http://api.ning.com/files/YyTopr-TXVVGCbkkRhQTP1SpZyvC-6DGMzKcKKV9LZ4m6PdRi0jOnDhLe-aS9IG7tSWViUi7laIGhwp23koMoAftb6dlaYJU/eLearningattheCGuniversities2011.pdf�
http://api.ning.com/files/YyTopr-TXVVGCbkkRhQTP1SpZyvC-6DGMzKcKKV9LZ4m6PdRi0jOnDhLe-aS9IG7tSWViUi7laIGhwp23koMoAftb6dlaYJU/eLearningattheCGuniversities2011.pdf�
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förändringar. Ladok3 ska dessutom vara ett modernt och 
användarvänligt it-stöd. 

Ladok3-projektet initierades av Ladokkonsortiets höststämma 2009. 
Ladok har under lång tid successivt vidareutvecklats för att möta 
tillkommande krav. Inriktningen har gått från att vara enbart system för 
studenternas resultat till att också ligga till grund för medelstilldelning. 
Det har också blivit ett allt viktigare verktyg för uppföljning, 
utvärdering och planering.  

Under perioden 2010-2012 har projektet arbetat med verksamhetskrav 
och tekniska krav. Projektplanen kommer att antas i januari 2012. Mia 
Lindegren deltar i styrgruppen för projektet. 

 
SUNETs strategiarbete – Strategigruppen för 
utbildningens behov 
Sunets styrelse beslöt att under 2011 genomföra ett strategiarbete för 
Sunets framtida utvecklingsmöjligheter. Strategiarbetet omfattade de 
olika delområden som finns representerade inom högskolevärlden; 
teknikområdet, forskning och utbildning. Ett särskilt uppdrag var att 
beakta inom vilka områden som Sunet kunde inta en ökad roll i sam-
ordningen av lärosätens it-stöd genom att till exempel tillhandahålla 
effektiva nationella it-tjänster.  

Strategigruppen för utbildningskommunikation, i vilken Mia Lindegren 
deltog, lämnade in en rapport i november 2011 där man inledningsvis 
konstaterar att Sunet under en lång har tid levererat datorkommunika-
tionstjänster med hög kvalitet till främst lärosäten i Sverige. Det är 
mycket viktigt att de nationella nätverkstjänsterna finns kvar som 
gemensam tjänst. 

Sunet har under de senaste åren börjat erbjuda tjänster som ställer nya 
krav på organisationen i form direktkontakt och god kommunikation med 
användarna. Detta kräver en fastare organisation och till betydligt högre 
kostnader och det betyder därmed att Sunet står inför ett viktigt vägval. 

Avslutningsvis rekommenderar strategigruppen att Sunet bygger vidare 
på sin roll som nätverksskapande aktör mellan lärosäten och att Sunets 
styrelse utvecklar mål och strategiarbetet med årliga verksamhetsplaner. 
 

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) 
ULL är Uppsala universitets representant i Nätverket för IT i högre 
utbildning, ITHU som är öppen för alla som är 
intresserade av it i lärande och undervisning vid 
landets lärosäten. 

Syftet med nätverket är att: 
• Initiera och driva utvecklingen av resurser 

och arbetssätt avseende medierat lärande, virtuella lärmiljöer, 
ny teknik, förändrad lärarroll, öppna lärresurser mm.  



28 

 

• Utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, initiering 
av gemensam utbildningsinfrastruktur och andra former av 
samarbeten angående medierat lärande mellan Sveriges 
lärosäten.  

• Driva frågor om it i utbildning och lärande genom att delta i 
och utveckla kontakter med nationella och internationella 
aktörer.   

Under 2011 har ITHU växt och idag har nätverkets en e-postlista 
bestående av ca 150 prenumeranter. Grunden för nätverket är kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte via två internat per år och månatliga e-möten. 
Deltagande vid internaten har under året haft 80-talet deltagare och vid 
e-möten med mellan 10-20 deltagare per möte. Vid vår- respektive 
höstinternaten i Karlstad och Halmstad behandlades bland annat 
digitala arkiv, sociala medier i undervisningen, funktionsanpassning på 
nätet, mediedistributionstjänster, studentportaler samt Ladok3.  

Aktiva arbetsgrupper har varit: 
Studentportalgruppens intresseområde är studenttjänster och teknisk 
utveckling av dessa. Gruppen har 78 deltagare från 27 lärosäten, VHS 
och Ladokkonsortiet. Medlemmarna har skiftande yrkesroller, från 
systemägare, portalansvariga, systemansvariga och Ladokansvariga till 
systemutvecklare, webbkoordinatorer och informatörer.  

Mediegruppen arbetar med frågan om mediateknik i samband med 
utbildning och undervisning, filmskapande, hantering av video på 
internet och videokonferens. Gruppen har 32 deltagare. 

Öppna Lärresurser är ett projekt finansierat av Kungliga Biblioteket, 
har haft som mål att öka medvetenheten om öppna lärresurser inom 
högre utbildning. Detta skett genom seminarier och workshops runt om 
i landet framför allt via e-möte. Projektets slutrapport9

Sammanfattningsvis kan konstateras att dialogen mellan verksamhet 
och teknik är mycket komplicerad och att it-projekt måste dokumentera 

 finns att hämta 
via KB och projektmedlemmarna har även fått flera artiklar och 
konferensbidrag publicerade. 

Arbetet med införandet av e-mötessystemet har varit omfattande även 
under 2011. ITHU har en drivande roll i det nationella arbetet med att 
förbättra denna tjänst, genom deltagande i den nationella styrgruppen 
samt i arbetsgrupper för nationell support och användarstöd.  
 

Lokalt samarbete 
Liksom tidigare år deltar ULLs personal i arbetet med andra it-system 
och it-projekt inom universitetet. Deltagande i den tekniska 
referensgruppen för de prioriterade it-projekten, Kiwis referensgrupp 
och referensgruppen för utbildningskommunikation är exempel på 
sådana samarbeten. 

                                                      
9 http://www.kb.se/dokument/Om/projekt/open_access/2011/OER%20slutrapport%20v2.pdf 
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såväl vad som byggs som hur. Arbetet i grupperna har tagit mycket 
arbetstid. 

Stöd till teknikutveckling i samband med ny- och ombyggnader 

Staffan Emrén, tekniskt ansvarig, och Eva Pärt-Enander, pedagogiskt 
ansvarig vid ULL, har deltagit som rådgivare i olika projekt som rör 
planering av ny AV och it vid om- och nybyggnationer. Det har rört 
universitetshuset, planeringen av det nya förvaltningshuset samt 
undervisningslokaler i Ångström.  

Konferenser 
För att Uppsala universitet ska kunna behålla sin position som 
ledande inom it och undervisning är det viktigt att hela tiden 
bevaka vad som sker vid andra lärosäten och universitet. 

 

Moskva 
I november deltog ULL i ett besök till Moscow State University of 
Economics, Statistics and Informatics (MESI).  

MESI grundades 1932 och bedriver i huvudsak forskning och 
utbildning inom ekonomi, statistik och datavetenskap. Förutom sitt 
campus i Moskva med 10 000 studenter bedriver man en omfattande 
distansundervisning via studiecentra.  

Under besöket diskuterades olika former av samarbeten både inom 
forskning och studentutbyte. Idéer och tankar rörande detta har 
vidarebefordrats till berörda institutioner och internationell samrodnare. 

ULL deltog dessutom vid en konferens om e-lärande med deltagare från 
flera lärosäten i Ryssland och inbjudna talare från USA och 
Storbritannien.  

Foto: Mia Lindegren 
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IT2011 i Helsingfors 
ULL bjöds in att tala vid IT 2011, de finska universitetens nationella it-
dagar i Helsingfors 1-2 november. Mats Cullhed presenterade ULLs 
arbete under rubriken Kunskaps- och resursutveckling för lärare och 
administratörer vid Uppsala universitet. Se konferensens hemsida, 
www.it2011.fi, samt inspelning av presentationen.10

Internationellt projektmöte i Kina 

  
 

Inom ramen för ROLE, Responsive Open Learning Environments, som 
undersöker pedagogiska och tekniska ramverk för personifierat lärande 
anordnades en konferens hos en av parterna, E-learning Lab vid 
Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. I juni 2011 var SJTU 
värdar för stormötet General Assembly of the ROLE project. Ett tjugotal 
projektmedlemmar från Europa deltog, däribland Eva Pärt-Enander och 
Erik Isaksson från ULL.  

Mötet inleddes med en presentation av aktuell forskning vid E-learning 
Lab och universitetets fortbildningsavdelning, SJTU School of 
Continuing Education. Efter detta presenterade de olika 
forskargrupperna inom ROLE hur arbetet i olika arbetsgrupper har 
fortskridit det senaste året. Tyngdpunkten låg på diskussion om tester 
av olika studentcentrerade webbaserade lärmiljöer i studentgrupper 
både i Kina och i Europa, samt utvärdering av dessa. 

Mötets första dag inkluderade även ett studiebesök på fortbildnings-
avdelningen och en diskussion med studenter och lärare vid denna. 
Målet var att ge ROLE-deltagarna från Europa en djupare förståelse för 
kinesisk lärande- och undervisningskultur, speciellt med tonvikt på 
webbaserad distansutbildning. Deltagarna fick även prova på att vara 
distansstudenter inom C-programmering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10https://connect.metropolia.fi/p64374385/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 
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