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Glimtar av året som gått… 

Denna rapport ger en inblick i ULLs verksamhet under 2010. 

 

Året började med en flytt till Blåsenhus och ULL fick äntligen tillgång 
till den laborativa lärosalen. Fungerade allt och ville lärare komma till 
salen med sina studenter och undervisa? På sidan 10 beskriver vi hur 
det gick. 

Trots ett stort fokus på den laborativa lärosalen hände det mycket annat 
vid ULL detta år. Statistik kring ULLs verksamhet redovisas under 
ULL i siffror. 

Under 2010 fyllde Uppsala Learning Lab 10 år! Det medförde att en 
digital publikation Kunskapens nya världar - Mötet mellan pedagogik 
och teknik vid Uppsala Learning Lab skrevs. I den publikationen 
skriver lärare och forskare om ULLs forsknings- och utvecklingsprojekt 
och om nyttjande av it i lärande och undervisning. 

Det var också ett år av samverkan. ULL deltog i två EU-projekt och 
under hösten startades ett nytt projekt vars syfte är att utveckla ett 
praktiksystem i samarbete med It och inköp. ULL var också värd för en 
nationell studentportalkonferens där nitton lärosäten deltog.  

Kring de system inom lärandeområdet som ULL ansvarar för var det 
också mycket samverkan – både med studenter och anställda. Läs mer 
om ULLs år som systemägare på sidan 15.  

Sammanfattningsvis var det ett händelserikt år där vi nu finns mitt 
ibland lärare och studenter i Blåsenhus. 

Mia Lindegren, chef vid ULL 
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Om Uppsala Learning Lab 
Uppsala universitets 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 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 
och strömmande media. 
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ULL i siffror 2010 
 

 

Flytten till Blåsenhus skedde i januari 2010 men p.g.a. förseningar 
med tekniska installationer kom verksamheten inte igång förrän 
våren 2010.  
 

Fördelning av aktiviteter inom ULLs 
verksamhetsområden 
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Lärare och studenter i den laborativa lärosalen visar antal tillfällen då 
lärare undervisat eller förberett undervisning i den laborativa lärosalen. 

Kurser och seminarier innefattar kurser, seminarier, institutionsbesök, 
handledning och visning av den laborativa lärosalen. 

Nationell och internationell samverkan innefattar ULLs delaktighet i 
exempelvis ITHU och EU-projekt. 

System innefattar Studentportalens utveckling och systemförvaltning 
men också delaktighet vid utveckling av andra system vid UU. 

Projekt innefattar utveckling av praktiksystemet, se sid 22, samt mindre 
projekt som pågått under året. 

ULL ansvarar också för att ge support till anställda som använder de 
system vi förvaltar. Statistik över detta finns under Support och 
handledning på sid 21. 
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Fördelning av besökare 

Diagrammet visar fördelningen av deltagare per vetenskapsområde 
under 2010.  

MedFarm
18%

HumSam
45%

Utb
15%

TekNat
22%

Könsfördelning 

 
Deltagarna i 2010 års aktiviteter var fler kvinnor än män. Detta kan 
förklaras av att vi haft ett fortsatt nära samarbete med 
kursadministratörerna, som är en kvinnodominerad grupp. 

Kvinnor
62%

Män
38%
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It i undervisningen  
I och med flytten till Blåsenhus och till ULLs nya laborativa lärosal 
utvidgades ULLs uppdrag till att även innefatta användningen av it i 
lärosalsmiljö. 

Arbetet med att stödja lärare som vill undervisa i lärosalen kräver en 
helt annan arbetsinsats av ULLs personal avseende både förarbete, stöd 
och rådgivning inför och under kursen samt efterarbete.  Det innebär att 
tiden för förberedelser har ökat och därmed har de egenproducerade 
kurserna minskat i antal under 2010. Trots detta genomfördes 50-talet 
kurser med 503 deltagare. Kurserna har behandlat undervisning i 
lärosalsmiljö med ny teknik, studentportalen, e-möten m.m. ULLs 
lärare deltar också i de pedagogiska grundkurserna (12 stycken) och 
därmed har även denna grupp fått stifta bekantskap med salens 
möjligheter. 
 
Den nya lokalen rymmer betydligt fler besökande än ULLs gamla 
lokaler i Observatorieparken och det har också återspeglats i 
besöksantal. Till 21 seminarier kom 708 besökande varav 80 personer 
deltog vid ULLs jubileumsseminarium. 
 
Intresset har också varit stort bland internationella och nationella 
besökande och 28 studiebesök med sammanlagt 320 besökande i små 
och stora grupper har tagits emot. 
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Diagrammet redovisar hur många aktiviteter som genomförts per 
kategori inom ”Kurser och seminarier” samt för ”Lärare och studenter 
i den laborativa lärosalen” under 2010. 
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System inom lärande och utbildning 
Ansvaret för de objekt som enligt PM3 modellen kallas för objektet 
lärande och utbildning innefattar Studentportalen, Urkund, 
lärplattformen, strömmande media och e-mötesverktyget och innebär 
ansvar för att systemen fungerar bra och att användarna är nöjda.  

För att möta dessa behov arbetar ULL för en hög grad av dialog i form 
av seminarier, kurser, användargrupper, handledning och daglig 
rådgivning. Det görs också i form av en strukturerad förvaltning och 
rutiner för att utveckla nya funktioner.  

Studentportalen är ett stort system som står i kontakt med många 
centrala datasystem vid Uppsala universitet. I och med detta deltar ULL 
ofta vid möten som handlar om utveckling av andra system. 

Fördelning av aktiviteter kring Studentportalen 
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Kunskapens nya världar  
Mötet mellan pedagogik och teknik vid Uppsala Learning Lab 

Redaktör: Redaktör Jenny Lee  
 
ISBN 978-91-506-2189-1  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-145263 
 
Denna digitala publikation tillkom med anledning av 
Uppsala Learning Labs 10- årsjubileum 2010. 
 
När Uppsala Learning Lab skapades, var varken IT eller 
Internet lika självklara som de ter sig idag tio år senare. 
Den ursprungliga tanken med ULL var att se till att få in 
IT i undervisningen, men också att utnyttja att Uppsala 
är ett gammalt universitet för att på så sätt låta tradition 
och förnyelse gå hand i hand och berika varandra.  
 
Syftet med denna e-bok är att förstå ULLs historia, 
nuläge och framtid i den större kontexten av våra 
förändrade utbildningslandskap och det omgivande samhällets 
förändrade sociala och ekonomiska strukturer. Detta nya landskap kan 
sedan tolkas övergripande utifrån olika perspektiv:  
  

• Pedagogiska – ämnesdidaktiska  
• Tekniksociologiska – teknikanvändning  
• Utbildningssociologiska – kunskapssociologiska  

 
Dessa övergripande perspektiv löper som en röd tråd genom de olika 
bidragen, även om de tar sig olika uttryck beroende på de olika 
författarnas utgångspunkter.  
 
Boken är indelad i fyra olika avsnitt. Inledningen sätter in ULL i en 
större kontext och problematiserar ULLs historia i relation till 
omvärlden. Nästa avsnitt handlar om de tidiga forskningsprojekten som 
finansierades inom ramen för Wallenberg Global Learning Network.  
 
I det tredje avsnittet besvaras ett antal frågor av de forskare och lärare 
som på olika sätt har haft pedagogiska/didaktiska projekt via ULL. Med 
eftertankens kloka perspektiv reflekterar författarna över vad det 
egentligen var som de ville åstadkomma med sina projekt. Vilka 
svårigheter stötte de på? Vilka faktorer möjliggjorde det de åstadkom? 
Vilka oväntade faktorer påverkade projektet?  
 
Det fjärde och sista avsnittet vänder sig mer mot framtiden. Vart är vi 
på väg? Vilka nya utmaningar står vi inför? Vilka nya drömmar och 
visioner, vilka nya svårigheter kan vi ana? I detta sista avsnitt avslutar 
vi också med ett kapitel om ULLs roll utifrån de bidrag som inkommit 
till vår e-bok. 
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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. 

Salen är utrustad med fyra interaktiva skrivtavlor, s.k. smartboards, och 
fyra stora filmdukar kopplade till åtta separata projektorer. Det finns 
videokonferensutrustning och möjlighet att låna ut bärbara datorer till 
studenterna. Det finns även bärbara mindre 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. 

 

Hela salen rymmer ca 70-80 personer. I och med att alla stolar och bord 
är rull- och hopfällbara kan man ändra möbleringen under en och 
samma lektion, t.ex. börja som en vanlig föreläsning och övergå till 
grupparbeten vid separata gruppbord eller interaktiva tavlor – något 
som flera lärare utnyttjade då de under hösten undervisade i salen. 

Förutom den stora salen har ULL också två separata närliggande 
grupprum som kan användas av mindre grupper studenter och 
forskargrupper som behöver nyttja teknik. Även grupprummen har 
interaktiva skrivtavlor. 
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ULL-lärarnas år i lärosalen 

 

ULLs lärare har under tio års tid hjälpt universitetets anställda att 
använda it i undervisningen via olika webbaserade lärmiljöer. I och med 
flytten till Blåsenhus och den laborativa lärosalen utvidgades vårt 
uppdrag och innefattar nu även it i lärosalsmiljö där lärare och studenter 
befinner sig i samma fysiska rum. 

Flytten från gula villan i Observatorieparken till campus Blåsenhus 
medförde en rad nya utmaningar. ULL hade under flera års tid 
tillsammans med byggnadsavdelningen och arkitekterna för Blåsenhus 
varit med i processen i hur salen 
skulle utformas. Vi har i drygt tio 
år samarbetat med Wallenberg 
Hall vid Stanford University, som 
har ett flertal liknande 
undervisningssalar. Nu kunde 
ULL dra nytta av Stanfords 
utvärdering av sina egna salar i 
utformandet av den laborativa 
lärosalen och undvika fallgropar 
och barnsjukdomar.  

När vi nu summerar vårt första år i salen kan vi se tillbaka på en 
spännande tid. Från alla universitetets vetenskapsområden har lärare 
kommit till salen tillsammans med sina studenter för att testa nya sätt 
att undervisa. Vi har träffat lärarna i förväg och diskuterat deras 
undervisning med dem och visat salens resurser och hur de kan 
användas. Mitt i allt nytt kvarstår alltså kärnan i ULL-lärarnas 
arbetssätt: det är alltid pedagogiska val som får styra teknikdiskussion 
och teknikval. Vi har suttit med under undervisningen, för att assistera, 
men främst för att observera och i vår uppföljning diskuterar vi bl.a. hur 
man kan anpassa undervisning som ägt rum i ULLs sal till andra 
lokaler.  
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Bland det mest givande har varit att se hur 
studenter allt mer obesvärat har använt sig 
av tekniken och själva rummet på sätt som 
stimulerat diskussion och analys. Lärarna 
tycker sig ha sett hur seminarier och 
grupparbeten vitaliserats och hur fler 
studenter än vanligt har blivit aktiva 
deltagare i diskussionerna. Men även andra 
undervisningsformer kan utvecklas i salen: 
alldeles vanliga PowerPoint-presentationer 
har vuxit och förändrats under 
föreläsningarnas gång och till sist kommit 

att inkludera både lärares och studenters kommentarer, synpunkter och 
frågor. Texter och bilder från nätet har lyfts in vid behov som 
komparativt material och som fördjupning. Vid några tillfällen har 
tekniken också tagit deltagarna utanför glasväggarna, när studenter i 
Blåsenhus mött lärare och studenter från Göteborg, Gotland, USA eller 
Australien. 

Under det gångna året har 
Uppsala Learning Lab på så 
vis mer än någonsin gjort sig 
förtjänt av sitt namn. Det har 
verkligen varit ett 
laboratorium, en plats för att 
utforska möjligheter och 
utvärdera erfarenheter. 
Naturligtvis har några av 
experimenten inte utfallit som 
förväntat, men de flesta har 
givit upphov till nya undervisningsidéer. Något som visade sig vara 
svårare än väntat var att undervisa från en lärosal eller grupprum via e-
mötesprogram till ett annat universitet, speciellt när läraren i Uppsala 
inte hade videobild av deltagarna på distans. Det är mycket viktigt att 
det mottagande lärosätet har både lärare inom samma ämne och teknisk 
personal på plats, för att hantera den pedagogiska samordningen och för 
att undvika t.ex. ljudproblem. 

Från åren i Observatorieparken vet vi hur lärare lär av varandra på ett 
effektivt sätt. Nu kan vi föra vidare det som hänt i salen under 2010 till 
de nya lärare vars studenter kommer att fylla den under 2011. 

 
Lärare och studenter i den laborativa 
lärosalen 
Under året gav ULLs lärare flera kurser och seminarier i hur man kan 
använda den laborativa lärosalen i sin undervisning. 

Den första läraren som började använda salen i sin undervisning var 
Anders Larsson, doktorand vid institutionen för informatik och media, 
som under sommaren gav en kurs om sociala medier. 
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Flera lärare undervisade sedan i salen under hösten, exempelvis Lina 
von Sydow och Anders Berglund. 

Lina von Sydow, 
universitetslektor vid 
institutionen för 
informationsteknologi, gav 
en kurs för 20 
masterstudenter i ULLs 
laborativa lärosal. 
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tt göra undervisningen studentaktiv. 

"Jag har använt smartboards med PowerPoint-presentationer, låtit 
, 

 

Jonas Almqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

 

 

 

 

 

Lina är mycket positiv till 
lärosalen, främst för att den i 
stor utsträckning underlättar a

studenterna jobba i grupp med smartboards som "anteckningsblock"
använt rullborden för att skapa olika möbleringar beroende på vad vi 
ska göra och använt laptops som arbetsmedel. Det har varit väldigt 
roligt." 

didaktik och utbildningsstudier höll en föreläsning via videokonferen
med studenter från Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. 

s 



Peter Wallensteen, 
institutionen för freds - och 
konfliktforskning  
föreläste om identitet och 
konflikt i ULLs laborativa 
lärosal under ett flertal 
tillfällen under hösten.  

Då deltagarna vid kursen var 
masterstudenter vid 
institutionen i Uppsala och 
doktorander vid University of Notre Dame i Indiana, USA, skedde 
undervisningen via videokonferens. 

Wallensteen använde en PowerPoint-presentation som också visades i 
den amerikanska lärosalen. Tekniken fungerade bra och ULLs 
smartboard väckte entusiastiskt gensvar.  

 

Anders Berglund, Institutionen för informationsteknologi, gav kursen 
Datavetenskapens didaktik i salen. Han undervisade masterstudenter 
och kombinerade på ett lyckat sätt salens teknik med studentsamarbete 
och dialog. 
 
Under lektionen delades studenterna in i åtta grupper och fick lösa ett 
problem i form av klippta pappersremsor med skript. Vid redovisningen 

tändes samtliga åtta 
smartboards samtidigt och 
resultaten från respektive 
grupp blev synliga. Alla fick 
nu vandra fritt och jämföra 
resultaten och efter det skedde 
en gemensam rundtur grupp 
för grupp.  
 
Studenterna var förtjusta och 
tog själva upp i en avslutande 

diskussion hur bra det är att se hur olika man kan resonera men även 
hur lika resultat man kan komma fram till på olika sätt. 
 
Anders Berglund var också mycket nöjd. Sättet att redovisa gjorde att 
fler studenter deltog i diskussionen och stämningen var god. Det var 
också första gången studenterna stannade kvar över tiden. 
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System inom lärandeområdet 
ULL förvaltar de system inom lärandeområdet som finns vid 
Uppsala universitet.  

Under 2010 tar ULL hand om fem system: Studentportalen, 
lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect Pro, 
plagiatkontrollsystemet Urkund och strömmande media från 
Utbildningsradion. 

Studentportalen 

 

Under 2010 hände mycket i Studentportalen. Studenter kan nu beställa 
nationella intyg och får tillgång till utskriftssystemet KORINT via 
portalen.  

Nya funktioner som lanserades är Kursvärderingar, Tester och 
Ämnesval. Studentportalen fick dessutom en ny tjänst för 
tentamensanmälningar där studenten kan vara helt anonym - från 
anmälan till resultatrapportering. Andra förbättringar som tillkom var 
bl.a. möjligheten att rapportera in betyg via funktionen Framsteg och 
återställa borttagna funktioner via en papperskorg. 

Statistik 

Antal inloggningar under 2010 
Studentportalen är ett stort system som används av många, både lärare, 
kursadministratörer och studenter. Under 2010 hade Studentportalen 
över 14 miljoner inloggningar. Det är 74 % mer än under 2009.  

 

8082306

14132025

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

0

2000000

År 2009 År 2010

15 

 



 

Antal inloggningar/dag 
Diagrammet visar antal inloggningar per dag och månad under 2010.  
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Antal användare 
Antal unika användare är 55 621. Av dessa hade 43 803 ett student- 
eller anställdakonto och 11 818 st pinkod. Observera att användare som 
loggat in med pinkod och senare loggat med konto finns med i båda 
resultaten. Det går inte att skilja dem åt. 

 

Antal institutioner som använder Studentportalens funktioner 

 

63 59 57

39 41
47

36

21

52 54

43 41
35

17

35

3

* Totalt = antal institutioner som har aktiverat någon funktion i portalen. 
** Testsamling är mappar med tester. 

 



Antal funktioner som används 
I Studentportalen finns tjänster och funktioner som underlättar 
studieadministration och undervisning. Totalt skapades 24 983 funktioner under 
2010. Filareor och meddelanden via anslagstavlor är de funktioner som 
användes mest. 
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* Antalet studenter som anmäler sig till en tentamen i Studentportalen är 44 239 och antalet studenter som 
webbregistrerar sig via portalen är 22 553. 

 

Jämförelse mellan aktiverade funktioner 2009 och 2010 
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Lärplattform 

 

Vid Uppsala universitet används lärplattformen Ping Pong.  

Statistik 

Antal inloggningar under 2010 
Totalt har lärplattformen haft 1005520 inloggningar under 2010.  
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Diagrammet visar antalet inloggningar i Studentportalen och i 
lärplattformen vid Uppsala universitet under 2010 
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Under året har lärplattformen haft ca 540 aktiviteter. En aktivitet kan 
vara en distanskurs men även en enstaka funktion som t ex en filarea 
eller ett test. 
 
 

  



E-mötesverktyget Adobe Connect Pro 

 
 
De senaste åren har användningen av e-möten ökat betydligt bland 
Sveriges lärosäten och används inte bara i distansundervisning utan 
även en hel del inom nätverk och forskningsprojekt. Uppsala universitet 
har även i sin miljöplan för 2008-2012 lyft fram att videokonferens och 
e-mötesverktyg ska användas som komplement till resande.  
 
En markant ökning av förfrågan om att kunna mötas över nätet fick 
ULL också i april 2010 i samband med det stora askmolnet över Island 
som lamslog flygtrafiken i bl.a. Europa och Nordamerika. 
 
Uppsala universitet anslöt sig redan hösten 2009 till Adobe Connect, 
det e-mötesverktyg som Sunet tillhandahåller. På grund av ett stort 
antal barnsjukdomar första året kom användningen av e-mötessystemet 
igång på allvar först under hösten 2010 bland Sveriges lärosäten, 
inklusive Uppsala universitet. Uppsala sköt upp sin start med en termin, 
efter påstötningar från distanslärare, speciellt inom språk, som inte var 
nöjda med ljudkvalitén.  
 
Arbetet med att införa e-mötesverktyget har varit omfattande under 
2010. ULL har deltagit i alla tre ITHU-relaterade grupper som arbetat 
med Adobe Connect. Dels den nationella styrgruppen för införandet av 
e-mötesverktyget samt två arbetsgrupper – supportgruppen och 
resursgruppen.   
 
Supportgruppen består av ca 15-20 representanter från olika lärosäten 
som under 2010 haft delat ansvar för ett speciellt Adobe Connect-rum 
för daglig nationell support. Gruppen har formulerat nya krav på 
verktyget samt deltagit i tester och utvärderingar av nya versioner. 
 
Resursgruppen består av ca åtta personer och är en expertgrupp i vilken 
man har utvecklat kurs- samt supportmaterial i form av en resurswebb1 
med webbsidor, instruktionsfilmer och dokument.  Allt material på 
webbplatsen är fritt att använda, omarbeta och sprida vidare enligt 
principerna för Creative Commons2. Alla instruktionsfilmer finns 
dessutom samlade på YouTube. 
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Arbetet med Adobe Connect i Sverige har inte varit helt gnisselfritt – 
främst p.g.a. av tekniska problem. Exempel på detta är att servrar har 
fått driftavbrott, att ljud helt försvunnit för somliga deltagare i ett möte, 
men inte för andra och att inspelade möten inte har fungerat. Att 
analysera och åtgärda dessa problem tar tid.   

 
1 Connect‐resurser, en nationell resurs för lärare och studenter: 
http://sites.google.com/site/connectresurser/ 
2 Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som är 
att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk.  

http://creativecommons.org/about/what-is-cc


Sammanfattningsvis har ULL haft en drivande roll i det nationella 
arbetet med Adobe Connect i Sverige. Vi är positiva till att nationella 
tekniska lösningar införs och att det görs av en stark och etablerad aktör 
som Sunet. Vad som måste utvecklas i samarbetet är ett starkt 
användarperspektiv. 

 
System för plagiatkontroll - Urkund 

 

Urkund är ett plagiatkontrollsystem som används vid Uppsala 
universitet. Detta system står i kontakt med Studentportalen och 
lärplattformen vilket medför att lärare enkelt kan få filer 
plagiatkontrollerade. 
I och med införandet av systemförvaltningsmodellen pm3 överfördes 
systemförvaltningen av Urkund till ULL. Under året har vissa 
modifieringar gjorts i systemet men inga större arbeten eftersom en ny 
upphandling av plagiatsystem påbörjades under höstterminen. 

 

 
Strömmande media 

 

Strömmande media är audio- eller videomaterial som man hämtar från 
internet. En av de största källorna till strömmande media idag är 
YouTube, och de flesta stora TV- och radiokanaler har egna tjänster där 
man kan ta del av deras program. 
  
Utbildningsradion har en tjänst där man tillhandahåller radio- och TV-
program som producerats eller köpts in av utbildningsradion. Materialet 
kan visas för studenterna under föreläsningar, men också länkas till, via 
exempelvis Studentportalen, för att låta studenterna ta del av materialet 
på egen hand. 
 
ULL ansvarar för tjänsten vid universitetet.   
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Support och handledning  

 

ULL erbjuder universitetets anställda kostnadsfri rådgivning för 
de system vi förvaltar.  

ULL tar emot supportförfrågningar via telefon och e-post under 
kontorstid och ger personlig handledning varje måndag eftermiddag. 

Alla supportförfrågningar redovisas i ärendehanteringssystemet, 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.  

Statistik 

Antal ärenden och fördelningen mellan systemen 
 
Under 2010 tog ULLs support hand om 3579 ärenden.  
 
2010  Totalt 
Studentportalen  1878 
Ping Pong  1316 
E‐möte  148 
Övrigt*  237 
 Totalt  3579 
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Ett supportärende via e-post består oftast av ett flertal mejlväxlingar 
fram och tillbaka mellan ULLs supportpersonal och användaren, men 
det räknas ändå bara som ett ärende. Det är mer regel än undantag att 
man måste be frågeställaren om förtydliganden.  
 
Ett supportsamtal via telefon tar vanligtvis mellan 5 och 10 minuter, 
men extremfall upp till 40 minuter förekommer (dock ytterst sällan). Ett 
supportsamtal om Ping Pong tar i genomsnitt något längre tid än ett 
supportsamtal om Studentportalen.  

Det händer att ett telefonsamtal som registrerats följs upp med 
kompletterande information via e-post. Ärendet räknas då ändå som 
bara ett ärende.  
 
Studenterna erbjuds support via IT och inköp, men det händer att även 
studenter vänder sig till oss. Under 2010 bestod c:a 8% av de inkomna 
ärendena av frågor från studenter som använt sin studentadress. 

 

Projekt 
Under 2010 pågick två EU-projekt som en del av ULLs 
internationella samverkan. Utöver det påbörjades ett nytt projekt 
för utveckling av ett praktiksystem. 

Läs mer om resp. projekt under www.ull.uu.se/projekt 

ROLE 
EU-projektet ROLE, 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 2010 har två interna projekt genomförts. Det 
första, Easter Project, resulterade i ett antal verktygssamlingar. ULL 
bidrog med verktyg som sedan demonstrerades på ROLEs årliga 
review, bl.a. ett verktyg för portföljer. Verktygen användes inom en 
personlig lärmiljö, utvecklad till stor del av ULL, särskilt ämnad för 
denna tidiga fas inom ROLE-projektet. 

 

Det andra interna projektet, Stonehenge, hade fokus på implementering 
av ROLE-teknologier inom testbäddar, särskilt testbädden hos vår 
projektpartner Shanghai Jiao Tong University. Från ULLs sida besökte 
vi Open University i Milton Keynes, England där en annan testbädd 
finns. 
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Under året har projektet haft tre möten, ett i Spanien, ett i Schweiz och 
ett i England. Utöver det har projektmedlemmarna haft daglig kontakt 
via e-möten. 

 
H-net  
I projektet H-net samarbetar ULL med 
European Hematology Association (EHA), 
University of Liverpool, European School 
of Hematology och 22 nationella förbund 
för hematologi. Projektet, som är treårigt, 
finansieras av EU inom ramen för Leonardo 
da Vinci programmet och pågår fram till 
september 2011.  

Det övergripande målet med H-net projektet är att bidra till att 
harmonisera utbildningen inom hematologi i Europa. Utgångspunkten 
för projektet har varit en s.k. kompetensprofil för hematologi (kallad 
CV-passport), vilken är resultatet av ett tidigare EU-projekt. 
Kompetensprofilen är utformad så att en hematolog har möjlighet att 
utvärdera sig själv inom de olika delarna av ämnet.  
 
Kompetensprofilen utgör basen för en webb-enkät som har genomförts 
inom projektet och som har gått ut till alla deltagande länders 
nyutbildade hematologer. Syftet har varit att kunna se hur hög 
kunskapsnivån är för nyutbildade hematologer inom varje deltagande 
land inom olika delar av kompetensprofilen. Resultatet har nu 
sammanställts och varje land har delgivits sina respektive resultat.  
 
Varje land är ansvarigt för att dra sina egna slutsatser av resultatet, samt 
att utifrån detta lägga fram en nationell strategi för att täcka de 
eventuella luckor man ser i utbildningen. ULL har här varit ansvarigt 
för den tekniska lösningen, stått för support samt till viss del bidragit 
med statistikkunskaper.  
 
Inom projektet har ULL även utvecklat ett system av ePortföljer 
(http://portfolio.hematologynet.eu) som det är tänkt att varje hematolog 
i Europa ska kunna få tillgång till. Portföljerna 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." I detta system har varje användare möjlighet att ladda 
upp eget material samt även att skapa länkar till redan existerande 
online-material. Allt material kan märkas (annoteras) med 
beskrivningar om hur det relaterar till olika delar av kompetensprofilen. 
Utifrån denna information möjliggörs sedan "semantiska sökningar" 
som använder kompetensprofilen för att matcha individuella 
kompetensutvecklingsintressen med relevanta lärresurser.  
 
Än så länge har ePortföljsystemet enbart använts i den "Masterclass" i 
hematologi som pågår inom ramen för projektet H-net. Andra 
hematologer kommer dock att få tillgång till systemet från och 
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med mitten av 2011, då EHA kommer att lansera ePortföljerna som en 
service till "the European Hematological Community." 

 
Praktiksystemet 

 

Uppsala Learning Lab fick under 2010 i uppdrag att i samarbete med 
Avdelningen för It och inköp utveckla ett praktiksystem för fördelning 
av praktikplatser. Planerad driftsättning är i augusti 2011. 

Syftet med praktiksystemet är att underlätta administrationen kring 
fördelningen av praktikplatser till studenter som ska ut på praktik. 

Utrednings- och utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med den 
utbildningsvetenskapliga fakulteten och Uppsala kommun. 

 

Samverkan 

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)3 
ULL är Uppsala universitets representant i Nätverket för IT i högre 
utbildning, ITHU.  

Syfte 
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, har som sitt 
främsta syfte att främja och stimulera lärande genom 
god användning av IT i lärosätenas utbildningar. 
Nätverket vill bidra till att Sverige är en ledande nation 
inom användning av IT i högre utbildning. Nätverket arbetar för god 
och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny IT 
kartläggs, utvärderas och används samt följer utvecklingen av arbetssätt 
och resurser avseende IT i undervisning och lärande. 
 
Nätverket utgör ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom 
praktik, utvecklingsarbete och forskning samt initierar samarbeten 
mellan Sveriges lärosäten. För att uppnå god ekonomi, kvalitet och 
effektivitet i utbildningen är även frågor gällande gemensamt nyttjande 
av utbildningsinfrastruktur angelägna att sätta fokus på och arbeta med. 
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3 Denna text är tagen från  ITHUs verksamhetsberättelse 2010 
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Verksamhet och resultat 2010 
I ITHUs verksamhetsplan formuleras mål, syfte och 
arbetsuppgifter för nätverket. Avrapporteringen av verksamheten 
görs via en genomgång av nätverkets planer och dess resultat. 

Internat på KTH 8-9 februari 
Internatet samordnades med konferens ”Framtiden för OER i 
Sverige – policy och praktik” som arrangerades av KTH. 
Universitetskansler Anders Flodström fastslog att OER är en 
viktig policyfråga för svenska lärosäten och Jan Hagerlid från 
Kungliga biblioteket gjorde en jämförelse med det genomslag 
som Open Access haft i forskarsamhället. Konferensen hade 
internationella inslag med talare från Open University och 
Norgesuniversitetet. Ett flertal OER-projekt presenterade, bl a det 
ITHU-projekt som fått finansiering av Kungliga biblioteket (mer 
om det under egen rubrik).  
 
I diskussionerna framkom om att ett av de största hindren är 
oklarheter kring upphovsrätt och nyttjanderätt. En framgångfaktor 
är däremot samarbeten mellan lärare, bibliotekarier, IKT-
pedagoger och medieproducenter. Rätt använt kan också OER-
satsningar användas i marknadsföring av universitet och 
högskolor. Hela rapporten från internatet finns på: 
http://www.ithu.se/?p=12 

Internat på GU 27-28 september 
Teman för internatet var Distansundervisning vid svenska lärosäten och 
Lärplattformar och/eller portalplattformar. 
 
Under temat Distansundervisning vid svenska lärosäten presenterade 
ett par forskningsprojekt från Göteborgs universitet inom ämnena 
nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande. Representanter 
för Högskoleverket modererade därefter fördjupningsdiskussioner inför 
slutfasen av arbetet med rapporten om distansundervisning vid Sveriges 
universitet och lärosäten. 
 
Under temat och Lärplattformar och/eller portalplattformar 
presenterade Uppsala universitet och Göteborgs universitet hur de 
sköter kommunikationen mellan lärare och studenter med en 
portallösning respektive en lärplattform. Med det som inspiration 
diskuterades problematiken kring att de flesta lärosäten har både en 
studentportal, som utgör en ingång till lärosätets olika datasystem för 
studentservice, och en lärplattform/kursplattform som innehåller 
kursmaterial, övningsuppgifter, diskussionsgrupper etc., dvs. funktioner 
mer inriktade mot undervisning/lärande4. Ofta överlappar dessa system 
varandra mer eller mindre. Ytterligare att problem kan vara att flera 
olika lärplattformar/kursplattformar används på ett och samma lärosäte. 
Efter diskussionen bjöd Uppsala universitet in till konferens om 
                                                      
4 Uppsala universitets Studentportal innehåller flertalet funktioner som en 
lärplattform har (ULLs anmärkning) 

http://www.ithu.se/?p=12
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studentportaler senare under året. Hela rapporten från internatet finns 
på: http://www.ithu.se/?p=401 

Öppna lärresurser – OER 
Arbetsgruppen för Open Educational Resources (OER) arbetar med att 
informera om och främja användandet av öppna lärresurser på nätet. 
Detta innefattar även produktion, hantering av upphovsrätt mm. 
Gruppen har fått stöd från Kungliga biblioteket för att genomföra ett 
projekt främst inriktat på information, inspiration och förankring av 
OER på Sveriges lärosäten. Huvudman för projektet är 
Linnéuniversitetet. 
 
Under året har gruppen genomfört fem dialogseminarier på olika 
lärosäten i Sverige för att öka kunskaperna om OER, upphovsrätt, 
Creative Commons etc. Seminarierna har genomförts fysiskt på 
arrangerande lärosäte, men samtidigt virtuellt så att fler kunnat delta. 
Ett sista seminarium kommer att genomföras i mars 2011. 
Gruppen har även sammanställt en stor mängd resurser som gjorts 
tillgängliga via ITHUs webbplats (www.ithu.se). 

E-möten 
Aktiviteterna runt e-mötestjänsten Adobe Connect är det bästa exemplet 
på ett av syftena med nätverket, hur samarbete kan skapa en välanvänd 
och effektiv infrastukturtjänst. Det är Sunet som driftsatt ett system för 
e-möten, men det är medlemmarna i Connect-gruppen inom ITHU som 
introducerat tjänsten på lärosätena. 5 Adobe Connect är också det 
verktyg som nätverket använder för sina virtuella möten. 

Initierade arbetsgrupper 
I nätverket har under 2010 även fyra nya grupper initierats för olika 
frågor: Lärplattformar (LMS), Internationalisering, Studentportaler och 
Mediepedagogik. 

LMS 
Flera lärosäten står i begrepp att påbörja nya upphandlingar för 
lärplattformar (LMS). Vid vårinternatet beslutades därför att inrätta en 
arbetsgrupp för LMS-frågor och Luleå tekniska universitet tog på sig 
uppgiften att samordna arbetet tillsammans med dem som anmälde 
intresse av att vara med. Arbetsgruppen kommer att jobba med 
upphandlingsfrågor under 2011. 

Internationalisering 
Vid vårinternatet beslutades även att inrätta en arbetsgrupp för 
internationalisering. En deltagare i nätverket tog på sig uppgiften att 
driva frågan initialt och att börja med Norge. 
 
I och med arbetet med e-mötestjänsten Adobe Connect har nätverkets 
relation med Sunet medfört att nätverket fått kontakter med den 
nordiska motsvarigheten till Sunet. Det kan skapa möjligheter att inom 
nätverket främja internationaliseringsarbetet. 
                                                      
5 Om e‐mötesverktyget se sidan 19. 

http://www.ithu.se/?p=401


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.  

Under 2010 deltog ULL i följande konferenser: 

EC-TEL, European Conference on Technology Enhanced Learning 
En europeisk konferens om teknikförstärkt lärande. 

EDUCAUSE - En amerikansk konferens om it inom högre utbildning. 

ONLINE EDUCA - En europeisk konferens om it i lärandet. 

NU2010 - Nationell konferens om utveckling av högre utbildning. 

ITHU - Nätverket för högre utbildning 

COIMBRAGRUPPEN - Ett nätverk bestående av äldre universitet 
i Europa. 

På ULLs konferensblogg, http://ullkonferenser.wordpress.com/, 
redovisas intrycken från konferenserna. 
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