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ULL:s verksamhet

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.

−

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

Utgångspunkter för ULL:s verksamhet är UU:s måldokument.
Följande två citat är hämtade från Uppsala universitets mål och
strategier resp. dess Program för IT:
”It är ett av medlen för att uppnå universitetets mål. En god
forskning och utbildning kräver fungerande it-infrastrukturer, inte
minst genom att hålla samman forskningens och utbildningens
oskiljbarhet. Men även för att erbjuda studenterna en god
utbildningsmiljö och göra dem förberedda för arbetslivet i en
internationell värld.”
”En grundläggande faktor, som är avgörande för att uppnå målen,
är att insikten finns om att informationstekniken radikalt förändrar
förutsättningarna för hur vi kommunicerar, söker, lagrar, bearbetar
och presenterar information samt sprider forskningsresultat. Utifrån
sin tradition av förnyelse ska Uppsala universitet vara lyhört för hur
detta påverkar verksamheten och sträva efter att inte bara följa
utvecklingen utan vara med och forma den.”
För universitetet är en avgörande faktor alltså att it inte ses som en
teknisk fråga utan som en verksamhetsfråga. It ingår som en naturlig
del all verksamhet och kan inte särskiljas från denna trots att it i
tidiga utvecklingsskeenden behöver särskild uppmärksamhet.
It i lärandet och utbildningen är i ett sådant skede. Under de tio år
som ULL verkat har mycket stora förändringar skett inom utbildningsområdet avseende utveckling av it-system och pedagogiska
metoder för att nyttja den nya tekniken.
Avgörande för arbetet vid ULL har varit blandningen av
verksamhetskunnande och teknik. Att lärare vid institutioner arbetat
sida vid sida med teknisk expertis samt att utvecklings- och
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forskningsfrågorna finns som en naturlig del i verksamheten ger en
god kvalitet i arbetet.

Vision och mål
Vid ULL genomförs visions- och målarbete vartannat år. Till detta
tillfogas ett antal aktiviteter som planeras på ett års sikt.
Vision
− Uppsala universitet ska vara ledande i Sverige inom it i
undervisning, i forskningsprojekt och studieadministration.
−

Varje lärare ska kunna bedöma både pedagogiskt och tekniskt
vilket sorts system eller programvara som lämpar sig bäst i den
aktuella undervisningssituationen.

−

It ska upplevas som enkelt att använda och till nytta för anställda
vid Uppsala universitet.

−

Studentportalen ska vara den självklara ingången för studenterna.
Bakom den gemensamma vyn finns en rik flora av resurser.

−

Studentportalen ska vara ett uppskattat system som alla
institutioner vid Uppsala universitet använder och den ska locka
andra lärosäten till samarbete.

Mål
ULL ska verka för utveckling, god utbildning, kommunikation och
administration för att göra Uppsala universitet rustat att möta dagens
och morgondagens studentgeneration.
Delmål
− Kvalitativ och relevant utbildning
−

Testa och utvärdera ny teknik utifrån pedagogiska och
användaraspekter

−

Användbara system i öppen källkod

−

Hög användning av Studentportalen

−

Professionellt systemägarskap

−

Delta i internationella och nationella projekt och nätverk

−

Samarbeta inom universitetet

−

Effektiv informationsspridning och marknadsföring

Arbetssätt för att uppnå målen
Omvärldsbevakning och internationellt och nationellt samarbete
Genom deltagande i internationella och nationella nätverk följer vi
utvecklingen inom området. Vi deltar i EU-projekt inom området it i
lärande. Vi samarbetar nationellt i frågor som rör samägande av
system samt kurs- och kompetensutveckling.
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Informera och utbilda om informationsteknikens betydelse och effekter
Vi informerar och utbildar över hela universitet för att det skall vara
rustat att möta dagens studenter.
Kurser när de efterfrågas
Genom att erbjuda kurser vid institutioner för små och stora grupper
av lärare och kursadministratörer skapar vi möjlighet till fortbildning
trots tidspressen. Lärare och kursadministratörer erbjuds personlig
handledning och vi för kontinuerliga diskussioner internt om
kvaliteten på kurser, handledning och rådgivning.
Laborativ lärosal i Blåsenhus
Arbetet i den laborativa lärosalen syftar till att utforska hur tekniken
kan nyttjas i den klassiska undervisningsmiljön.
Här skapas möjligheter att undersöka hur man kan presentera och bearbeta material på nya sätt i föreläsningar, lektioner och seminarier.
Juridiska frågor
Det åligger varje prefekt att se till att lagar och förordningar följs och
användningen av it i undervisningen ger upphov till många frågor av
juridisk karaktär. Vid ULL behandlas sådana frågor vid kurser och
särskilt vid seminarier till vilka vi bjuder experter inom området. På
så vis vill vi bidra till att nödvändig information når ut till prefekter,
studierektorer och lärare.
Kommunikation med studenterna
Via regelbunden kontakt med studenter följer vi utvecklingen och får
återkoppling och goda synpunkter. ULL har en studentpanel som
deltar vid kurser och seminarier och utvärderar varje aktivitet. Vi
bjuder in studieråd och studentkår och informerar om it i lärandet vid
universitetet.
Kontinuerlig uppföljning och kostnadskontroll
Arbetet vid ULL följs kontinuerligt via dels utvärderingar efter varje
aktivitet och genom att statistik årligen sammanställs av antal
deltagare vid kurser och seminarier men även av it-systemens
användning. Detta ställs mot kostnaderna.
Ökad kommunikation mellan avdelningar
Genom att diskutera arbetsuppgifter, arbetsfördelning och rutiner
mellan avdelningar inom it-området arbetar vi för en ökad driftsäkerhet.
Interna arbetsformer och kommunikation
Genom regelbundna personalmöten, informationsmöten, EU-projektmöten, supportmöten och studentportalmöten där målen och aktiviteterna kontinuerligt görs kända, problem diskuteras och uppföljning
sker upprätthåller vi god kommunikation inom arbetsgruppen.
Referensgrupp
ULL har även en referensgrupp som sammankallas 1-2 gånger per år.
Den består av:
− Marie Allen, universitetslektor, Institutionen för genetik och
patologi
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−

Ewert Bengtsson, rektorsråd för IT och professor, Centrum för
bildanalys

−

Caroline Liberg, professor, Institutionen för didaktik, dekan,
Utbildningsvetenskapliga fakulteten

−

Ulla Riis, professor, Pedagogiska institutionen

Systemansvar
ULL ansvarar
Dessa är:

för

objekt

inom

lärande

och

utbildning.

−

Studentportalen

−

Två e-mötesverktyg (ett under uppbyggnad i ett nationellt
samägande via Sunet och Marratech som är under avveckling)

−

Lärplattform

−

Plagiatkontroll

−

Strömmande media

Förutom det undervisar vi i olika former av programvara för utbildningsområdet.
Systemansvar innebär en hög grad av användarkontakt för att utbilda
och stödja organisationen att använda systemen. Det innebär också
ansvar för att systemen drivs och utvecklas under sin livstid. Lagar
och förordningar rörande området är omfattande och här finns
mycket arbete att göra tillsammans med andra vid universitetsförvaltningen.
Avseende lärplattformen Ping Pong finns avtal men en önskan att få
bättre strukturer och samarbete har lett till att ett tilläggsavtal rörande
arbetsformer för närvarande processas med företaget.
Andra viktiga styr- och kontrollåtgärder är systemförvaltningsdokument, Service Level Agreement (driftavtal med It och inköp)
och krisplan. Den sistnämnda är dels en åtgärdslista om arbetsgång
vid incident som betraktas som kris med regler för hur länge systemet
får ligga nere innan man måste backa till tidigare version och dels
kontaktlista med personer som skall informeras.
Studentportalen intar en särställning
Studentportalen intar en särställning eftersom utvecklingen sker vid
ULL. Studentportalen är också utvecklad så att den skall vara en
ingång till studierna. Lärare kan sedan välja att aktivera de funktioner
de önskar använda. Studentportalen skall utvecklas kontinuerligt i
takt med organisationens behov.
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Uppsala Learning Lab 2009 i siffror
Antalet deltagare i
ULL:s verksamhet
har ständigt blivit
fler, däremot var
antalet aktiviteter
under 2009 något
färre än 2008.
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Diagrammet visar fördelningen
av deltagare per vetenskapsområde på ULL:s kurser,
seminarier, institutionsbesök
och handledningstillfällen under
2009. Det relativt låga deltagandet från Tek-Nat beror
antagligen på att de tekniska
institutionerna inte är i så stort
behov av kurser och handledning när det gäller it-resurser.
Däremot tillhör bl.a. institutionen för informationsteknologi
storanvändarna av Studentportalen.

Deltagarna i 2009 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.
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Dessa diagram visar fördelingen av aktivitetstyper
respektive deltagare på våra
aktiviteter.
En stor del av kontakten
med ULL:s användare sker
fortfarande genom
seminarier och kurser.
Under de senaste åren har
dock besök och möten med
mindre lärargrupper och
administratörer på institutionerna blivit allt vanligare.
Man får på så sätt en nära
och kvalitativ dialog med
användarna och det har visat
sig vara lika effektivt som
en regelrätt kurs.
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Möten utgör en stor del av
ULL:s verksamhet.
Möten hålls för att utveckla
systemen, och för samverkan
inom universitetet, nationellt
och internationellt.
Under 2009 har många möten
rört byggprocessen och den
laborativa lärosalen i Blåsenhus
samt den nya
systemförvaltningsmodellen
pm3.
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Studentsamverkan

Några ord från Studentkåren
Ett måste för alla studerande vid universitetet är att enkelt kunna
finna relevant och aktuell information om sina kurser. Tyvärr pratar
jag alltför ofta med studenter som känner en stor frustration över att
de måste jaga institutionen för att få den information som behövs,
och det har även hänt att de kommit till en föreläsning, bara för att
märka att den är flyttad och att det senast uppdaterade schemat inte
nått dem.
Mycket av denna frustration skulle kunna undvikas om institutionerna genomgående använde sig av Studentportalen, en av de tjänster
som ULL arbetar med. Studentportalen är ett forum som erbjuder
studenterna tillgång till en mängd olika tjänster som har med deras
utbildning att göra, där tillgång till det aktuella kursschemat bara är
en liten del.
Vissa institutioner ligger i framkant när det kommer till användandet
av Studentportalen, och studenterna har stor nytta av denna i sin
utbildning. Bland annat när de lämnar in skriftliga uppgifter, och då
man mycket snabbt och effektiv får respons på sitt arbete höjs
motivationen och studenterna kan snabbare sätta sig ner och fortsätta
arbetet.
Andra positiva tjänster som Studentportalen erbjuder är att läraren
kan erbjuda studenten att fylla i kursutvärderingen digitalt. Då kan
man också skicka ut påminnelser, vilket torde öka frekvensen
inlämnade utvärderingar. I och med att studenterna då kan sitta
hemma i lugn och ro för att tänka efter vad de faktiskt tycker, bör
utvärderingarna också ge en mer rättvisande bild. Kursutvärderingar
är ett viktigt instrument för att effektivisera kvalitetsarbetet vid
universitetet, och ju utförligare de är desto mer hjälper det förbättringen av utbildning.
Förutom den direkta nyttan som Studentportalen ger den enskilde
studenten kommer det enhetliga systemet att leda till besparingar av
administrativ tid för de kursansvariga, tid som i stället kan läggas på
forskning och utbildning.
Sociala forum blir allt vanligare för varje dag som går, och dessa har
en stor potential för att förnya och komplettera universitetsutbildningen. Det främsta exemplet här vid Uppsala universitet är
Studentportalen, som ger universitetets studenter och lärare en
möjlighet att på ett enkelt sätt interagera utanför föreläsningssalarna.
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Vi på studentkåren tror att denna ökade interaktion gör undervisningen bättre och studenterna mer motiverade, vilket i
förlängningen ger en höjd utbildningskvalité.
-

Kristina Ekholm, Uppsala studentkårs ordförande

Studentpanelen
Bakgrund
Trots att ULL:s verksamhet huvudsakligen vänder sig till
universitetets anställda kan man aldrig bortse från studenterna när
man arbetar med undervisning. För att stärka studenternas inflytande
på verksamheten beslutade vi att inför vårterminen 2008 samla en
grupp frivilliga studenter i en s k Studentpanel. Den skulle bestå av
10-15 studenter, ungefär lika många från varje vetenskapsområde.
Tanken var att deltagarna i panelen skulle turas om att delta i ULL:s
aktiviteter, bl.a. lunchseminarier och kurser, och utvärdera dessa
utifrån ett studentperspektiv.
Med hjälp av de båda studentkårerna fick vi 12 intresserade
studenter, mellan vilka vi fördelade terminens schemalagda aktiviteter. Detta visade sig ha mycket positiva effekter på våra kurser, då
de direkt kunde föra fram studenternas åsikter i olika situationer. Det
uppskattades av både kursdeltagare och kursledare. Framgången var
ett faktum och vi beslutade att behålla vår studentpanel.
Från och med våren 2008 har alltså ULL haft en återkommande och
väl fungerande studentrepresentation i sin verksamhet. Förutom att
delta i ULL:s olika aktiviteter händer det att Studentpanelen rådfrågas angående diverse frågor som rör Studentportalens utvecklingsarbete. Det kan t.ex. röra sig om behovet av ny funktionalitet eller
fördelar kontra nackdelar med att göra på ett eller annat sätt. Detta är
synpunkter som vi värdesätter, eftersom det är studenterna som
använder Studentportalen i allra störst utsträckning.
Studentpanelen 2009
Det finns inget krav på att de studenter som deltar i studentpanelen
ska ha djupa it-kunskaper, men hittills har deltagarna varit mycket
engagerade och intresserade av it-relaterade frågor.
Under 2009 bestod panelen av 12 studenter. Av dessa var majoriteten
kvinnor. Fördelningen mellan vilka ämnen de representerar visas i
diagrammen nedan.
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Utvärdering
Studentpanelen utvärderar terminens aktiviteter och åsikterna har
varit både intressanta och tankeväckande. Något som genomgående
varit en av deras starkaste synpunkter är att de it-resurser som universitetet tillhandahåller utnyttjas i alldeles för låg grad. Det gäller både
funktioner i Studentportalen och andra it-resurser, såsom e-mötesverktyg, webbföreläsningar m.m. Här är ett urval av de studentkommentarer som vi fått:
”Det behövs mer nytänkande”
”Rädslan för att prova sig fram hindrar it-användandet”
”Jag tror att studenters respekt för vad universitet är och vad det menar att
det kan vara ökar om mer it används, både i kommunikation till samhället
och till studenter.”
”Jag tycker det är synd att inte fler lärare tar tillfället i akt och går på en
sådan här kurs.”
”Jag blir alltid lika förvånad över de IT-resurser Uppsala universitet har
och hur dåligt de utnyttjas.”
”Det är bra och häftigt med ny teknik men man får inte glömma kärnan i
verksamheten. Det är precis som med Studentportalen – jag tycker att det är
ett bra verktyg, men det vore oändligt mycket bättre om folk förstod sig på
hur det funkade.”
”Jag trodde inte man lärde ut att använda it på detta sätt.
Jag tror att många som undervisar tvekar att använda sig av it för att de är
rädda för att det tar för mycket tid eller är för svårt.”
”IT nivån verkar vara väldigt hög på Uppsala Learning Lab.
Mycket av den teknik man satsar på är just nu mellan lärare och elever.
I framtiden hoppas jag på att det kommer finnas mer verktyg som
studenterna kan använda sig av mellan varandra.”
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ULL-lärarnas arbete under 2009

Lärarna vid ULL arbetar med en mängd olika kurser, handledningstillfällen, arbetsgrupper, tester, supportärenden och
andra aktiviteter.
Studentportalen har under det gångna året blivit en självklarhet för
allt fler lärare och studenter. Genom sin koppling till universitetets
olika administrativa system och genom utveckling av nya och förbättringar av befintliga funktioner har Studentportalen etablerat sig
som utgångspunkten för de flesta institutioners webbstöd. Samtidigt
som det naturligtvis gör vårt arbete lättare ökar också kraven på oss i
takt med att allt fler avancerade användare behöver hjälp och råd från
ULL för att utnyttja portalens möjligheter optimalt.
En annan stor uppgift för ULL-lärarna under 2009 har varit att utifrån
en pedagogisk synvinkel testa och utvärdera de två lärplattformerna
Sakai och Moodle. Detta ingick som en del i ULL:s stora lärplattformsutredning som beskrivs mer utförligt nedan.
Även den planerade flytten till Blåsenhus spelade en avgörande roll
för ULL-lärarnas verksamhet under framförallt slutet av 2009.
Kurser och institutionsbesök
De kurser som ULL utannonserat i huset i Observatorieparken har –
med undantag för Studentportalkurserna – samlat förhållandevis få
deltagare, medan de kurser som vi arrangerat ute på campusområdena
i gengäld har varit mer populära. Dessutom har institutionerna
beställt fler skräddarsydda kurser än någonsin, framför allt om
Studentportalen. Vi anordnade bl.a. ett flertal specialkurser på BMC
för Med-Farm:s lärare och administratörer i samband med
övergången från Kurswebben till Studentportalen. Vi har alltså varit
mer synliga än tidigare ute på olika campusområden – samtidigt som
vi kan sakna det erfarenhetsutbyte över ämnes- och fakultetsgränser
som kännetecknat våra centrala kurser.
Kursen It i undervisningen som getts i många år (motsvarande 10
arbetsdagar) bantades under 2009 ner till två separata halvdagskurser:
Undervisa med webbstöd och Planering för kurser med webbstöd.
Tyvärr var intresset att gå kurserna fortfarande lågt och flertalet kurstillfällen fick dessvärre ställas in p.g.a. för få deltagare. Däremot
förfogar ULL från och med höstterminen 2009 över en halvdag på de
pedagogiska grundkurserna för universitetslärare, som arrangeras av
enheten för universitetspedagogisk utveckling. Under hösten medverkade ULL:s lärare på sex kurser, varav en engelskspråkig. Vi har
valt att låta innehållet motsvara kursen Undervisa med webbstöd,
som tar upp vilka resurser som finns tillgängliga vid UU samt grundläggande, viktiga råd om förutsättningar och möjligheter för ett
pedagogiskt lyckat webbstöd. Diskussionerna med kursdeltagarna har
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inneburit en välkommen möjlighet att förstärka den pedagogiska
sidan av vårt uppdrag som lärare på ULL.
Under vårterminen anordnades två pedagogiska temadagar om nätundervisning; den ena med fokus på distansutbildning och den andra
på campuskurser. Till dessa tillfällen bjöd vi in lärare som jobbar
aktivt med it-stödd undervisning och tog upp frågor om bl.a. kursgenomförande, lärarrollen, hur man motiverar studenter, handledning
och examination.
En annan nyhet var kursen Testa en internationellt spridd lärplattform. Kursen innebär en introduktion till lärplattformen Moodle som
används vid många universitet i Europa och USA.
Nytt e-mötesverktyg
Vi har också lärt både oss själva och andra att använda det nya emötesprogrammet Adobe Connect Pro som från och med halvårsskiftet 2010 kommer att ersätta Marratech. Trots vissa initiala
problem kan vi se många fördelar med bytet som kommer att ge
universitetets personal och studenter tillgång till ett program som är
både flexibelt och rikt på funktioner. Dessutom kommer det att
användas av samtliga universitet och högskolor i Sverige och vi har
under hösten deltagit i diskussioner om att ta fram en nationell kurs
för nya användare.

System inom lärandeområdet

System och systemförvaltning
ULL förvaltar system för lärplattform, e-möten, plagiatkontroll och
Studentportalen. För att sköta förvaltningen finns systemägare,
systemförvaltare, systemadministratör, teknisk projektledare,
utvecklare, informatör, lärare och supportpersonal.
Systemägaren har det övergripande ansvaret för systemen. Systemförvaltaren sköter den dagliga förvaltningen i framförallt Studentportalen genom att planera utveckling, ta emot önskemål och hålla
möten med användare i olika grupper. Systemadministratören lägger
in behörigheter för Studentportalen och deltar i övrigt förvaltningsarbete tillsammans med systemägare och systemförvaltare. Alla tre
deltar vid behov i utredningar inför nya större funktioner.
Den tekniska projektledaren leder större utvecklingsprojekt och
skriver tekniska kravspecifikationer till utvecklingsarbetet av
Studentportalen. Utvecklargruppen programmerar nya funktioner och
förbättrar gamla. De deltar också med teknisk kompetens under utredningsfasen av utvecklingsarbetet.
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Informatören är grafiskt ansvarig och gör gränssnitt. Informatören är
också en viktig del i användarstödet. Bland annat skickas nyhetsbrev
ut om uppdateringar i Studentportalen, webbsidor för de olika
systemen uppdateras och trycksaker produceras vid behov.
Lärarna har huvudansvar för kurser och institutionsbesök, men deltar
också i utvecklingsarbetet med sin kompetens främst i pedagogik och
användarfrågor. Supportpersonalen ger handledning och råd till
användare och är ett viktigt ansikte utåt.
Under 2009 har arbetsgruppen bestått av:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mia Lindegren (systemägare)
Ellen Jacobsson (systemförvaltare/barnledig)
Malin Wester (systemförvaltare/barnledig)
Katarina Adenmark (systemadministratör)
Matthias Palmér (teknisk projektledare)
Maryam Ladjvardi (utvecklare)
Jöran Stark (utvecklare)
Henrik Eriksson (utvecklare/barnledig)
Karin Eriksson (utvecklare, konsult från It och inköp)
Pelle Andersson (utvecklare, konsult från It och inköp)
Eva Jansson (informatör)
Eva Pärt-Enander (lärare)
Mats Cullhed (lärare)
Giovanni Pineda (support)
Marcus Johnson (support)

Gemensamt för många i gruppen är att de uppgifter som faller inom
systemförvaltningen av ULL:s system endast utgör en del av deras
arbetsuppgifter.

Studentportalen 2009
Webbsidor, kursvärderingar och snabbare kontohantering
Studentportalen fortsätter att utvecklas och under 2009 har fyra större
uppdateringar gjorts. Efter dessa uppdateringar finns nu en startsida
för icke-inloggande, en ny menystruktur och möjlighet att lägga upp
information på en webbsida i Studentportalen. Dessutom har det
gjorts en rad mindre förbättringar, till exempel kan man nu lägga till
valfria bilder till kurs-, kurstillfälles- och institutionssidor, man kan
jobba effektivare med Framsteg och man kan som lärare nå sina
tidigare och kommande kurser direkt från startsidan.
Kontohanteringen för nyantagna studenter har setts över i samarbete
med andra berörda enheter. Resultatet blev att de nya studenterna nu
också kan välja att få sina kontouppgifter via webben eller till en
tillfällig adress som de själva anger. Ändringen kan tyckas enkel,
men det medför att många studenter kan komma åt universitets
resurser enklare, och de kan till exempel ta del av information i
Studentportalen.
Det enskilt största arbetet under året har varit arbetet med kursvärderingar. Arbetet startade redan 2008 då vi började på en utredning om hur kursvärderingar skulle utformas. Många fick möjlighet
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att ge synpunkter och först under våren 2009 började det tekniska
arbetet. Kursvärderingar visade sig vara en komplicerad funktion,
mycket på grund av att hela universitetets organisation skulle
representeras i funktionen. Men genom att ta in universitetsorganisationen så kommer det att vara möjligt att t.ex. ställa samma
fråga till alla studenter vid en viss fakultet, eller till och med över
hela universitetet.
Kursvärderingssystemet har tagits fram i nära samarbete med enheten
för Kvalitet och Utvärdering. I december 2009 lanserades en betaversion för några testinstitutioner, med avsikt att hitta, identifiera och
rätta eventuella fel innan systemet släpps för hela universitetet.
Ökad användning – högre krav på tillgänglighet
Allt fler använder Studentportalen. Från att ha varit runt en halv
miljon inloggningar per månad under läsåret 2008-2009 så ökade
användningen till höstterminen 2009 till närmare 1,2 miljoner
inloggningar per månad. En viktig faktor är att vetenskapsområdet
Med-Farm nu också använder Studentportalen, men vi ser också att
den allmänna användningen ökat. Studenterna berättar att det finns en
direkt koppling mellan hur mycket information deras lärare presenterar i Studentportalen och hur ofta de själva loggar in.
Med den ökade användningen ökar också kraven på att Studentportalen ska vara tillgänglig alla dagar, helst dygnet runt. Det gör att
vi nu ser över genomförandet av uppdateringar.

Student- och användarkontakt
Under året har arbetet i våra grupper fortsatt. Vi träffar användargruppen, som består av lärare, administratörer, studenter, doktorander, tekniker och förvaltare för andra system, en eller ett par gånger
per termin. Användargruppen diskuterar och prioriterar den kommande utvecklingen.
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Vi träffar även en kärntrupp av administratörer. De är inte utvalda för
att representera hela universitetet, utan är snarare en grupp som
använder Studentportalen i hög utsträckning och därför har särskilt
värdefulla synpunkter.
Studentportalens styrgrupp tar beslut i strategiska frågor och upprätthåller kontakten med universitetets stora system och it-projekt. I styrgruppen deltar bl.a. systemägare från Studentportalens kringliggande
system.
Kontakt med studenter sker främst via Studentpanelen, men vi har
även träffat flera studieråd och haft nära kontakt med Uppsala
Studentkår. Studenternas synpunkter på Studentportalen är i
huvudsak densamma oavsett grupp – Uppsala universitet har många
bra it-resurser, problemet är att de används för lite av lärarna.
PM3
En stor del av vårens administrativa arbete handlade om införandet
av systemförvaltningsmodellen pm3 där Studentportalen ingick i
pilotprojektet. Till stora delar har Studentportalen redan tidigare
använt sig av pm3-modellen, men i modifierad form.
Styrdokument
För Studentportalen finns systemförvaltningsdokument, Service
Level Agreement (driftavtal med It och inköp) och krisplan. Under
hösten 2009 tydliggjordes bristen på krisorganisation i samband med
en problemdrabbad uppdatering. Det gjorde att vi intensifierade
arbetet med att utforma ny krisplan och fördjupade samarbetet med
Studentportalens driftpersonal.

Lärplattformsdiskussion
Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 testade och utvärderade ULL lärplattformarna Sakai och Moodle. Utgångspunkten för
arbetet var att många andra universitet går över till stora internationellt spridda lärplattformar och lärmiljöer. ULL känner ett
ansvar för att skapa infrastrukturella möjligheter för internationellt
och nationellt samarbete.
En annan viktig anledning var att tekniken utvecklas med hög hastighet. Under de under närmaste åren kommer stora förändringar inom
användandet av informationsteknik i undervisningen och nya webbbaserade lösningar att ske. Det är ULL:s uppdrag att följa utvecklingen och se till att Uppsala universitet är välrustat i konkurrensen.
Utvärderingen resulterade i att personalen vid ULL beslutade att inte
välja någon ny lärplattform som ersättning till Ping Pong utan att
avvakta utvecklingen av framför allt nya versioner av Sakai och
Moodle. Istället satsas resurser på att öka användningen av
Studentportalen och inga fler kurser om Ping Pong anordnades under
hösten och endast i undantagsfall rekommenderades användare att
arbeta med Ping pong (som t.ex. i de distanskurser där det krävs
funktionalitet som inte finns Studentportalen).
Den största uppgiften har istället varit att övertyga de institutioner
som använder ytterst få funktioner i Ping Pong, och samma som finns
i Studentportalen, att gå över till Studentportalen. Det ligger i linje
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med rektorsbeslutet om en enhetlig studiemiljö för studenterna och
svarar mot Studentkårens krav.

Urkund – system för plagiatkontroll
I och med införandet av systemförvaltningsmodellen pm3 överfördes
systemförvaltningen av Urkund till ULL. Under hösten har ett ökat
och mer strukturerat samarbete med Urkund inletts.

E-möten: Marratech och Adobe Connect Pro
Under några år har Uppsala universitet använt Marratech som emötesprogram. I och med att Google köpte Marratech har all
utveckling avstannat och inom ramen för Sunet har man istället upphandlat e-mötesprogrammet Adobe Connect Pro.
2009 har därmed inneburit en övergångsperiod där Marratech fasats
ut samtidigt som nya kurser utarbetats i Adobe Connect Pro. En rad
systemtester har också gjorts under hösten.
Under året har e-mötesverktyget haft 3692 inbokade timmar för
handledning, undervisning och sammanträden. Det finns även möjlighet att använda e-mötesverktyget utan bokning.

Strömmande media
Strömmande media är filer som kan ses i webbläsaren under tiden de
laddas ner. Idag finns det två möjligheter att använda strömmande
media i undervisningen vid Uppsala universitet: antingen via UR
Access: TV- och radioprogram från Utbildningsradion eller via
universitetets lärplattform, alternativt webbhotell.

Handledning och rådgivning

ULL erbjuder universitetets anställda kostnadsfri rådgivning för de
system vi förvaltar. Studenterna erbjuds support via IT och inköp,
men det händer att studenter även vänder sig till oss.
ULL tar emot supportförfrågningar via telefon och e-post, vardagar
på kontorstid. Dessa redovisas i ärendehanteringssystemet Request
Tracker (RT), vilket gör att flera personer kan arbeta med samma
ärenden, det blir lätt att hitta och följa upp specifika ärenden samt
enkelt att beräkna statistik.
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Verkstad
Varje måndag eftermiddag tar ULL-personal emot användare för
personlig handledning. Då kan man få hjälp med att diskutera,
planera och testa hur man kan använda it i sin undervisning samt råd
angående undervisning med webbstöd. 2009 hade vi 11 drop-inbesök i verkstaden.

Ärendestatistik
Under 2009 behandlades 3746 ärenden i RT. Av dessa rörde ungefär
en tredjedel Studentportalen och en tredjedel lärplattformen Ping
Pong. Ca 11% var förfrågningar från studenter, som hänvisades
vidare till rätt instans.

Blåsenhus och den laborativa lärosalen

Under 2009 planerade vi för att flytta till Blåsenhus och den laborativa lärosalen.
ULL har hittills ägnat mycket tid åt att hjälpa lärarna att använda
internet för att kommunicera med och undervisa studenterna genom
Studentportalen, lärplattformar och e-mötesprogram. Men den mesta
lärarledda undervisningen äger fortfarande rum i lärosalar.
I och med våra nya lokaler i Blåsenhus får vi för första gången
möjlighet att bjuda in lärare för att se, testa och lära sig hur it också
kan användas i lärosal som stöd för lärande. Den laborativa lärosalen
i Blåsenhus kommer på så vis att kunna bli just ett forum för
experiment men också för det erfarenhetsutbyte som är en viktig del
av vårt uppdrag. Det är också där som vi i fortsättningen kommer att
träffa deltagarna i de pedagogiska grundkurserna och kan låta dem
möta den nya tekniken i ett sammanhang där de pedagogiska
möjligheterna entydigt står i fokus.
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EU-Projekt
ROLE
Responsive Open Learning Environments, ROLE, är ett fyraårigt
Integrerat Projekt inom EU:s 7:e ramprogram för teknologiförstärkt
lärande, TEL.
Projektet ROLE startade i februari 2009 och
syftar till att bygga ett ramverk som gör det
möjligt för studenter att på ett enkelt sätt
organisera sina personliga lärmiljöer,
Personalized Learning Environments (PLE),
med hjälp av s.k. mash-up teknik. Dessa
PLE:er består av en blandning av favoritverktyg, lärresurser och
andra lärandetjänster. I denna konstruktion av personliga lärmiljöer
får studenterna stöd av ROLE-ramverket på olika sätt, bl.a. genom
olika rekommenderingsverktyg och diverse tjänster som baseras på
lärandemål, befintliga kunskaper, gruppgemenskaper, etc. Se
www.role-project.eu för mer information om projektet.
ROLE riktar sig även till utvecklare och forskare. Tillsammans med
ett nätverk av utvecklare av öppen källkod och entusiaster inom
teknologiförstärkt lärande ämnar projektet tillhandahålla nya sätt att
skapa, underhålla och leverera lärandetjänster till miljoner av PLE:er.
Mål
ROLE har fem övergripande mål:
1. att stödja personalisering av tillgängliga tjänster, verktyg och
resurser för lärande.
2. att utveckla ett pedagogiskt ramverk som stöder en effektiv
komposition av personliga lärmiljöer.
3. att skapa nya metoder för konstruktion av lärandemiljöer.
4. att möjliggöra väsentliga bidrag till ROLE från andra aktörer och
sprida projektresultat.
5. att utveckla och underhålla en utvärderingsmetodologi.
Under året har sex ROLE-möten anordnats inom projektet.

H-net
European Network for Harmonization of
Training in Hematology (H-net) är ett EUprojekt inom ramen för Leonardo Da Vinciprogrammet. ULL samarbetar i detta projekt
med 22 nationella förbund för hematologi,
samt med University of Liverpool, European
School of Haematology och European
Hematology Association som koordinerar projektet. Det långsiktiga
målet med projektet är att harmonisera utbildningen inom
hematologi, främst inom Europa, men också med förhoppning att
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andra länder kan ha nytta av resultaten. Projektet utgör en
fortsättning på ett tidigare Leonardo projekt: European Hematology
Curriculum Passport (CV-passport), vilket skapade en europeisk
kompetensprofil inom hematologiområdet. Denna kompetensprofil är
utformad så att en hematolog kan utvärdera hur stor kunskap hon/han
har inom olika delar av området.
Det första steget i projektet har varit att använda kompetensprofilen
för att undersöka kunskapsnivån hos relativt nyutbildade hematologer
i de deltagande länderna. Detta görs för närvarande med en webbenkät, som till större delen bygger på CV-passport. ULL har stått för
den tekniska lösningen för enkäten och viss support, samt bidragit
med statistik-kunskaper.
ULL har även utvecklat ett ePortfolio-system som varje hematolog i
Europa ska kunna använda, http://portfolio.hematologynet.eu. I
systemet finns en digital variant av CV-passport, så att varje
användare kan fylla i sin kunskapsnivå inom området. Sedan kan
varje användare ladda upp eller länka till olika slags material i sin
egen e-portfölj. Systemet är byggt på modern webb-teknik och all
information sparas på ett sådant sätt att den ska kunna fungera
tillsammans med den s.k. Semantiska webben.
Under året har tre möten anordnats inom projektet

ITHU
ULL deltar som representant för Uppsala Universitet i Nätverket för
IT i högre utbildning, ITHU. ULL:s avdelningschef Mia Lindegren
var ordförande i nätverkets styrgrupp 2008 och 2009.
Se även bilaga: Avrapportering av Nätverket för IT i högre utbildning
för åren 2008 och 2009.

Bakgrund
I samband med att Nätuniversitetet startade 2002 sammankallades en
grupp för att diskutera behovet av kompetensutveckling inom it och
lärande på lärosätena. När Myndigheten för Sveriges nätuniversitet,
MSN, gick upp i NSHU, Myndigheten för Nätverk och Samarbete
inom Högre utbildning, utvidgades gruppens uppdrag till att omfatta
pedagogisk utveckling, breddad rekrytering och IT-stödd distansutbildning. Dock visade det sig snabbt att frågor angående IT-infrastruktur med pedagogiska förtecken hamnade i skymundan. I oktober
2007 bildades därför it-infrastrukturgruppen Nätverket för IT i högre
utbildning (ITHU). NSHU finansierade nätverket
med 600 000 kronor för kartläggningar och
föreläsararvoden, uppehälle och resor till internat.
ITHU består av aktiva lärare som använder it i
undervisningen och av personal från stöd- och
utvecklingsenheter för användning av it i
undervisning. Drygt 30 av Sveriges lärosäten är
representerade i gruppen.
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Syfte
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.
−

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.

Verksamhet 2008 och 2009
Kartläggningar i samverkan mellan lärosäten och med
infrastruktursamarbete som mål
ITHU genomförde under 2008 en kartläggning av e-möteprogramvara. Även om underlaget inte var tillräckligt för att dra några slutsatser bidrog undersökningen till djupare kunskap och visade att
nationellt infrastruktursamarbete är något positivt. Med anledning av
Googles uppköp av e-mötesverktyget Marratech kontaktade ITHU
Swedish University Network, Sunet, för att försöka få till en samordnad upphandling av ett nytt gemensamt system för e-möte. Detta
lyckades och under 2009 fortsatte samarbetet inom ITHU för att
skapa en gemensam fortbildning (på nätet) och skapa strukturer för
att samarbeta inom handledning och rådgivning till högskolans
lärare.
Följa utvecklingsarbete och forskning inom området IT i lärandet
ITHU har en förhoppning om att kunna följa forskningen inom
området IT i lärandet. Med anledning av detta skrevs en ansökan till
KK-stiftelsen för att mäkla kontakt mellan forskning och praktik.
Ansökan diskuterades med handläggare vid KK-stiftelsen men något
klarsignal för att sända in denna formellt kom aldrig från dem. Istället
deltog nätverket i en kartläggning via enkäter som konsultbolaget
Metamatrix genomförde på uppdrag av KK-stiftelsen.
Erhålla extern och intern finansiering med syfte att bedriva projekt och
nationellt utvecklingsarbete kring IT i högre utbildning
I och med NSHU:s nedläggning behövde ITHU hitta en nationell
finansiär och huvudman för nätverkets arbete. Varken kontakter med
handläggare vid KK-stiftelsen eller vid Sveriges universitets- och
högskoleförbund (SUHF) har dock hittills gett resultat. Däremot har
närmare tjugo lärosäten bidragit med pengar till nätverket vilket kan
ses som en grundplåt eller motfinansiering till medel som söks av
andra finansiärer. Inga egentliga projekt har ännu kunnat påbörjas.
Konferenser och workshops för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
Nätverket har regelbundna möten, varannan månad via e-möte och
två internat per år. Vid internaten har externa föreläsare inbjudits att
tala om olika teman t.ex. om bloggar, nya teknologier för lärande,
öppna lärresurser etc. En stående programpunkt vid internaten har
behandlat nätverkets roll och arbetsformer samt hur vi på bästa sätt
kan samarbeta och stödja varandra.
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Internat 2009:
−

Internat Nätverket för IT i Högre Utbildning, KK-stiftelsens
lokaler i Stockholm, 11-12 mars 2009

−

Internat Nätverket för IT i Högre Utbildning med Tema:
Upphovsrätt och digitala lärmiljöer, Seminariegatan i Uppsala,
12-13 oktober 2009

Arbetsgrupper för angelägna frågor
Förutom informations- och kunskapsutbyte är tanken bakom nätverket att samarbeta för att minska enskilda lärosätens kostnader och
öka effektiviteten. Därför har arbetsgrupper inom olika områden
bildats:
−

Nya teknologier för lärande

−

E-mötesverktyg

−

Öppna lärresurser

−

Plagiat

Gruppernas arbete har dels lett till kunskapsspridning till övriga delar
av nätverket men också till att projektmedel inom området öppna lärresurser från Kungliga biblioteket har bifallits. Den tidigare nämnda
e-mötesgruppen har utvecklat kurser på nätet och samarbetar med
Sunet omkring systemförvaltning av e-mötesverktyget. Grupperna
har redovisat sitt arbete på nätverkets internat.
Innovativa idéer med syfte att resultera i projekt, nya arbetsformer samt
användande av ny teknik och nya produkter
Nätverket har många innovativa idéer, men dessa är svåra att
hinna genomföra inom ramen för sitt ordinarie arbete. För att detta
ska kunna genomföras måste det till ett ekonomiskt och strategiskt
ledningsstöd.
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Övriga resor och konferenser

−

Coimbra-konferens, 3 februari 2009

−

Studiebesök i Stanford, 14-17 april 2009

−

IT i skolan – teknik och pedagogik, Nya Moderaternas
riksstämma i Örebro, 24 april 2009

−

Sakai-konferens i Stockholm, 5-6 maj 2009

−

Ladokkonferens, KTH Stockholm, 11 maj 2009

Foto: August Åberg/Bildarkivet, Dreamstime.com, Robert Smith, Elisabet Långström
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