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Innehållsförteckning 

Uppsala universitets Learning Lab (ULL) är en  
avdelning inom Uppsala universitets förvaltning som:  

sprider kunskap om hur it kan används i undervisning och forsknings•	
projekt. Detta görs bl.a. via seminarier, kurser, handledning och institu
tionsbesök.

bedriver projekt där man utforskar och utvärderar användningen av ny •	
teknik för att förbättra arbets och lärandeformer inom högre utbild
ning.

ansvarar för universitetets system inom lärandeområdet:  •	
Studentportalen, lärplattform, emötesverktyg och strömmande media.
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Uppsala Learning Lab 2008 i 
siffror

Antalet aktiviteter och deltagare 
har ökat kraftigt under 2008. 

ULL hade 453 aktiviteter och med 
3040 besökande under 2008.

Antal aktiviteter per år

Antal deltagare per år

Antalet deltagare per aktivitet har 
varit tämligen konstant under de 
senaste åren.

År 2008 var snittet per aktivitet 
knappt åtta personer. 
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Externa
8%

Universitetsförvaltning
15%

Universitetsbiblioteket
3%

Tek-Nat
21%

Hum-Sam & 
Utbildningsvetenskap

33%

Med-Farm
20%

Kvinnor
60%

Män
40%

Könsfördelning

Av deltagarna i 2008 års aktiv
iteter var andelen kvinnor något 
större än andelen män. En möjlig 
orsak till detta är att kursadmin
istratörer har kommit in som en 
ny stor målgrupp, och att dessa 
till stor del är kvinnor.

En annan orsak är att många 
besök gjorts på kvinnodom
inerade utbildningar, såsom 
barnmorskeprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammen.

Fördelning av besökande vid ULL 2008

Könsfördelning

ULL vänder sig till hela uni
versitetet. Detta diagram visar 
hur ULL når ut till univer
sitetets olika delar.
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Aktivitetstyper

ULL:s aktiviteter kan delas in i 
olika kategorier. Diagrammet visar 
fördelningen av ULL:s aktiviteter 
2008. 

Seminarierna, som utgör 7% av 
ULL:s aktiviteter, lockar 19 % av 
deltagarna, se även diagrammet 
nedan. 

Institutionsbesök är 15 % av 
verksamheten men lockar 36 % av 
deltagarna. 

En stor del av kontakten med 
ULL:s användare sker genom 
seminarier och kurser, 19 % 
av deltagarna på vardera. 

Under de senaste åren har 
dock besök och möten med 
lärargrupper och adminis
tratörer på institutionerna 
blivit allt viktigare för att 
sprida kunskaper om våra 
system. Detta ger också en 
bra dialog med användarna.

Vi har också märkt att 
kvaliteten på mötet mellan 
oss och våra målgrupper blir 
bättre i små grupper. Rådgivn
ing och möten med någon 
eller några deltagare är väl så 
effektiva som en kurs.

Institutionsbesök
37%

Konferens och 
studiebesök

1%

Seminarier
19%

Övrigt
2%

Kurser
19%

Projekt och utbildning
1%

Handledning
7%

Möten
14%

Antal deltagare per aktivitetstyp

Antal deltagare per aktivitetstyp
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Fördelning av möteskategorier

Möten utgör 23 % av ULL:s  
aktiviteter

Diagrammet	visar	en	förfinad	
fördelning av vilka slags möten ULL 
medverkar i.

Möten är en typ av aktivitet för 
förankring och dialog med an
vändare och hålls för att utveckla 
systemen, och för samverkan inom 
universitetet, nationellt och inter
nationellt.
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Vid ULL finns flera kompetenser: 
lärare, utvecklare, systemförvaltare, 
tekniker, informatör och forskare 
inom datalogi.
ULL-lärarna kommer från olika veten-
skapsområden och arbetar tillsammans 
med frågor om webbstöd i undervis-
ningen. ”Det betyder otroligt mycket 
att kunna diskutera och utveckla både 
verksamhet och it-system utifrån flera 
perspektiv. Det betyder också mycket 
att ha lärare knutna till labbet med olika 
disciplinär bakgrund och som därmed 
känner till olika delar av universitetet. 
De kan möta användare med skiftande 
bakgrund och har egna erfarenheter av 
att undervisa med webbstöd”, säger 
Mia Lindegren, chef på ULL.

Förutom att samarbeta med lärare och 
administratörer vid universitetet sam-
arbetar ULL även med studentkårerna 
och studiebevakarna. ULL inrättade 
under 2008 en studentpanel som del-
tar i alla ULL:s kurser och seminarier. 
”Studenterna deltar flitigt i diskussion-
erna och ger en god återkoppling un-
der kurserna. Efter varje aktivitet gör 
de en skriftlig utvärdering och lämnar 
synpunkter ur ett studentperspektiv”, 
säger Mia Lindegren.

Stort kursutbud
ULL har ett stort utbud av kurser som 
tar upp pedagogiska och tekniska 
frågor om hur it kan användas i under-
visning.

En av kurserna, ”It i undervisningen”, 
har under året omarbetats. Kursen ut-
vecklades 2002 med projektmedel från 
Swedish Learning Lab och med profes-
sor Ulla Riis som pedagogisk ledare. 
Den har utvärderats genom åren och 
fått höga betyg av dem som deltagit, 
men ett problem har varit att alltför få 
lärare anser sig ha tid att avsätta fem 

hela dagar för att gå en kurs om it i ut-
bildningen. I den omarbetade version-
en har kursen därför delats upp i olika 
moduler. ”Kurserna kan tas oberoende 
av varandra men om man är nybörjare 
rekommenderar vi att man börjar med 
introduktionskurserna”, säger Eva Pärt 
Enander, universitetslektor vid IT-in-
stitutionen och lärare på ULL.

Introduktionskursen Att undervisa med 
webbstöd tar upp sådant som är av ge-
nerellt intresse, t.ex. vilka it-resurser 
som universitetet erbjuder, vikten av 
en god kursstruktur, förändringar i 
lärarrollen, examinationsmetoder och 
grundläggande juridiska bestämmelser. 
Den andra introduktionskursen tar upp 
hur man som kursadministratör och 
lärare använder Studentportalen för att 
erbjuda studenterna en god studiemiljö 
och underlätta studieadministrationen”, 
berättar Eva Pärt Enander.

Känner man sig förtrogen med grunder-
na finns flera kurser där man lär sig att 
hantera olika it-verktyg som kan be-
rika undervisningen. Att spela in ljud 
till powerpoint är ganska enkelt men 
ger otroligt mycket till studenterna. 
”Genom att ge studenterna möjlighet 
att lyssna flera gånger på en föreläs-

Besöksrekord och dialog
Ett samtal om året som gått

Kurser vid ULL:

Introduktion till att  
undervisa med webbstöd

Planering för kurser  
med webbstöd

Introduktion till Student
portalen 

Undervisa med hjälp  
av en lärplattform

Nätbaserade möten  
med ljud och bild

Att skapa föreläsningar 
för webben

Poddsändning i praktiken

Ping Pongadministratör 

Testa en internationellt 
spridd lärplattform

Skräddarsydda kurser
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kunna hantera it i sitt framtida arbete 
och där är Studentportalen ett verktyg 
för att träna sig att arbeta med it-resurs-
er”, säger Carina Ahlstedt, adjunkt vid 
Institutionen för folkhälso- och vård-
vetenskap och lärare vid ULL.

Studentportalens uppbyggnad medför 
att kursadministratörer och lärare kan 

arbeta sida vid sida. 
”Lärplattformar er-
bjuder många funk-
tioner men kräver 
ofta en större arbets-
insats av läraren” 
säger Mats Cullhed. 
“Därför brukar det 
inte ta lång tid innan 
både lärare och kurs-
administratörer inser 
finesserna med allt 
som Studentportalen 
automatiskt erbjuder 
dem och studenterna.

Dialog med användare
Att vara ute på campusområden och 
möta lärarna i deras vardag är den an-
dra stora och viktiga uppgiften som 
ULL:s lärare vill lyfta fram. 

Besök på nämnder, fakultetsdagar och 
vid institutioner har varit omfattande 
under 2008. Vid totalt 54 besök möttes 
900 deltagare.

Ett exempel är den dag ULL:s lärare 
ordnade på Ångströmlaboratoriet där 
tolv lärare från teknisk–naturveten-
skapliga vetenskaps området berättade 
för sina kollegor om olika sätt att arbe-
ta med it i undervisningen. ”Dagen var 

Foto: ULL

ning ger man stöd till de studieovana 
och de som har dyslektiska problem”, 
säger Peter Mannheimer, ULL-lärare 
och kursföreståndare vid den Teolo-
giska fakulteten.

ULL testar lärplattformar
Utbildningsområdet blir alltmer inter-
nationellt och utveck-
lingen går mot några få 
internationellt spridda 
lär plattformar.

Under 2008 och 2009 
genomför ULL en 
test- och utveckling-
speriod för att utreda 
vilken lärplattform 
som är bäst lämpad 
för universitetet. ”Vi 
måste ha beredskap 
för att nationellt och 
internationellt sa-
marbete mellan uni-
versitet ökar. Att skapa gemensam in-
frastruktur som gör samarbetet möjligt 
är en självklar uppgift för oss”, säger 
Mia Lindegren.

Studentportalen har  
prioriterats
För ULL:s personal har Student-
portalen var ett prioriterat område un-
der 2008.
En stor del av arbetet har varit att un-
dervisa och handleda lärare och annan 
institutions personal. ”Vi vill att alla 
ska använda Student portalen då det ger 
så mycket till student erna och är ett bra 
verktyg både pedagogiskt och admini-
strativt”, säger Mats Cullhed, forskare 
vid Antikens kultur och samhällsliv 
och lärare vid ULL.

Det tycker också universitets- och 
fakultetsledningar som på många håll 
har tagit beslut om att Studentportalen 
ska användas brett inom vetenskaps-
området, bl.a. vid medicin och farmaci. 
”Jag ser detta som en framgång efter-
som blivande läkare och sjuksköterskor 
definitivt är en yrkesgrupp som måste 

“Tack för en mycket 
givande och ’matnyttig’ 
kurs. Kursledarna var 

precis de rätta, eftersom 
de känner till univer-
sitetslärarnas förhål-
landen genom egna 

erfarenheter. Det blev ett 
inspirerande samtal”. 

Citat ur kursvärdering.
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ULL:s referensgrupp

Marie Allen, universitetslektor,  
Institutionen för genetik och 
patologi

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

Caroline Liberg, professor,  
Institutionen för didaktik,  
dekan, Utbildningsvetenskap
liga fakulteten

Ulla Riis, professor,  
Pedagogiska institutionen

mycket lyckad och har lett till fortsatta 
och fördjupade kontakter med lärare 
vid vetenskapsområdet”, säger lärarna 
vid ULL.

Genom att inleda med besök vid in-
stitutionernas egna sammankomster 
kan sedan kontakten fördjupas och 
gå vidare i kurser och handledning. 
”Det kan behövas 
lite olika former för 
att locka intresse-
rade, men upptagna, 
lärare”, säger Eva 
Pärt Enander. ”Där-
för försöker vi att nå 
ut på olika sätt att. 
Den första tisdagen 
i varje månad träffas 
vi på Williams pub. Ibland kommer 
fyra personer och ibland kan vi vara 
femton. Under dessa träffar utbyter vi 
erfarenheter och diskuterar teknik och 
pedagogik under informella former.”

Den 6 november hade ULL en infor-
mations- och mingelträff då trettiotalet 
intresserade kom och diskuterade it i 
undervisningen.

Pedagogiska pristagare
Fyra av årets sex pedagogiska prista-
gare vid Uppsala universitet har tidig-
are fått utvecklingsmedel (via Swedish 
Learning Lab) från ULL som har stöt-
tat dessa lärare i utvecklingsarbetet.

”Det är roligt att webbstöd i undervis-
ningen lyfts fram på prispallen, efter-

som vi vet att detta 
inte är en teknik-
fråga utan ett kraft-
fullt pedagogiskt 
verktyg”, säger 
lärarna vid ULL.

Sammanfattnings-
vis konstaterar per-
sonalen vid ULL att 
de nått ut till många 

under året. Även om det fortfarande 
finns institutioner och enskilda lärare 
som aldrig hört talas om ULL så blir 
de allt färre. 

Den viktigaste utmaningen inför 
2009 blir att övertyga de institution-
er som inte använder något webb-
stöd i undervisningen att börja med  
Studentportalen. 

Rätt använt kan it-stöd i undervisnin-
gen både vara ett pedagogiskt framsteg 
och en effektiv arbetsmetod. 

 
Fyra av årets  

pedagogiska prista-
gare har tidigare fått  
utvecklingsmedel från 

ULL
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”Tillgänglighet via 
webben leder till att 
studenterna tar ett 

större ansvar och är 
mera motiverade.”

Uppsala Learning Lab ansvarar för 
Studentportalen och sköter utveck-
ling av systemet, utbildning och sup-
port.
Studentportalen står i kontakt med uni-
versitetets centrala datasystem och kan 
därmed erbjuda ett flertal tjänster och 
funktioner som underlättar det studie-
administrativa arbetet, både för stu-
denter och anställda.

Gensvaret på Studentportalen har un-
der 2008 varit mycket högt. Drygt 
1800 anställda hade vid årsskiftet be-
hörighet att arbeta i Studentportalen 
och från att under 2007 ha haft mellan 
1000 och 7000 inloggningar per dag 
ökade antalet inloggningar under hös-
ten 2008 till mellan 10 000 och 23 000 
dagliga inloggningar.

Studentportalen
 ett system i ständig förnyelse

Ökningen tyder på att studenterna ser 
nyttan med Studentportalen och an-
vänder den regelbundet för att admin-
istrera sina studier, men också på att 
institutionerna börjar aktivera fler tjän-
ster. Det leder i sin tur till att student-
erna använder den ännu mera.

Nya funktioner och tjänster
Under 2008 har Studentportalen haft 
fem uppdateringar. Nya funktioner 
som tillkommit under året är bl.a. 
programöversikt, diskussionsforum, 
nyhetsflöden, kurstillfällesdelar och 
möjlighet att kopiera funktioner. 
Utöver detta har befintliga funktioner 
förfinats och vidareutvecklats.

Inloggningar per dag i Studentportalen
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Diagrammet visar antalet institutioner som aktiverat olika funktioner i Studentportalen,  
t ex använder 60 institutioner anslagstavlan och 59 använder filarean. 

Utveckling & design
Utvecklingsarbetet i Studentportalen 
sker successivt och i nära samarbete 
med användarna. Innan en ny funk-
tion eller tjänst utvecklas utreds den 
och specificeras tillsammans med an-
vändare och tekniker. På så sätt kan 
kvaliteten säkerställas och brister i sys-
temet upptäckas på ett tidigt stadium.

”Det kommer in många önskemål från 
användarna och alla tycker naturligtvis 
att deras förslag är viktigast.” säger 
Malin Wester som samordnar arbetet 
med Studentportalen. ”Med tanke 
på alla önskemål från användarna är 
den största utmaningen för Student-
portalens systemförvaltning att hinna 
uppfylla så mycket som möjligt, trots 
begränsade resurser. Men att det kom-
mer många önskemål är ju också ett 
tecken på att systemet används.”

Studentportalens systemförvaltning ut-
reder alltid alla önskemål. Av organi-
satoriska, tekniska eller ekonomiska 
skäl kan inte alla tillgodoses, men de 
följs ändå upp så att användarna får 
återkopp ling på sina förslag.

Studentportalen har en användargrupp 
med rådgivande funktion som priori-
terar inkomna förslag. De träffas två 
gånger per termin. Användargruppen 
består av lärare och kursadministratör-
er från de olika vetenskapsområdena, 
representanter från system som Stu-
dentportalen hämtar information ifrån 
samt student- och doktorandrepresen-
tanter.

Inför varje uppdatering av Studentpor-
talen sker en grov tidsuppskattning av 
de prioriterade önskemålen. System-
förvaltaren sammanställer därefter en 
åtgärdslista med de ärenden som ska 
med i uppdateringen. ”Vi har alltid 
möjlighet att påverka ny funktionalitet 
eftersom ändringar alltid diskuteras 
inom arbetsgruppen.” säger Karin 
Eriks son, systemutvecklare för Stu-
dentportalen.

Under senare delen av 2008 har Stu-
dentportalens systemutvecklare börjat 
arbeta efter en ny utvecklingsmetod, 
Scrum. Metoden fokuserar framförallt 
på vad som ska utvecklas, snarare än 
hur man rent praktiskt programmerar. 
”Vi försöker undvika att samma person 
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gör alla deluppgifter i stora ärenden. 
Syftet med detta är att fler utvecklare 
blir insatta i hur varje enskild del av 
portalen är gjord och därmed minimerar 
vi risken med personberoende nyck-
elkompetens.” säger Henrik Eriksson, 
systemutvecklare. ”Detta arbetssätt har 
visat sig leda till bättre design-diskus-
sioner, eftersom vi tvingas samordna 
programmeringen 
med andra.” tillfog-
ar Jöran Stark, 
systemutveck lare.

Organisation
Studentportalen har 
en styrgrupp som 
tar beslut i strate-
giska frågor och 
upprätthåller kon-
takten med univer-
sitetets stora sys-
tem och it-projekt. 
Styrgruppens leda-
möter utgörs bl.a. 
av system ägare från 
Studentportalens in-
tilliggande system. 
Under 2008 har styrgruppen haft sex 
möten.

Under hösten 2008 inrättades även 
en kärntrupp av kursadministratörer 
som kan hjälpa till vid behov, exem-
pelvis vid presentationer, sakfrågor 
och krångliga användarfrågor. Antalet 
deltagare i kärntruppen vid årsskiftet 
2008-2009 var fyra kursadministratör-
er, varav tre från teknisk-naturveten-
skapliga vetenskapsområdet och en 
från humanistisk-samhällsvetenskap-
liga vetenskapsområdet. Tanken är att 
gruppen ska utökas under 2009.

”Studentportalen är 
unik eftersom både lärare 
och kursadministra törer 
får tillgång till centrala 

studieadministrativa sys-
tem och ett brett utbud av 
verktyg. Den bidrar även 
till ett enhetligt univer-
sitet på webben och en 

bättre undervisningsmiljö 
för studenterna” säger 

Mia Lindegren. 

Ett nytt kursvärderingssystem 
är på gång
En stor utmaning under året har varit 
utvecklingen av ett kursvärderingssys-
tem i Studentportalen som Mats Cull-
hed tillsammans med Matthias Palmér, 
doktorand vid KTH och projektanställd 
vid ULL, har arbetat med. Arbetet har 
skett i nära samverkan med Enheten 

för kvalitet och ut-
värdering.

Det är viktigt att 
finna ett system 
som kan motsvara 
användarnas be-
hov trots att vissa 
önskemål ibland är 
motstridiga”, säger 
Mats Cullhed. 
Lärarnas önskemål 
om stor flexibilitet 
krockar stundtals 
med institutions- 
och fakultetsledn-
ingarnas önskemål 
om enhetlighet. Till 
detta kan läggas 
stud ent ernas krav 

på integritet och anonymitet. ”Det visar 
hur en teknisk fråga samtidigt är en 
organisatorisk fråga. IT blir här en ty-
dliggörare”, säger Mats. Ett bra system 
för kursvärderingar kan betyda mycket 
med tanke på den roll kvalitetsarbetet 
tillmäts för resursfördelning i förslaget 
om en ny universitetsorganisation.

Studentportalen 
fyllde 1 år under 

2008 vilket firades 
med öppet hus och 

tårta.

Studentportalens  
styrgrupp

Mia Lindegren, chef ULL 
(ordf.)

Per Lindegren, ITchef, 
Enheten för IT och telefoni, 
ITstrategi

Einar Lauritzen, byråchef,  
Studerandebyrån

Peter Knutar, dataingenjör, 
Pedagogiska institutionen,  
Statsvetenskapliga institu
tionen

Matthias Palmér, doktorand 

Sven Arvidson, enhetschef,  
IT och inköp

Ellen Jacobsson, systemförval
tare (adj.)

Malin Wester, vik. systemför
valtare (adj.)

Margitha Karlsson, utvecklare,  
IT och inköp (adj.)
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ULL erbjuder universitetets anställ-
da kostnadsfri handledning i Stu-
dentportalen, lärplattformen Ping 
Pong och e-mötesverktyget Marra-
tech.
Förutom handledning via telefon och 
e-post erbjuder ULL personlig hand-
ledning varje  måndag. Då kan anställ-
da få hjälp med att planera och testa hur 
man kan använda it i sin undervisning 
samt få råd om vad man bör tänka på 
när man undervisar med webbstöd.

Giovanni Pineda, systemadministratör, 
har jobbat med användarstöd på ULL 
sedan 2005. ”Eftersom vi är första kon-
takten med användarna får vi ta emot 
både positiva och negativa reaktioner. 
Det är roligt att ha en nära användar-
kontakt, man kommer närmare institu-

Handledning och rådgivning
Hjälp att använda webbstöd

tionerna och ser nyttan med de system 
som vi förvaltar” säger han.”Utifrån 
våra erfarenheter av vad som uppfattas 
som svårt kan vi vara med och på verka 
så att våra system blir mer använ-
darvänliga.” tilllägger Marcus John-
son, tekniker och handledare på ULL.

Supportpersonalen har kontinuerliga 
möten för att diskutera specifika frågor 
gemensamt. Detta bidrar till att säker-
ställa kvaliteten och ger mer korrekta 
och tydliga svar. Under kommande år 
kommer man att inleda ett kvalitetspro-
gram för att försäkra sig om att använd-
arna får sina behov tillgodosedda.

Foto: Teddy Thornlund
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Genom att följa med i den tekniska 
utvecklingen kan Uppsala universi-
tet erbjuda studenter och lärare bra 
verktyg i undervisningen. ULL del-
tar därför i EU-projekt och samver-
kar med KMR-gruppen vid Nada, 
KTH.
Under 2008 startades två nya EU-pro-
jekt och ett avslutades.

EU projektet LUISA
EU-projektet LUISA som pågått i 2,5 
år avslutades under 2008. Syftet med 
projektet var att utveckla och testa ny 
teknologi för att förbättra åtkomst och 
arbetsflöde kring digitalt undervis-
ningsmaterial, s.k. lärobjekt, för hög-
skolor och industri i Europa.

Projektet var ett samarbete mellan tre 
företag och fyra universitet i Spanien, 
Frankrike, Italien, Storbritannien och 
Sverige.

EU projektet HNet
Hematology Net, H-Net, som startade i 
oktober 2008, har som främsta syfte att 
skapa en teknisk plattform för att ut-
värdera och utveckla europeiska hema-
tologiläkares kompetenser. Utgångs-
punkten är en kompetensbeskrivning 
inom området som utvecklats inom 
European Hematology Association, för 
att mäta de variationer, t.ex. regionala 
skillnader, som finns i kompetens.

ULL och KMR-gruppen kommer att 
erbjuda ett portföljsystem för hantering 
av nuvarande och önskade kompetens-
er samt hantering av läro material. På 
detta sätt kan vi erbjuda lämpligt ma-
terial för den vidareutbildning som i 
många europeiska länder är obliga-
torisk för att få jobba som specialist 
inom området.

EU projektet Role
Under senhösten slutfördes förhand-
lingar med kommissionen om ett nytt 
s.k. Integrated Project. Projektet kallas 
Role, Responsive Open Learning En-
vironments. Role kommer att starta i 
februari 2009.

Syftet med Role är att undersöka nya 
lärmiljöer med inspiration från web-
ben. Bland annat läggs fokus på per-
sonliga lärmiljöer, där den som lär 
sig har inflytande över agenda, lärstil, 
lärmiljö, verktyg och val av peda-
gogiskt angreppsätt. Detta innebär en 
decentralisering av lärandet som är ut-
manande för både organisationer och 
etablerade tekniklösningar. Idag har 
organisationer ett visst perspektiv och 
en praktik kring hur lärandet sker och 
studenterna måste anpassa sig till exi-
s terande miljöer. Att släppa detta och 
tillåta att studenterna själva organiserar 
sitt lärande är utmaningen, hur passar 
t.ex. den traditionella examinationen 
in i ett sådant scenario? De lösningar 
som utvecklas inom Role kommer att 
testas ur ett flertal perspektiv i stor-
skaliga tester.

Internationellt och nationellt 
samarbete
Bättre itsystem genom samarbeten

ULL deltar i följande 
EUprojekt:

HNet 
Syfte: Att skapa en teknkisk 
plattform för att utvärdera 
och utvecka europeiska he
matologiläkares kompetenser.

Role 
Syfte: Att undersöka nya 
lärmiljöer med inspiration 
från webben.

Foto: Uppsala universitet
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Nationell samverkan inom 
Nätverket för IT i högre ut
bildning
Ett ökat samarbete kan sänka it-kost-
naderna. Därför ingår ULL i ett nation-
ellt nätverk som initierades av NSHU, 
Myndigheten för Nätverk och samver-
kan inom högre utbildning. 

Nätverket för IT i Högre Utbildning 
har som främsta syfte att dela kunskap 
och erfarenheter men också tekniskt 
samägande. Under uppbyggnadsåret 
har Mia Lindegren varit ordförande för 
nätverket.

I arbetet har ingått att bygga upp 
formerna för nätverksarbetet och att 
söka finansiering för internat, kartlägg-
ningar och utredningar. En ansökan har 
sänts till KK-stiftelsen och förhopp-
ningen är att stiftelsen kommer att vilja 
stödja nätverket för effektiv och ratio-
nell samverkan inom it i lärandet.

Foto: ULL

De flesta sammankomster sker via e-
möten men nätverket har även två inter-
nat per år med inbjudna föreläsare och 
gemensamma diskussioner. Nätverket 
har också tagit kontakt med Sunet för 
att diskutera gemensam upphandling 
och drift av nytt e-mötesverktyg, då 
Marratech, som använts tidigare, inte 
erbjuds som produkt längre.
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Utvecklingen inom it-området för-
ändrar förutsättningarna för utbild-
ning och lärmiljöer. ”Det är av central 
betydelse för ett universitet att följa 
utvecklingen och även vara med och 
forma den”, säger Mia Lindegren.
Fortfarande förmedlas större delen av 
universitetets undervisning i en tradi-
tionell klassrumssituation med föreläs-
ningar, lektioner och 
seminarier. Därför är 
det viktigt att också 
i dessa sammanhang 
pröva och utveckla 
teknikens användnings-
möjligheter, vilket pri-
märt ska ske utifrån ett 
pedagogiskt perspek-
tiv.

Vid årsskiftet 2009-2010 står Blåsen-
hus klart - ett nytt centralt placerat 
campus. Här kommer universitetets 
olika pedagogiska verksamheter att 
finnas, däribland ULL. I och med 
detta kommer Blåsenhus att utgöra en 
mötesplats för forskare inom ämnes-
didaktisk forsk ning, lärare och stu-
denter vid lärarutbildningen och alla 
universitetets lärare i den peda-
gogiska fortbildningen. I sam-
arbete med Wallenberg Hall i 
Stanford kommer ULL att arbeta 
och utveckla den nya lärmiljön. 
Det blir därmed den naturliga 
miljön för diskussioner kring hur 
de tekniska förutsättningarna för 
lärandet förändras och hur detta i 
sin tur påverkar pedagogiken.

En laborativ lärosal för 
hela universitetet
ULL har i uppdrag att införa it 
i undervisningen. Detta berör 
såväl den digitala som den fy-

siska miljön. It kan skapa nya sätt att 
i föreläsningar, lektioner och labora-
tioner presentera material och tillsam-
mans bearbeta detta. Här handlar det 
alltså om hur man gör en klassisk 
undervisningsmiljö mer mångsidig, 
mer flexibel och pedagogiskt mer ef-
fektiv genom att utnyttja teknikens 
möjligheter.

Med de nya lokal-
erna i Blåsenhus kan 
ULL tillhandahålla ny 
teknik i lärosalsmiljö. 
Till de nya lokalerna 
hälsas både lärare och 
deras studenter väl-
komna att utforska 
hur teknikstöd kan 

användas i det fysiska rummet. I en 
stor rund inglasad sal som också kan 
indelas i mindre rum kommer ULL att 
kunna ta emot stora och små grupper. 
Här kommer tekniska lösningar och 
bra utrustning medge experiment med 
nya undervisningsformer.

I lokalerna kommer både ULL-lärare 
och tekniker att steg för steg introduc-
era lärare till it i lärosalsmiljön.

Ny lärmiljö  nya möjligheter
ULL	flyttar	till	Blåsenhus

10årsjubileum

Den 25 maj 2000 invigdes 
ULL i sina nuvarande 
lokaler, Gula Villan i 
Observatorie parken, och 
lagom till 10årsjubileet 
kommer vi alltså att vara 
inrättade i nya lokaler i 
Blåsenhus. 

Håll utkik efter den 25 maj 
2010. Då bjuder vi på kalas!

Vi kommer förstås 
att fortsätta erbjuda 

seminarier, kurser och 
lösningar för webb-

baserad undervisning.

ULL:s laborativa lärosal i Blåsenhus
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