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Uppsala Learning Lab i sammanfattning 
Uppsala Learning Lab (ULL) vid Uppsala universitet inrättades 1999 och 
var via Swedish Learning Lab (SweLL) en av noderna i Wallenberg 
Global Learning Network (WGLN), ett internationellt samarbete som 
kommit till med finansiering från Wallenbergstiftelsen. Syftet med 
samarbetet var att utforska hur ny teknik, främst informationsteknik kan 
användas för att berika lärande och undervisning vid universitet och 
högskolor. 

ULL har under årens lopp ändrat verksamhet till att mer tjäna som stöd 
för institutioner inom Uppsala universitet och är sedan 2003 en enhet 
inom Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, 
UPI. UPI har som uppdrag att främja och effektivisera pedagogisk 
utveckling och användandet av informationsteknik i undervisningen. 

ULL ordnar seminarier och kurser för kursadministratörer, lärare och 
forskare där pedagogiska, administrativa och tekniska frågor tas upp. 
ULL:s lärare besöker också institutioner och enheter för att informera om 
användandet av universitetets it-resurser. 

Parallellt med fortbildning arbetar vi med att testa och utvärdera ny 
programvara för undervisning och kommunikation på nätet. Utvecklingen 
inom it-området är mycket hastig och det är av stor betydelse för univer-
sitetets framtid att kunna möta dagens studenter på det sätt som de är 
vana vid från sin vardag. I denna ingår datorn och nätuppkopplingen som 
en självklarhet. 

Aktiviteter 
ULL arrangerar bland annat seminarier, kurser och enskilda 
handlednings- och informationstillfällen. Läs mer om de olika typerna av 
aktiviteter på sidan 11 och framåt. 

Aktiviteter i siffror 
Totalt 
 148 aktiviteter 
 1460 besök (observera att en individ kan göra flera besök)  
Seminarier 
 19 seminarier 
 434 besök (observera att en individ kan göra flera besök)  

Kurser 
 27 kurser 
 142 besök (observera att en individ kan göra flera besök)  

Handledning och informationstillfällen 
 54 handlednings och informationstillfällen 
 478 besök (observera att en individ kan göra flera besök) 

Möten 

 48 möten, framförallt kring Studentportalprojektet 

Könsfördelning 
 54% kvinnor 
 46% män 
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Projekt 
ULL deltar i forskningsprojekt och driver utvecklingsprojekt. De projekt 
som har pågått under 2006 är EU-projektet LUISA, Studentportalen 2.0, 
Pedagogiska Torget, lärarprojekt, upphandlingsprojektet och Matriks-
projektet. 

Systemägarskap 
ULL är systemägare för två av universitetets nätbaserade it-resurser: 
lärplattformen Ping Pong samt e-mötesverktyget Marratech. Båda kan 
användas kostnadsfritt i administration, undervisning och projekt. ULL är 
också systemägare för Studentportalen som utvecklats under 2006. 

Nätverk 
ULL är aktivt i flera nationella och internationella nätverk, som 
exempelvis Swedish Learning Lab, NSHU, PAUG och ProLearn. 
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Aktiviteter 

Statistik för arrangerade aktiviteter under året 
ULL:s aktiviteter är av varierande slag; seminarier, kurser och enskilda 
handledningstillfällen i de egna lokalerna utgör en stor del av aktivitet-
erna, men ofta görs även besök på enheter och institutioner. Under året 
har många som besökt ULL kommit med anledning av olika projekt, 
främst i samband med utvecklandet av Studentportalen 2.0. Totalt har 
ULL:s aktiviteter under 2006 lockat ca 1460 besök, fördelat på 148 
aktiviteter.  

Många av de 1460 besöken görs av samma personer, det vill säga många 
återkommer gång på gång till ULL:s aktiviteter. Ur statistiken kan man 
utläsa att minst 1344 individer har besökt ULL sedan verksamheten 
startades, och att minst 40% återkommer gång på gång. Om man undantar 
studiebesök och externa besökare, som av förklarliga skäl sällan besöker 
ULL mer än en gång, så visar siffrorna på att ungefär varannan individ 
som besöker oss kommer tillbaka. Det kan tolkas som att personen i fråga 
var nöjd med sitt besök och att han eller hon tillhör den målgrupp som vi 
försöker nå.  

Ungefär en fjärdedel av besökarna kommer tre eller fler gånger. Ofta 
visar statistiken att dessa besök har skett under en relativt kort period, 
kanske en termin eller ett läsår, för att sedan avta. De här personerna är 
ofta sådana som under en tid bygger upp sin kompetens inom området 
och deras besöksfrekvens avtar då de är tillräckligt kunniga för att klara 
sig på egen hand. 

De populäraste aktiviteterna under 2006 var de båda seminarierna om 
nyheter i lärplattformen Ping Pong som båda hade 40-talet deltagare. Ett 
seminarium om nyheter i Ping Pong brukar hållas i början av varje 
termin, så även under 2006. Näst mest populärt var seminariet ”Nej! Inte 
ännu en power point”, som hade 35 deltagare, varav vissa deltog via 
internet. En begränsning för Learning Labs seminarier är att 
seminariesalen har plats för högst 27 deltagare inklusive seminarietalaren 
och det är bara undantagsvis möjligt att vid mycket stort intresse boka en 
större lokal.  

Under året hölls totalt 19 seminarier, de allra flesta i form av lunch-
seminarier. Vidare planerades 27 kurser, varav 20 genomfördes. 
Anledningen till att även kurser som inte genomförts redovisas, är att det 
ger en mer rättvisande bild - även om en kurs inte genomförs så är ofta 
arbetet med planering lika omfattande som om kursen faktiskt skulle ha 
genomförts. Andelen informationsmöten på institutionerna och 
handledning har ökat markant under 2006 och 54 handlednings- och 
informationstillfällen genomfördes. För att utveckla Studentportalen 2.0 
har ca 24 möten hållits, utöver de interna projektmötena. 

Det totala snittet för antal deltagare per aktivitet landade på knappa 10 
personer per aktivitet, vilket jämfört med tidigare år varken är särskilt 
högt eller särskilt lågt. Det anmärkningsvärda är snarare att andelen 
aktiviteter har ökat från förra årets 64 stycken till 148 stycken, mer än en 
fördubbling, utan att snittdeltagandet minskat. Se graferna på följande 
sidor för en jämförelse. 
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Könsfördelningen på ULL:s aktiviteter faller inom ramen för det jäm-
ställda även i år, med 54 procent kvinnliga och 46 procent manliga 
deltagare. 

I bilaga 2 och 3 finns vårterminens och höstterminens program. I bilaga 1 
finns en sammanställning av hela årets deltagarstatistik. 
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Deltagare per aktivitet och år
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Fördelning kvinnor - män

Män
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Kvinnor 
54%

 
Diagrammet visar andel män och kvinnor som deltar i ULL:s aktiviteter. 
Siffrorna är bara ungefärliga, eftersom statistik över könsfördelningen 
inte tagits vid alla aktiviteter. 

 

 8



Fördelning av aktiviteter 2006

Möten, inkl. 
studentportalmöten och 

Pedagogiska torget-möten; 44

Studiebesök; 4

Kurs; 27

Handledning och besök på 
institutioner; 54

Seminarier; 19

Diagrammet visar fördelningen av olika aktivitetstyper samt antal. 

 

 

 

 

Antal deltagare per typ av aktivitet

Studiebesök; 14

  
  

Diagrammet visar antal besökare per aktivitetskategori. Diagrammet visar antal besökare per aktivitetskategori. 

Kurser; 142

Handledning; 478

Lunchseminarier; 434

Möten; 392
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Att fortbilda lärare och kursadministratörer 
ULL arbetar med ett brett spektrum av aktiviteter för att sprida informa-
tion och kunskap om vilka möjligheter it har att förändra undervisningen 
både pedagogiskt och studieadministrativt. Då lärare och kursadministra-
törer är arbetstyngda måste man finna olika former att fortbilda, med 
besök på institutioner, individuell handledning och med kurser. 

Universitetets lärare och kursadministratörer är de främsta målgrupperna. 
Flera av de anställda ULL-lärarna har själva erfarenheter av att undervisa 
och handleda på både grund- och forskarutbildningsnivå inom sina 
respektive ämnen. 

I vår undervisning är målet att universitetslärarna självständigt skall 
kunna utforma och arbeta med ett väl avvägt webbstöd för just sina 
kurser: lagom dimensionerat, med klara funktioner, och insatt i en 
kursstruktur med tydliga mål. Vi lyfter fram webbstödet som en viktig 
resurs, som kan höja undervisningens kvalitet och underlätta 
kursadministrationen, men varnar för att se det som ett pedagogiskt eller 
ekonomiskt mirakelmedel. Med eller utan webbstöd förblir det lärarnas 
kunskaper och skicklighet i undervisningen som avgör undervisningens 
kvalitet: vår uppgift är att visa dem möjligheterna och att hjälpa dem att 
utnyttja dem på ett klokt sätt. 

Kurserna på ULL blandar därför handfast undervisning i användningen 
av universitetets it-resurser med teoretiska perspektiv. De har också visat 
sig vara goda mötesplatser, där lärare från olika ämnen och vetenskaps-
områden kan utbyta idéer och erfarenheter, och där vi ständigt får nya, 
goda exempel att använda i vår undervisning. 

Samtidigt arbetar vi också för att lägga oss så nära institutionernas önske-
mål som möjligt, och ger därför även specialkurser som ofta förläggs 
utanför ULL och som anpassas till enheternas eller institutionernas 
specifika behov. Det är också vanligt att enskilda lärare hör av sig med 
frågor om webbstöd i undervisningen. I sådana fall får vårt stöd snarare 
formen av handledning, där lärare från ULL engagerar sig i en enskild 
kurs, och utifrån kursens och lärarens mål diskuterar och kommer med 
förslag och kritiska synpunkter vad gäller webbstödets funktion och 
utformning. 

Uppsala Learning Lab har under det senaste året sett över strukturen i 
sina kurser och strävar efter att hålla ned antalet timmar i kurslokal samt 
att ha en flexibel struktur i kurserna, t.ex. ska man kunna gå delar av 
kurser om så önskas. 

Testverksamhet 
Utvecklingen inom det it-baserade lärandet går från standardiserade 
slutna lärmiljöer till programvaror som kan användas var för sig eller 
kombineras i undervisningen. Under de senaste åren har en ström av 
programvaror kommit som mycket lätt gör det möjligt att publicera sina 
texter, som bloggar och wikis, att samarbeta med texter över nätet, som 
Writley, att distribuera och prenumerera på t.ex. föreläsningar via rss och 
podcasting. Då ULL har till uppgift att stödja universitetets lärare att 
själva utforma hur it skall användas i undervisningen är det en mycket 
viktig arbetsuppgift att följa med i den snabba utvecklingen, att testa och 
utvärdera olika programvarors nytta i undervisningen. 
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Tyngdpunkten ligger på att testa och finna nya system, program och 
hårdvara som kan underlätta för lärarna och för studenterna. Då detta är 
en testverksamhet har naturligtvis inte allt gett resultat, men ett axplock 
av de mest lyckade teknikerna, som kommer att drivas vidare under nästa 
år, är: 

Captivate, (ett verktyg för att skapa ljud + bild interaktivt) har visats i 
vissa kurser, har presenterats på ett seminarium, och introducerats för 
flera lärare. Kursen kommer att ges i seminarieform under våren 2007. 

Fd. Writely.com nu Google Docs, (Word och Excel på webben) har 
blivit en del av många kurser och används flitigt av ULL-personalen som 
samarbetsverktyg . 

Marratech (videokonferenssystem) Under hösten har det varit möjligt att 
delta i lunchseminarierna via Marratech. Efter vissa initala problem 
kommer höstens testverksamhet att övergå i ordinarie verksamhet och 
därmed annonseras ut bredare. 

Diktafonerna (mp3-diktafon) Studenter och lärare har ett behov av att 
spela in föreläsningar. Under hösten har en enkel diktafonmodell hittats 
och 5 lärare har fått testa tillsammans med sina studenter, med gott 
resultat. Flera har även gått vidare med att knyta det till PodCast 
funktionen i Ping Pong. 

Seminarier 
Sedan starten 2000 har ULL regelbundet arrangerat seminarier på 
aktuella teman i it och pedagogik. De flesta seminarier sker vid lunchtid, 
och då bjuds deltagarna på en lunchsmörgås, för att hinna med både lunch 
och seminarium. Lunchseminarierna är alltid populära och snitt-
deltagandet under året var 23,4 personer per seminarium. Med tanke på 
att endast 27 personer får plats i lokalen, och att det därför ofta händer att 
alla intresserade inte får plats, är detta ett högt medeltal. 

Under 2006 arrangerades följande seminarier: 

• Videokonferens, samarbeten och möten via webben 

• Nyheter i Ping Pong 

• Webbkursen gjorde det enklare för studenterna! 

• Att bygga rätt it-system och att bygga it-system rätt 

• Vad innebär tekniska förändringar och hur påverkar det 
universiteten? 

• Hur förebygger du musarm och andra datorrelaterade 
belastningsskador? 

• Tvåspråkighet vid universitetet - tekniska möjligheter och hot 

• Lär dig hitta i det virtuella biblioteket! 

• Nyheter i Ping Pong 

• Tusentals studenter läser samma kurs 

• Lär dig hitta i det virtuella biblioteket! 

• Nej, inte ännu en PowerPoint! 

• It - utmaning och möjlighet för humaniora 
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• Enklare administration, snabbare rättning och nöjdare studenter 

• Språkträning på nätet ökar muntliga färdigheter 

• Nya tekniker i informationsarbetet 

• Vad kommer Bolognaprocessen att innebära? 

Kursen It i undervisningen 
Kursen ”It i undervisningen” ges varje termin och brukar ha 12-16 del-
tagare per kurs. Kursen tar upp tekniska såväl som pedagogiska aspekter 
på användandet av it i främst undervisning men också t.ex. forsknings-
projekt. Med it avses främst de webbaserade hjälpmedel som finns vid 
Uppsala universitet och kan användas kostnadsfritt av alla anställda, 
framförallt Studentportalen, lärplattformen Ping Pong samt e-mötes-
verktyget Marratech. 

Deltagarna är ofta erfarna lärare från alla vetenskapsområden, men även 
andra yrkeskategorier är välkomna, och kursdeltagarna har bland annat 
varit kursadministratörer, webbansvariga, studierektorer samt projekt-
ledare i forskningsprojekt. Fördelningen av deltagare från de olika veten-
skapsområdena är densamma som i ULL:s övriga verksamhet; ungefär 
hälften av deltagarna kommer från hum-sam-området, och från tek-nat 
och med-farm kommer vardera ungefär en fjärdedel av deltagarna. 

Inte bara teknik 
Kursen har givits sedan hösten 2002. Orsaken till att kursen startade var 
att Uppsala universitet upphandlat lärplattformen Ping Pong år 2000 och 
ett antal distanslärare började använda Ping Pong i sina kurser. Utvärde-
ring visade dock att lärarna ansåg att det inte räcker med att bara gå en 
kurs i Ping Pong-handhavande. Som distans- och nätlärare behöver man 
fundera på de pedagogiska aspekterna i nätkurserna, få information om 
olika metoder som kan användas för t.ex. handledning och examination 
via nätet, samt diskutera hur lärarens roll förändras då man tar klivet ut 
från klassrummet till internet. Kursen it i undervisningen har sedan 
starten kombinerat pedagogik och handhavande av verktyg som Ping 
Pong och Marratech. 

De fysiska träffarna kompletteras av webbaserad undervisning, dvs. 
kursen har en motsvarande aktivitet i Ping Pong, där deltagarna skall 
redovisa vissa hemuppgifter, t.ex. diskutera ett ämne i diskussionsforum 
och lämna in de juridiska frågor som de eventuellt har. Den mesta 
kommunikationen mellan lärarna och deltagarna i kursen sker via denna 
aktivitet i lärplattformen. Detta upplägg gör att deltagarna även får se 
nätundervisning ur ett studentperspektiv, inte bara ur lärarperspektiv. 

Varje deltagare har sin egen Ping Pong-aktivitet att öva sig att vara lärare 
i, t.ex. för att skapa kursvärderingar och projektgrupper. De deltagare 
som önskar arbeta med en riktig kurs får tillfälle till detta, för många 
känns det mer meningsfullt att under tiden man lär sig Ping Pong få 
arbeta med sin egen kurs. 

Anpassning till deltagarnas tidsramar 
Fram till våren 2006 har kursen motsvarat tio arbetsdagar och haft sju 
fysiska träffar, varav några varit halvdagar men de flesta har varit hel-
dagsträffar. Under de senaste två åren har vi sett att det är svårt för lärare 
att få tid till egen vidareutbildning. Vi har då infört flexibilitet av olika 
slag i kursen, t.ex. har det funnits möjlighet att skjuta upp vissa kurs-
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moment till efterföljande termin, eller att gå om delar av kursen senare, i 
mån av plats, som extra repetition. De mest populära dagarna att åter-
besöka är kursdagarna om Ping Pong-handhavande samt dagen om hur 
teknik kan användas som stöd för lärande. 

Under våren 2006 hade kursen enbart ett fåtal deltagare och beslut togs 
om att göra om kursen. Från och med hösten 2006 motsvarar därför 
kursen enbart fem dagars heltidsarbete, den har tre eftermiddagsträffar 
inklusive lunch samt en virtuell träff för redovisning via e-mötesverktyget 
Marratech. Kursen tar upp it-juridik, lärarens roll i webbkurser, pedago-
giska tips från vana nätlärare t.ex. om examination och hur man kan 
använda nätet för att främja lärande lika väl som för att förenkla kurs-
administration. Under hösten genomfördes två kurser. 

Resultatet av kursvärderingen visar att konceptet med en kurs om lärande, 
teknik och pedagogik i kondenserat format med både teori och 
dataövningar fungerar bra. 

Ping Pong-kurs del 1 och del 2 
En av kurserna som ändrats i sin struktur under 2006 är kursen i hand-
havande av lärplattformen Ping Pong. ULL har tillsammans med 
Kompetensforum utformat en ny struktur för Ping Pong-kursen. Samma 
struktur används även i kursen It i undervisningen, den är dock 
komprimerad tidsmässigt. 

Den renodlade Ping Pong-kursen är uppdelad i två delar, i praktiken två 
dagar. Deltagarna kan välja att gå båda dagarna eller en av dem, beroende 
på sina förkunskaper. Del 1 lämpar sig väl för kursadministratörer eller 
projektledare i forskningsprojekt, kombinationen med del 1 och del 2 
rekommenderas till lärare. 

Kursutvärderingar visar att kurserna under hösten 2006 har fått goda 
betyg. I allmänhet gäller att deltagarna är nyfikna på att lära sig använda 
Ping Pong i sina kurser, men de flesta deltagare har få eller inga 
erfarenheter alls av att använda webben till mer än att söka information. 
Många har t.ex. aldrig provat på att skriva egna webbsidor, läsa och 
skriva inlägg i ett diskussionsforum eller chatta i chattrum oavsett om det 
är privat eller i undervisningssammanhang. De har inte heller sett 
exempel på hur webben kan användas i undervisning.  

Ping Pong-administration 
Ett steg i utvecklingen att hjälpa lärare och kursadministratörer som 
använder Ping Pong är att utbilda speciella Ping Pong-administratörer 
som kan arbeta med lärplattformen på institutionsnivå, t.ex. skapa 
aktiviteter och nya konton. I och med att institutionsadministratörer finns 
kommer hjälpen till bl.a. lärare att ske snabbare. För att bli Ping Pong- 
administratör på sin institution krävs att man skall gå en halvdagskurs på 
ULL. I december 2006 fanns ca 79 utbildade administratörer. 

Under 2006 har ULL givit fem kurser för kursadministratörer. 
Tyngdpunkten ligger på administrationsverktyget i Ping Pong. För att gå 
kursen krävs det att man har vissa Ping Pong-kunskaper. 

E-möten med Marratech  
Marratech är ett nätbaserat verktyg som gör det möjligt att delta i e-möten 
från sin egen dator - ett effektivt sätt att träffas och samarbeta utan att 
behöva resa. Marratech används med fördel vid handledning av studenter 
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och doktorander, till arbets- och projektmöten av olika slag, samt för 
distansundervisning. 

Under hösten 2006 gav ULL en marratechkurs som tog upp grundlägg-
ande funktioner och praktisk användning i undervisning, handledning och 
projektmöten. Materialet består av informationssidor med övningsupp-
gifter, kompletterade med korta instruktionsfilmer i formatet Flash, som 
visar hur man arbetar med Marratechs funktioner i olika sammanhang. 

Materialet är publikt även för dem som inte följer kursen och kan 
fristående fungera som stöd för både studenter och universitetsanställda. I 
de Marratech-kurser som sker i datasal i Uppsala finns alltid en inledning 
där en eller flera erfarna Marratech-användare berättar hur de använder 
Marratech i forskningsprojekt och undervisningen. 
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Handledning och information 

Ull på turné 
Under höstterminen 2005 inledde ULL en turné på universitetets olika 
institutioner. Denna aktivitet visade sig vara en framgångsrik metod för 
att nå ut till olika delar inom universitetet och fortsatte även under 2006. 

Institutionerna har erbjudits att få besök från ULL till kollegier, fakultets-
möten och mindre grupper av intresserade lärare eller forskare som ville 
veta mer om hur man nyttjar it i undervisning och forskning. Under 
mötena har konkreta exempel givits på hur it kan användas som 
pedagogiskt hjälpmedel, hur man kan handleda och examinera på distans. 
För ULL är det också betydelsefullt att under dessa besök få veta vad 
man konkret önskar få hjälp med på institutionsnivå. 

De besök som gjordes under våren var: 

• Institutionen för moderna språk 

• Lärardag på biomedicinarprogrammet 

• Institutionen för limnologi 

• Institutionen för lingvistik och filologi 

• Prefektmöte språkvetenskap 

• Pedagogisk utvecklingsenhetens engelska pedagogikkurs 

• Om magisterutbildning inom medicin 

• Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

• Institutionen för psykologi, kursvärderingar  

• Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

 

De besök som gjorts under hösten är: 

• Institutionen för psykologi  

• Centrum för bildanalys 

• Studierektorsmöte på BMC (medicinsk fakultet), om 
Studentportalen 2.0  

• Pedagogiska utvecklingsenhetens internationell handledarkurs 

• Fysikum 

• Institutionen för arkeologi och antik historia 

• Litteraturvetenskapliga institutionen 

• Ämnesdidaktisk kurs Tek/Nat 

Under året har totalt 18 besök genomförts. 

De erfarenheter som dragits av Ull på turné, är att det är mycket givande 
att träffa intresserade lärare och forskare i deras egen miljö och att 
diskutera it på deras villkor.  
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Skräddarsydda kurser och seminarier 
ULL informerar och ger skräddarsydda kurser samt seminarier på enheter 
och institutioner om hur man kan använda it-resurser i undervisning och 
forskningsprojekt. Förutom turnébesök på institutionsmöten, lärardagar 
och liknande, har ULL anordnat två speciella seminarier inom området 
medicin och farmaci under 2006. 

Tillsammans med MedfarmDoIT gav ULL ett seminarium, ”Underlätta 
undervisningen!” med ca 40 deltagare. 

Under hösten gavs” Vill du ha möten via nätet? Vill du skapa instruk-
tionsfilmer för webben?”, ett specialbeställt lunchseminarium vid 
Institutionen för genetik och patologi. Målgruppen var främst forskare 
och temat var hjälpmedel som kan förenkla livet för forskare. 

Under året har ett ökat intresse för webbaserade kursvärderingar märkts. 
Vid några turnébesök tilldrog sig den möjligheten det största intresset, 
och det har bl.a. under hösten resulterat i en bred satsning på kurs-
värderingar i Ping Pong vid institutionen för moderna språk. ULL har 
också varit med vid de möten som kvalitetsgruppen vid den samhälls-
vetenskapliga fakulteten hållit under hösten, då en mall för en stor, 
fakultetsgemensam kursvärdering tagits fram i Ping Pong, för att 
användas under höstterminen 2007. 

Verkstad 
Varje måndag under terminen är ULL:s verkstad öppen. På verkstaden 
kan man med hjälp av handledare diskutera, planera och testa hur man 
kan använda it i sin undervisning. Under året har cirka 100 besökare 
kommit till verkstaden. 

Studiebesök på ULL 
Till Uppsala Learning Lab kommer varje år ett antal studiebesök. 
Besökarna kommer ofta från utländska universitet och är lärare eller 
tillhör ledningen vid dessa, eller arbetar på en avdelning med liknande 
funktion som ULL. Det händer även att delegationer från länder eller 
organisationer kommer på besök. 

Vad som visas och diskuteras beror på sammanhanget vid studiebesöken, 
men en introduktion till ULL och ULL:s arbetsformer ingår alltid. Ofta 
visas ett par riktiga kurser i Ping Pong, valda ur vetenskapsområde som 
passar besökarna, och förklaras hur ULL stöder lärarna ute på institution-
erna. 

Det är viktigt för Uppsala universitet att visa att det med nätet som 
hjälpmedel har kommit långt och att Uppsala i vissa fall ligger i täten i 
Sverige. Universitetet blir därmed en mer attraktiv partner i olika 
samarbeten. 

Under 2006 har delegationer från Island, Jordanien, Canada och Sri 
Lanka varit på besök på ULL. 
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Projekt 

Det Pedagogiska Torget 
Under 2005 skrev rektorsrådet för it, Ewert Bengtsson, och Mia 
Lindegren en vision om ett Pedagogiskt Torg i det planerade Pedago-
gikum. Avsikten med torget är att skapa en gemensam mötesplats för 
såväl externa som interna intressenter för en gemensam utveckling av it i 
undervisningen. Som ett komplement till visionen skrev Mia Lindegren 
en funktionsbeskrivning för Torget, som inventerade behov av 
utformning, teknik och personal. Under året har möten hållits med 
projektgruppen för planering av Pedagogiska Torget. 

En arbetsgrupp för Pedagogiska Torget inrättades av styrgruppen för 
Pedagogikum i maj 2006. 

• Ola Forsslund, civilingenjörsstudent 

• Måns Hansson, utbildningsvetenskap 

• Peter Mannheimer, hum-sam 

• Mia Lindegren, ordförande 

• Eva Pärt-Enander, tek-nat 

• Therese Wiklund, med-farm 

Arbetsgruppens uppgift är att i planerings- och projekteringsskedet iden-
tifiera och framföra brukarnas funktionskrav, vilka ska utgöra underlag 
för beslut som ska fattas av styrgruppen i samband med planering av 
lokaler och service inför inflyttningen.  

Arbetsgruppen har analyserat och försökt förutse behov inom Pedagogi-
ska Torget och föreslagit lösningar på olika problem, främst utformning, 
inredning, utrustning, och kostnader. Inledningsvis har vi besvarat de 
frågor som projektledningen har behövt få svar på gällande funktionskrav 
för lokaler sedda ur ”byggsynvinkel”. 

Arbetsgruppen för det Pedagogiska Torget träffades inledningsvis i juni 
månad och hösten inleddes med en resa till Stanford universitetet i 
september med besök på Wallenberg Halls, där chefsteknolog Bob Smith 
var värd för besöket. Besöket innebar en noggrann genomgång av teknik 
för lärande på Stanford Center for Innovations in Learning men också av 
husets arkitektur och funktion. Under de två dagarna fick gruppen träffa 
lärare som berättade om hur de använder tekniken och om hur tekniken 
interagerar i lärandemiljön. Stig Hagström deltog aktivt i värdskapet på 
Wallenberg Hall. 

Deltagare på resan var arbetsgruppen för det Pedagogiska Torget, rep-
resentanter från universitetsledningen, Akademiska Hus samt arkitekten. 

Under hösten har flera möten hållits inom arbetsgruppen där diskussioner 
främst har behandlat olika ritningsförslag för utformning av det Pedago-
giska Torget och teknisk principskiss för utrustning och installationer. 

Under året har ULL deltagit vid 10-talet andra möten rörande byggandet 
av Pedagogikum. 
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Frågan om it i lärandet och det Pedagogiska Torget fanns med i en bilaga 
till UNT där Akademiska Hus presenterade byggandet i kvarteret 
Blåsenhus. 

Lärarprojekten 
I maj 2006 inbjöd ULL lärare vid Uppsala universitet att komma in med 
projektansökningar om it i undervisningen, i vilka man integrerar peda-
gogik och it i lärandesituationen. Satsningen möjliggjordes genom bidrag 
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som förmedlades av Swedish 
Learning Lab. 

Vid ansökningstidens slut hade 46 ansökningar inkommit, fördelade på 
samtliga vetenskapsområden (sex stycken ansökningar från Vetenskaps-
området för medicin och farmaci, 17 ansökningar från Vetenskaps-
området för teknik och naturvetenskap och 23 ansökningar från Veten-
skapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap). Ansökningarna 
bedömdes av ULL:s lärargrupp, Marie Allen, Mats Cullhed, Eva Pärt-
Enander tillsammans med Ewert Bengtsson, professor och rektorsråd för 
it, och ULL:s enhetschef Mia Lindegren. Vid bedömningen utgick man 
från ett antal kriterier: 

• Grad av nyskapande, huruvida projektet innebär något nytt i den 
avsedda miljön 

• Pedagogisk nytta 

• Integration i kurs(er) eller på annat sätt i institutionens utbildning 

• Generaliserbarhet och skalbarhet (inom institutionen och inom 
universitetet) 

• Realism i praktiska avseenden exempelvis gällande teknik- och 
supporttillgång 

I augusti tilldelades 13 projekt 60 tkr vardera, varav tre kom från 
Med/Farm, tre från Tek/Nat, och sju från Hum/Sam. Omedelbart efter 
beslutet beslöt språkvetenskapliga fakulteten att med egna medel 
finansiera de nio projekt från den egna fakulteten som inte erhållit medel 
från ULL. Learning Lab åtog sig att ge även alla dessa projekt samma 
stöd under arbetet, och sammanlagt är alltså ULL:s personal engagerade i 
22 lärarprojekt under läsåret 2006/2007. 

Flertalet projekt är inriktade mot grundutbildningen, och de flesta ämnar 
också utnyttja Ping Pong i undervisningen. Två projekt har klara mål-
grupper bland yrkesverksamma grupper utanför universitetet (lärare 
respektive museipersonal), och i ett av projekten utformas en kurs i 
informationssökning, som fick stor uppmärksamhet när den presenterades 
vid CeTUSS (Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Samman-
hang) workshop i Uppsala i december. Andra projekt utnyttjar Ping Pong 
som sammanhållande länk för undervisningen inom programutbildningar, 
och ett av projekten prövar ett möjligt svar på problematiken med 
krympande seminarier på forskarutbildningen när de kommer att testa 
webburna samseminarier med institutioner på andra håll i landet. Bland 
de sammanlagt elva språkprojekten är flera påtagligt intresserade av att 
på olika sätt börja arbeta med ljudfiler och med undervisning via 
Marratech för att bl.a. kunna erbjuda förbättrade möjligheter för 
distansstudenter. 
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ULL bidrar både med handledning, då vi diskuterar projekten med 
respektive lärare, samt med teknisk support och undervisning (t.ex. 
specialkurser i Ping Pong). ULL:s lärare har träffat samtliga projekt 
enskilt, och särskilt några av dessa har tagit täta kontakter både för att få 
generella synpunkter på kursuppläggning och för teknisk assistans. Om 
möjligt har flera personer från ULL varit med om alla dessa möten, för att 
kunna ge snabb hjälp och för att tillföra projekten så många relevanta 
synpunkter som möjligt. Dessutom skall alla projekt vara representerade 
vid de gemensamma möten som ULL sammankallar vid fyra tillfällen 
under läsåret. Vid dessa möten tas ämnen av generellt intresse upp, som 
nätjuridik, organisation av webbstöd på institutionsnivå m.m., och där 
diskuteras fortlöpande lärarnas erfarenheter av projektarbetet. På så vis 
kan projektmötena fungera som en gemensam resurs där olika lösningar 
kan presenteras och diskuteras. 

Några projekt har redan börjat att testa sina idéer i undervisningen. Sär-
skilt värd att uppmärksamma redan nu är den satsning på ljudfiler som 
lärarna i estniska har genomfört: deras erfarenheter kommer att vara till 
stor och omedelbar nytta för åtskilliga andra projekt. De flesta av lärarna 
kommer att utföra huvuddelen av arbetet under vårterminen 2007 med 
sikte på kursstarter kommande hösttermin. Samtliga projekt skall 
slutredovisas vid en mässa i universitetshuset den i maj 2007. För ULL:s 
del har satsningen på lärarprojekten inneburit ett intensivt och tacksamt 
arbete, som också ger oss nya impulser och idéer att föra vidare inom 
universitetet. 

Under året pågår en större utvärdering av lärarprojekten gällande målupp-
fyllelsen i projekten. Utvärderingen omfattar även en utvärdering av 
ULL:s stödjande verksamhet i samband med projektens genomförande. 
Utvärderingen pågår under perioden september 2006 till maj år 2007. 

Studentportalen 
Under 2006 har utvecklingen av den nya universitetsgemensamma 
Studentportalen pågått. Projektet har följt den kravspecifikation som 
fastslogs av rektor den 29 november 2005. 

Arbetssätt 
Studentportalprojektet arbetar iterativt – dvs. projektet utvecklar och 
testar nya delar av systemet successivt tillsammans med slutanvändarna. 
På så sätt kan kvaliteten säkerställas och brister i systemet lättare upp-
täckas på ett tidigt stadium. 

Möten och information 
Projektet har haft flera möten med sakkunniga från olika institutioner och 
avdelningar på universitetet samt representanter från studentkårerna. På 
dessa möten har funktioner och användargränssnitt som ska utvecklas 
diskuterats och kravspecificerats på detaljnivå - så att de på bästa sätt 
uppfyller användarnas behov och speglar deras arbetssätt. Totalt har 18 
möten med grupper av sakkunniga hållits under 2006. 

Under utvecklingsfasen har projektet träffat referensgruppen efter varje 
iteration. Referensgruppen har en rådgivande funktion och består av 23 
ledamöter som representerar expertkunnande från olika områden och 
säkerställer en god förankring av projektarbetet. Under 2006 har referens-
gruppen träffats fyra gånger. 
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En teknisk grupp bestående av åtta ledamöter finns kopplad till 
referensgruppen. I gruppen finns kunskap om både universitetets centrala 
system och lokala system på fakulteter och institutioner. Portalens 
tekniska lösning stödjer integrering och tanken är att bra lokala lösningar 
kan utvecklas till centrala portalfunktioner som blir till glädje för alla. 
Under 2006 har tekniska gruppen träffats tre gånger. 

Projektet har även informerat om Studentportalen vid olika institutioner 
och avdelningar vid universitetet. Regelbundna informationsbrev har 
skickats ut via e-postlistor och projektets hemsida har uppdaterats 
kontinuerligt. 

Tester av Studentportalen  
Under sommaren och hösten har anställda och studenter fått testa de 
första delarna av den nya Studentportalen och projektet har fått in många 
bra synpunkter som medfört att förändringar av portalen har gjorts. 
Avdelningen för Människa-dator interaktion (MDI) utförde under 
sommaren en inspektion av portalen och har efter de genomförda 
förändringarna och nyutvecklingen under hösten påbörjat en förnyad 
inspektion i december. Studentportalen har även testats av studenter med 
funktionshinder med goda resultat. 

Prestandatester på administratörsgränssnittet har utförts under hösten 
2006 och de prestandaproblem som upptäcktes har åtgärdats. Student-
gränssnittet testas med hjälp av ett simuleringsprogram som simulerar 
flera tusen samtida studenter. 

Projektgruppen  
Sedan i september har projektets medlemmar suttit samlade i IT-stöds 
lokaler. Anne Mauno har arbetat som projektledare och Margitha 
Karlsson som teknisk projektledare. Rickard Enander har följt projektet 
och fungerat som senior konsult. Eva Jansson har arbetat med gränssnitts-
design, användartester och information kring Studentportalen. Utvecklar-
gruppen har bestått av: Jan Danils (ULL), Henrik Eriksson (ULL), Karin 
Eriksson (IT-stöd), Anna Prodan (IT-stöd) och Jöran Stark (ULL). 
Prestandatester mot studentgränssnittet har genomförts av studenten Carl 
Nettelblad. Regelbundna projektmöten har hållits varje vecka. Projektet 
har även haft längre avstämningsmöten i samband med varje iteration. 

Projektets styrgrupp bestående av Mia Lindegren (ordförande), Peter 
Knutar, Per Lindgren, Einar Lauritzen, Matthias Palmér och Sven 
Arvidson (adjungerad) har haft regelbundna möten där projektledningen 
deltagit. Under 2006 har styrgruppen haft 11 möten. 

Förvaltning 
ULL är systemägare till Studentportalen 2.0. Det innebär ansvar för 
systemets drift och fortsatta utveckling. Tanken med Studentportalen är 
att det alltid skall vara möjligt att utveckla nya funktioner efter 
institutionernas, lärarnas och administratörernas önskemål. Därför 
kommer portalen fortsättningsvis att vara ett system som både driftas och 
utvecklas. Under andra halvåret 2006 har förberedelser för systemets drift 
gjorts då behörighetshantering, serverkapacitet, systemförvaltning och 
utveckling har planerats. 
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Open LMS 
Projektet Open LMS avrapporterades i januari 2006. Allt material 
inklusive slutrapport från projektet finns på ULL:s hemsida (se 
www.ull.uu.se). 

Arbetet med frågan om samverkan runt öppen programvara har gått 
vidare främst till SWAMI (Swedish Alliance for Middleware) vars syfte 
är samverkan inom universitets- och högskolevärlden i frågor som rör 
infrastruktur av typen autentisiering och identitetskontroll. Inom SWAMI 
utvecklar universiteten olika funktioner tillsammans och delar på 
kostnader. 

Mia Lindegren deltog på Swami:s styrgrupp för att söka samarbete för en 
gemensam utveckling av virtuella lärmiljöer. De deltagande universiteten 
i SWAMI ser i dagsläget inga möjligheter att allokera resurser inom 
SWAMI:s uppdrag då deras uppgift är att lösa problem av mer grund-
läggande teknisk natur. Däremot har Umeå och Stockholms universitet 
visat intresse för frågan om gemensam utveckling. Regelbundna möten 
hålls för kunskaps- och informationsutbyte om portalutveckling och om 
funktioner för virtuella lärmiljöer. Gruppen har planerat en workshop 
som skall hållas under vårterminen 2007. 

Förutom att arbeta tillsammans med andra lärosäten, vill vi få mer kun-
skap om aktuell utveckling, och deltar därför i konferenser och nätverk. 

I april var ULL representerat vid konferensen ”Öppen källkod i Offentlig 
sektor” som arrangerades av bland andra Sveriges kommuner och lands-
ting och Myndigheten för skolutveckling. Konferensen tog upp både 
praktiska frågor kring hur öppen källkod kan användas inom offentlig 
sektor och öppnade för en diskussion om ett ökat samarbete. 

Representanter från ULL deltog på konferensen Linux Open Source 
Forum i oktober. Under konferensen behandlades bl.a. kostnaderna, 
säkerhet, skalbarheten och öppna standarder. På konferensen deltog 
experter och ledande leverantörer som diskuterade Open Source-
lösningar. 

Upphandlingsprojektet - nationell upphandling 
av LMS 
Under 2005 tog Myndigheten för Sveriges Nätuniversitetet (ingår numera 
i Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) initiativ 
till ett omfattande projekt kring lärplattformar, det s.k. Sluss-projektet. 
Målet med projektet var att ta fram en gemensam kravbild och krav-
specifikation för en lärplattform. Ett 20-tal högskolor i Sverige var rep-
resenterade och arbetade tillsammans inom olika grupper. Kravbilden 
byggdes upp kring ett stort antal scenarier där en lärplattform kunde 
stödja arbetet i undervisning, såväl administrativt som pedagogiskt. Målet 
var att detta skulle medföra billigare, enklare och bättre upphandlingar av 
lärplattformar för universitet och högskolor men också ett tydliggörande 
för marknaden av vilka behov en lärandestödjande plattform förväntas 
uppfylla. När kravspecifikationen varit på remiss fick intresserade läro-
säten anmäla intresse att delta i det nationella upphandlingsprojekt som 
startade i oktober 2005. 

Upphandlingsprojektet var en direkt följd av arbetet med Sluss-projektet. 
20 universitet och högskolor valde att gå vidare i ett upphandlingsprojekt 
under ledning av Luleå Tekniska högskola och projektledare var upp-
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handlingschef Christer Fjellström, Luleå. Representanter från några  av 
de deltagande lärosätena bildade en styrgrupp, en projektgrupp och en 
utvärderingsgrupp. Från Uppsala deltog både SLU och Uppsala 
universitet. Eva Pärt-Enander representerade Uppsala universitet och var 
en av de fem i utvärderingsgruppen. 

Projektet fortsatte under första halvan av 2006. Målet var att ett antal 
ramavtal skulle tecknas senast den 1 juni 2006. Avtalen kan nyttjas av de 
lärosäten som deltog i upphandlingen. 

Upphandlingen resulterade i att 5 stycken plattformar blev upphandlade 
och kan avropas. Dessa är Double Click (Fronter), Falvir (Citek), IST (It's 
learning), LUVit och Ping Pong. 

SweLL-projekt om nätbaserade möten  
Systerlabben inom Swedish Learning Lab, dvs. Uppsala Learning Lab, 
KTH Learning Lab och KI Learning Lab utvecklade under hösten 2005 
och våren 2006 gemensamt kurser i nätbaserade möten. Målet är att alla 
tre lärosätena skall kunna nyttja de andra lärosätenas kursmaterial samt 
upplägg för kurser. 

Uppsalas kursdel i projektet var att skapa en webbaserad och en vanlig 
kurs om e-mötesverktyget Marratech. Kursen består av två delar, en 
distanskurs för nybörjare samt en fortsättningskurs för något erfarna 
användare. Allt kursmaterial finns tillgängligt på webben. 

KI utvecklade en kurs och en tillhörande film om hur man har it-baserade 
videokonferensmöten med studiosystem som t.ex. Polycom. KTH 
producerade en kurs om vad man bör tänka på generellt då man har nät-
baserade möten. 

ProLearn - Network of Excellence 
Via sitt samarbete med KMR-gruppen deltar Uppsala Learning Lab i nät-
verket Prolearn (www.prolearn.eu) som är ett EU-finansierat s.k. 
excellensnätverk (NoE) på temat teknologiförstärkt professionellt lärande 
med tjugotalet universitet och forskningsinstitut som partners och dryga 
200 företag. 

Nätverket Prolearn har funnits sedan 1994 och sysslar bland annat med 
personaliserat och adaptivt lärande, interaktiva medier, online-
experiment, metadata och standarder för lärobjekt, peer-to-peer nätverk 
och interoperabilitet mellan lärresurser samt affärsmodeller och framtids-
analys för professionellt e-lärande. 

Prolearns Virtuella Kompetenscentrum syftar till att förbättra kontakterna 
mellan akademisk forskning och industriella tillämpningar inom området 
TEL (Technology Enhanced Learning). Prolearns Akademi syftar till att 
bygga nätverk och skapa ett gemensamt europeiskt utbildningsprogram i 
TEL. 

Varje år organiserar Prolearns Akademi sommarskolor för doktorander i 
TEL. Under 2006 organiserade Prolearn den första europeiska konferen-
sen i teknologiförstärkt lärande (ECTEL) som ägde rum på Kreta i 
oktober. Under hösten deltog ULL på en konferens i Stuttgart om fort-
bildning och hur it kan användas för en effektiv och integrerad vidare-
utbildning. 
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EU-projektet LUISA 
Den första mars 2006 startade EU-projektet Luisa. Syftet med projektet är 
att utveckla och testa ny teknologi för att förbättra åtkomst och arbets-
flöde kring digitalt undervisningsmaterial (s.k. lärobjekt) för både industri 
och högskola i Europa. För att åstadkomma detta kommer nyligen 
etablerade standarder för hantering av lärobjekt (IEEE/LOM och IMS 
Learning Design) att kombineras med web services för den semantiska 
webben (WSMO). 

Projektet är ett samarbete mellan fyra företag och fyra universitet i 
Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Sverige. I projektet ingår 
bl.a. franska Airbus, som är världsledande inom ”corporate e-learning” 
samt italienska Giunti i-Labs, som tillverkar Learn-Xact, ett av världens 
ledande LCMS:er (Learning Content Management System). Web services 
har vuxit fram ur ett behov av att maskiner automatiskt ska kunna välja 
och kombinera webbaserade tjänster, t.ex. banktjänster, samhällstjänster, 
webbhandel. 

WSMO, dvs. web services för den semantiska webben, har nyligen 
designats för att täcka detta behov. I och med LUISA sker det första 
större testet av denna teknologi. 

I förlängningen kan utvecklingen inom LUISA bidra till ökad åter-
användning av lärobjekt både inom universitetsundervisning och inom 
företagsutbildning. 

Under året har konsortiet träffats tre gånger. Det första mötet var ett kick-
off möte i början av mars, där projektets arbetsplan lades upp och alla 
fick en genomgång av varandras förväntade bidrag och kompetens. Kick-
off mötet följdes upp i Uppsala strax före midsommar. Ewert Bengtsson 
inledde Uppsala-mötet med en presentation av Uppsala universitet och 
universitetets it-arbete. Därefter fördjupades de tekniska diskussionerna. 
Konsortiet träffades ytterligare en gång i oktober för ytterligare diskus-
sioner och avrapporteringar. 

ULL har under året arbetat med att utveckla verktyg för hantering av 
metadata genom annotationsprofiler, vilket kommer att möjliggöra 
matchning av lärbehov och lärobjekt, samt har bidragit med användar-
aspekter till övriga partner. 

Under hösten gjordes en analys av kursen It i undervisningen i syfte att 
göra ett ”use case” som kan användas inom ramen för Luisa-projektet. 
Metoden som använts kallas Learning Design, och kursen delas där upp i 
bland annat förkunskapskrav, förutsättningar, lärobjekt och förväntade 
resultat. Syftet är att kurser med en god beskrivning enligt Learning 
Design ska kunna återanvändas av andra lärare som ska ge samma kurs 
vid ett annat tillfälle, eller som har visst kursinnehåll som sammanfaller 
med det beskrivna. 

Matriks-lärresurser och erfarenhetstorg i 
matematik 
Under 2006 har Uppsala universitet deltagit i Matriksprojektet, som har 
omfattat sex olika universitet och högskolor under ledning av KTH, med 
finansiering från Nätuniversitetet och Kungliga Biblioteket. Från Uppsala 
har deltagarna varit Bo Styf från Matematiska Institutionen (som fått 
teknikstöd av Uppsala Learning Lab), samt Eva Müller från Enheten för 
Digital Publicering. 
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Under året har fem lärare träffats virtuellt en gång i veckan och utbytt 
erfarenheter och idéer kring konstruktion av digitala lärobjekt för hög-
skolematematik. Med utgångspunkt från Ambjörn Naeves digitala 
resursarkiv i matematik har ett antal lärobjekt modifierats och anpassats 
till lärarnas egna behov, och under hösten har en del av dessa prövats i 
”skarpt kursläge”, bl.a. av Gunnar Johnsson på KTH. 

De digitala portföljer som använts, och som utvecklats bl.a. på ULL 
(www.confolio.org), har modifierats genom feedback från lärarna, och en 
ny version är under utarbetande. Denna innefattar bl.a. förbättrat stöd för 
åsiktspublicering samt möjligheter för elektronisk sökning i biblioteks-
arkiv (via LIBRIS). En testbar prototyp kommer att vara tillgänglig i 
mitten av januari 2007. Trots att Matriksprojektet formellt är avslutat 
fortsätter lärarna ändå att träffas virtuellt varje vecka, och planeringen är i 
full gång för att utvidga verksamheten på olika sätt. Projektet är ännu inte 
slutrapporterat, men en hel del dokumentation finns på projektets 
webbplats (http://kmr.nada.kth.se/wiki/Matriks/Matriks). 
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Systemägarskap 
ULL är systemägare till lärplattformen Ping Pong och e-mötesverktyget 
Marratech. Systemägarskapet innebär ansvar för avtal, upphandling, 
utbildning och support. 

Ping Pong 2006 
Användningen av Ping Pong har stadigt ökat sedan starten 2000. Antalet 
unika användare som loggade in i Ping Pong var år 2000 cirka 1000 
personer för att år 2006 ha ökat till 13109 användare. 

På grund av tidigare statistiska beräkningar är det svårt att få en fullgod 
bild av antalet kurser som givits i Ping Pong under åren 2000-2005. De 
tidigare beräkningarna har baserats på automatgenererad statistik som 
tagits fram via SQL-satser ur databasen, vilket inte visar antal ”riktiga 
kurser” utan även de kurser som lärare aktiverat för att träna sig i hur 
Ping Pong fungerar. Dessutom har siffrorna omfattat alla kurser som 
någonsin givits i Ping Pong. 

Under 2006 gjordes noggranna beräkningar - i form av manuellt arbete – 
av antalet riktiga universitetskurser som pågått under 2005 och under 
2006 samt antalet funktioner som används i Ping Pong. Antalet kurser är 
inte liktydigt med antalet distanskurser utan kan lika gärna vara en kurs 
på campus som har kompletterats med användning av lärplattform för att 
t.ex. hantera filer, aktivera ett diskussionsforum eller använda 
anslagstavla. 

Antalet kursvärderingar har räknats särskilt då många lärare explicit har 
namngivit aktiviteten som en kursvärdering. 
 

Ping Pong aktiviteter (antal) 2005 2006 Förändring 

Använder fler än 2 funktioner 125 203 62%  

använder 2 funktioner 13 36 177%  

använder 1 funktion 38 42 11%  

kursutvärderingar  82 128 56%  

Summa 258 409 59%  

 

Statistiken ovan visar att beräkningarna över antalet kurser tidigare varit 
överdrivet. Å andra sidan kan man se en ökning av användandet av Ping 
Pong mellan åren 2005 och 2006. Totalt är ökningen nästan 60%, vilket 
tyder på att arbetet med att införa användningen av lärplattformen vid 
Uppsala universitet givit resultat. 

 

Marratech 2006 
Marratech är ett verktyg för e-möten, där deltagarna med hjälp av webb-
kamera och headset kan se och prata med varandra samtidigt som man 
delar en skrivyta. Att använda Marratech är kostnadsfritt för anställda vid 
Uppsala universitet. 
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Varje e-möte sker i en virtuell hörsal eller i ett grupprum. Universitetet 
har fem hörsalar och två grupprum. Bokningen av dessa visar en stadig 
uppgång för användningen. För dem som regelbundet använder 
Marratech delar systemadministratören ut behörigheter för att själva boka 
e-mötesrummen. Idag har 62 personer behörighet att boka tid i, av dessa 
har 29 personer gjort sammanlagt 985 bokningar under 2006. Det totala 
antalet timmar som bokades var 2396. 

ULL har de senaste åren använt Marratech till bland annat nationella 
projektmöten, interna möten (eftersom en av medarbetarna arbetar på 
distans från Umeå), och i samband med kurser. 

Under hösten 2006 inleddes försök med att visa ULL:s lunchseminarier 
via Marratech, delvis för att göra seminarierna tillgängliga för personer 
som inte finns i Uppsala, delvis som ett komplement till själva seminarie-
salen eftersom den ofta blir välfylld. Försöken har fallit väl ut, och under 
2007 kommer de att övergå från att vara försöksverksamhet till att vara 
en del i den ordinarie verksamheten. 

 

Fördelning

använder 2 
funktioner

använder 1 
funktion

Använder 
fler än 2 

funktioner

Kursvär-
deringar 

 

 

Support av Ping Pong och Marratech 
Support sker via mejl och telefon under kontorstid. Antalet mejlkontakter 
för Ping Pong support har under året varit cirka 1400 skickade och 3000 
mottagna meddelanden. Antalet telefonkontakter har varit ca 15-20 sam-
tal per vecka.  

Supporten av Marratech har under året inneburit 290 mottagna mejl och 
100 skickade. 
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Möten för samverkan och samarbete 
ULL:s uppdrag och aktiviteter sträcker sig över ett stort område och det 
är av stor vikt att regelbundet träffa andra aktörer vid universitetet. Det 
görs via både formella och informella möten. Genom ULL:s kontakter 
med lärare och institutioner via seminarier och kurser samt kontakter med 
såväl it-stödjande funktioner som andra enheter vid förvaltningen kan 
information och synpunkter spridas. 

ULL deltar även i nationella nätverk, bland annat i Swedish Learning Lab 
där även Learning Lab:en vid KTH och KI ingår. 

Inom ramen för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre 
utbildning, NSHU deltar Mia Lindegren i ett nätverk som består av 
ansvariga vid svenska lärosätens it-pedagogiska enheter. Gruppen träffas 
regelbundet via nätbaserade möten. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
kvalitetsgruppsmöten 
Under hösten 2006 har ULL varit med på den samhällsvetenskapliga 
fakultetens kvalitetsgruppsmöten, då en mall för en stor, 
fakultetsgemensam kursvärdering tagits fram i Ping Pong. 

Samverkan inom UPI  
Samverkan inom UPI sker dels genom samarbete mellan olika arbets-
grupper för kursutveckling och information och dels genom regelbundna 
möten med all personal inom UPI. Som övergripande och samman-
hållande faktor finns UPI:s styrgrupp som består av rektorsråden Ewert 
Bengtsson, Kristina Edström (under vårterminen 2006) och Annika 
Lundmark och en referensgrupp. Styrgruppen har under 2006 haft fem 
sammanträden. 

PAUG  
Ping Pong är en svensk lärplattform som används vid flera lärosäten och 
kommuner i Sverige. Användargruppen PAUG (Ping Pong Academic 
User Group) består av ca 45 aktiva personer som tillsammans represen-
terar fler än 240 000 licensierade användare av lärplattformen Ping Pong. 
I gruppen ingår bl.a. systemansvariga, it-pedagoger, lärare, och 
kursproducenter. 

Sedan vintern 2001-2002 har PAUG träffats regelbundet för att utbyta 
idéer och erfarenheter av nätbaserat lärande. Syftet med PAUG är att höja 
den pedagogiska kvalitén i nätbaserat lärande och att driva på vidare-
utvecklingen av lärplattformen Ping Pong. Många av de funktioner som 
tillkommer i Ping Pong har sitt ursprung som önskemål från PAUG. 

Samarbetet omfattar även utbyten av kursmaterial för kurser i Ping Pong. 
I samband med ansiktslyftningen av Ping Pong till version 6.0 under året 
så har Eva Pärt-Enander skrivit ett antal lathundar och en större 
användarhandledning för studenter. Denna har använts och modifierats av 
andra PAUG-medlemmar, t.ex. vid högskolorna i Jönköping, KTH, 
Polishögskolan samt Ping Pong AB. 

En gång per termin samlas medlemmarna för ett tvådagarsmöte och under 
2006 var Umeå universitet och Röda korsets högskola värdar. Under året 
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har diskussioner och önskemål handlat om användargränssnittet, eftersom 
releasen av version 6.0 skedde under året och dess högsta målsättning var 
användarvänlighet och funktionshinderanpassning. 

Inom PAUG-gruppen finns undergrupperingar, t.ex. ingår Eva Pärt-
Enander i examinationsgruppen, dvs. den som ger förslag till kommande 
nya funktioner och ändring av nuvarande funktioner för att förenkla för 
lärare och studenter vad avser examination i Ping Pong. Mia Lindegren 
och Giovanni Pineda tillhör systemägargruppen. 

Netlearning 2006 Ronneby  
De flesta i ULL:s personal deltog i Netlearning 2006, som genomfördes i 
Ronneby i maj. ULL presenterade flera bidrag:  

• Eva Pärt-Enander och Mats Sjöquist ”Framgångsfaktorer - 
erfarenheter från gamla näträvar” 

• Eva Pärt-Enander: ”Upphandlingsprojektet” 

• Eva Pärt-Enander: ”Internationalisering på hemmaplan - att 
bygga en gemensam mastersutbildning via nätet.” 

• Ellen Jacobsson, Mia Lindegren och Ambjörn Naeve: 
”OpenLMS projektet” (Både i en session och i en monter.) 

Läs mer om respektive bidrag i bilaga 6. 
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Informationsaktiviteter 

Mediebevakning 
Under sommaren arbetades en ny mediestrategi fram och arbetet med 
pressmeddelanden utvidgades. Det ledde till en stort uppslagen artikel i 
Computer Sweden ”Hatobjektet PowerPoint” den 22 oktober, samt upp-
märksamhet på olika webbsidor, bland annat LearningNet, en webb-
tidning som vänder sig till akademiska nätlärare, i artikeln 
”Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet satsar på it-stöd i 
undervisningen”. 

Artiklar har även förekommit i UNT och frågan om it i lärandet 
presenterades i en bilaga till UNT den 9 december med anledning av 
byggandet av kvarteret Blåsenhus. 

Webb  
I regel prioriteras information via webben, så även under det gångna året. 
I början av höstterminen lanserades en helt ny lösning för webbsidorna, 
med såväl ny design som uppdaterad information. Den nya webben följer 
helt universitetets grafiska profil. 

I samband med uppdateringen har informationen kompletterats och 
utvidgats. Kopplat till webben finns numera även en blogg, uppdelad i 
olika teman, ett forum med vanliga frågor om Ping Pong, samt en wiki 
som fungerar som ordlista över ord med koppling till ULL:s verksamhet. 
På webbsidan finns nu även en introduktion och en checklista för lärare 
som vill börja arbeta med webbstöd i undervisningen. 

Trycksaker  
Under våren producerades och distribuerades foldern ”it-resurser i under-
visning och forskningsprojekt” till hela universitetet. Foldern tar på ett 
kortfattat och inspirerande sätt upp gemensamma it-resurser, både rent 
tekniska resurser, som filarea och Marratech, och mer stödjande resurser i 
form av support och personlig handledning. 

Som vanligt producerades även programblad för vårens och höstens 
aktiviteter på ULL. 
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Anställda vid ULL under 2006  
Mia Lindegren, chef och handläggare vid den Virtuella it-fakulteten 
E-post: Mia.Lindegren@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 96 

ULL-lärare  

Eva Pärt-Enander, lärare och kursansvarig, 80% 
Universitetslektor, Institutionen för informationsteknologi, Avd. för 
teknisk databehandling  
E-post: Eva.Part-Enander@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 91 

Mats Cullhed, lärare 50% 
Forskare, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur 
och samhällsliv 
E-post: Mats.Cullhed@antiken.uu.se 
Telefon: 018-471 62 95 

Peter Mannheimer, lärare 25% 
Kursledare, Teologiska institutionen 
E-post: Peter.Mannheimer@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 91 

Systemadministration  

Giovanni Pineda, Ping Pong- och Marratechsupport, 100% 
E-post: Giovanni.Pineda@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 93 

Marcus Johnson, teknikansvarig 50 %, support 50 % 
E-post: Marcus.Johnson@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 99 

Information och webb  

Eva Jansson, informatör för UPI 50%, Studentportalprojektet 50% 
E-post: Eva.Jansson@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 92 

Heigo Kadakmaa, webb 
E-post: Heigo.Kadakmaa@learninglab.uu.se 
Telefon: 070-656 50 44 
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Ekonomi och administration 
Anette Vikberg, ekonomiansvarig, 50% 
E-post: Anette.Vikberg@learninglab.uu.se 
Telefon: 018-471 62 97 

Charlotte Sundström, kursadministratör, 20% 
E-post: Charlotte.Sundstrom@uadm.uu.se 
Telefon: 018-471 57 61 

Studentportalprojektet  

Anne Mauno, projektledare 80% 
E-post: Anne.Mauno@uadm.uu.se 
Tel: 018-471 19 28 

Henrik Eriksson, programmerare 100% 
E-post: Henrik.Eriksson@its.uu.se 
Telefon: 018-471 77 01  

Jan Danils, programmerare, 50% 
E-post: Jan.Danils@its.uu.se  
Telefon: 018-471 77 03   

Jöran Stark, programmerare, 50% 
E-post: Joran.Stark@its.uu.se 
Telefon: 018-471 77 05 

EU-projektet LUISA  

Ambjörn Naeve, forskningsledare 
E-post: amb@nada.kth.se 
Telefon: 08-790 68 96  

Ellen Jacobsson, projektledare 50% 
E-post: Ellen.Jacobsson@learninglab.uu.se 

Mikael Nilsson, doktorand 
E-post: mini@nada.kth.se 
Telefon: 018-471 62 90  

Matthias Palmér, doktorand 
E-post: matthias@nada.kth.se 
Telefon: 018 - 471 62 90 

Fredrik Enoksson, doktorand 
E-post: fen@nada.kth.se 
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Bilaga 1: Aktivitetsstatistik 2006    
Vårterminen 2006 

Namn Datum Män Kvinnor Totalt 

Sakkunniga SP2 2006-01-02 1 1 2

Styrgrupp SP2 2006-01-09 5 4 9

ULL på turné 2006-01-20 8 2 10

Möte samverkan IT 2006-01-23 8 3 11

Möte om webbaserade kursvärderingar 2006-01-25 2 1 3

Styrgrupp SP2 2006-02-07 5 4 9

Lunchseminarium Videokonferens, samarbeten och möten via webben 2006-02-08 14 7 21

Studentportalen möte sakkunniga 2006-02-10 2 15 17

ULL på turné 2006-02-13 9 8 17

Sakkunniga SP2 2006-02-14 1 2 7

Kursen IT i undervisningen vt 2006 2006-02-14 3 6 9

Lunchseminarium Nyheter i Ping Pong 2006-02-15 22 19 41

Lunchseminarium Webbkursen gjorde det enklare för studenterna 2006-03-01 7 4 11

Kurs Ping Pong-administration på institutionsnivå 2006-03-02 3 5 8

Referensgrupp SP2 2006-03-03 6 15 21

Styrgrupp SP2 2006-03-13 2 4 6

Lunchseminarium Att bygga rätt IT-system och att bygga IT-system rätt. 2006-03-15 17 7 24

ULL på turné 2006-03-20 1 4 5

Sakkunniga SP2 2006-03-21 1 7 10
Lunchseminarium Vad innebär tekniska förändringar och hur påverkar 
det universitetet? 2006-03-22 11 8 19

ULL på turné 2006-03-27 6 0 6

ULL på turné 2006-03-27 5 8 13

Sakkunniga SP2 2006-04-03 1 2 5
Lunchseminarium Hur du förebygger musarm och andra datorrelaterade 
belastningsskador 2006-04-05 5 18 23

Kurs Ping Pong administration på institutions nivå 2006-04-06 0 0 0

ULL på turné 2006-04-06 9 8 17

Seminarium gästforskare från USA 2006-04-12 5 7 12

Styrgrupp SP2 2006-04-19 6 3 9

Studiebesök ULL, Canada 2006-04-20 1 1 2

Teknikgrupp SP2 2006-04-24 5 4 9

Översiktskurs i PING PONG för kursadministratörer 2006-04-25 3 7 10

Skräddarsydd kurs 2006-04-27 5 6 11

Sakkunniga SP2 2006-04-28 1 2 5

Sakkunniga SP2 2006-05-03 1 5 8
Lunchseminarium Tvåspråkighet vid universitetet. Tekniska möjligheter 
och hot. 2006-05-03 7 13 20

Ping Pong administration på institutionsnivå 2006-05-04 1 3 4

Seminarium ”Underlätta undervisningen” 2006-05-04 17 32 49

Skräddarsydd kurs 2006-05-11 4 3 7

Sakkunniga SP2 2006-05-11 0 4 6

Ping Pong Administration 2006-05-11 1 1 2

ULL på turné 2006-05-16 5 9 14
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Studiebesök ULL, Jordanien 2006-05-16 3 1 4

ULL på turné 2006-05-17 6 9 15

Lunchseminarium Lär dig att hitta i det virtuella biblioteket! 2006-05-17 10 20 30

ULL på turné 2006-05-23 2 6 8

Referensgrupp SP2 2006-05-23 11 4 15

ULL på turné 2006-05-30 10 18 28

Studiebesök ULL, Island 2006-06-08 4 1 5

Arbetsgrupp Pedagogiska torget 2006-06-08 2 3 5

Styrgrupp SP2 2006-06-15 5 3 8

Teknikgrupp SP2 2006-06-16 6 3 9

Arbetsgrupp Pedagogiska torget 2006-06-19 4 4 8

Översiktskurs i Ping Pong för kursadministratörer 2006-06-19 0 3 3

Luisamöte 2006-06-21 10 7 17

Totalt  289 344 647
 
Hösterminen 2006    

Namn DatumMän Kvinnor Totalt 

Sakkunniga SP2 2006-08-16 3 5 10

Lunchseminarium” Nyheter i Ping Pong” 2006-08-23 13 26 39

ULL på turné  2006-08-24 25 30 55

PING PONG del 1 och del 2 Kurs 1, ht2006 2006-08-24 3 5 8

ULL på turné 2006-08-28 8 8 16

ULL på turné 2006-08-28 0 1 21

IT i undervisningen blå grupp 2006-08-29 0 0 0

ULL på turné 2006-08-31 7 0 7

Marratech kurs 1 2006-08-31 4 4 8

Lärarprojekt 2006-09-01 1 2 3

Styrgrupp SP2 2006-09-04 5 4 9

Verkstad   2006-09-04 2 0 2

Sakkunniga SP2 2006-09-05 0 2 5

IT i undervisningen grön grupp 2006-09-05 5 5 10

Lunchseminarium ”Tusentals studenter läser samma kurs” 2006-09-06 8 6 14

Studiebesök från Sri Lanka 2006-09-07 1 2 3

Kurs 1 PING PONG-administratörer 2006-09-07 2 2 4

Lärarprojektmöte 2006-09-11 10 13 23

ULL på turné 2006-09-13 9 2 11

Arbetsgrupp Pedagogiska torget 2006-09-15 6 4 10

Verkstad 2006-09-15 2 0 2

Lunchseminarium ”Lär dig hitta i det virtuella biblioteket!” 2006-09-20 4 10 14

Referensgrupp SP2 2006-09-22 5 9 14

Verkstad 2006-09-22 2 0 2

Lärarprojekt 2006-09-25 3 3 11

Arbetsgrupp Pedagogiska torget 2006-09-26 4 4 8

Lärarprojekt 2006-09-26 1 1 2

Lärarprojekt 2006-09-26 3 1 4

Lärarprojekt 2006-09-27 2 0 2
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Lärarprojekt 2006-09-27 2 2 4

Styrgrupp SP2 2006-09-28 4 3 7

Sakkunniga SP2 2006-09-29 0 2 5

Verkstad 2006-10-02 1 1 2

Lärarprojekt 2006-10-02 1 3 4

Lärarprojekt 2006-10-02 3 2 5

Extrainsatt Ping Pong kurs 4/10 och 9/10 2006-10-04 0 0 0

Lunchseminarium ”Nej, inte ännu en PowerPoint!” 2006-10-04 12 16 35

Lärarprojekt 2006-10-04 1 2 3

Arbetsgrupp Pedagogiska torget 2006-10-05 0 2 4

Kurs 2 PING PONG-administratörer 2006-10-05 1 3 4

Lärarprojekt 2006-10-09 2 2 4

IT i undervisningen röd grupp 2006-10-10 2 7 9

Lärarprojekt 2006-10-13 2 4 6

Lärarprojekt 2006-10-16 1 3 9

Lärarprojekt 2006-10-17 3 4 7

Lärarprojekt 2006-10-17 1 2 3

Lunchseminarium ”IT-utmaningar och möjligheter för humaniora” 2006-10-18 8 6 14
Lunchseminarium ”Vill du möten via nätet? Vill du skapa 
instruktionsfilmer för webben?” 2006-10-19 9 10 19

Marratech kurs 2 2006-10-26 5 5 10

Lärarprojekt 2006-10-27 1 2 3

Sakkunniga SP2 2006-11-01 2 2 4

Lärarprojekt 2006-11-01 1 2 3

ULL på turné 2006-11-06 8 8 16

PING PONG del 1 och del 2 Kurs 2, ht2006 2006-11-06 5 7 12

Lärarprojekt 2006-11-06 1 1 2

Lärarprojekt 2006-11-07 2 0 2

Lärarprojekt 2006-11-07 1 1 2

Sakkunniga SP2 2006-11-07 3 4 7
Lunchseminarium ”Enklare administration, snabbare rättning och 
nöjdare studenter” 2006-11-08 13 9 22

Styrgrupp SP2 2006-11-08 3 4 7

Lärarprojekt 2006-11-08 3 1 4

Lärarprojekt 2006-11-08 2 2 4

Lärarprojekt 2006-11-08 1 1 2

Lärarprojektmöte  2006-11-13 12 14 26

Lärarprojekt 2006-11-13 2 0 2

Lärarprojekt 2006-11-13 2 1 3

Lärarprojekt 2006-11-13 2 1 3

Lärarprojekt 2006-11-14 1 1 2

Verkstad 2006-11-14 1 1 2

Sakkunniga SP2 2006-11-14 1 2 3

Sakkunniga SP2 2006-11-16 1 6 7

Sakkunniga SP2 2006-11-17 3 5 8

Verkstad 2006-11-17 3 1 4

Kurs Studentportalen 2.0 2006-11-21 0 0 0
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Ping Pong Administration 2006-11-21 0 2 2

Lunchseminarium ”Språkträning på nätet ökar muntliga färdigheter” 2006-11-22 6 10 16

Sakkunniga SP2 2006-11-23 1 1 3

ULL på turné 2006-11-24 0 1 25

Teknikgrupp SP2 2006-11-28 6 3 9

Kurs Studentportalen 2.0 2006-11-28 0 0 0

Lunchseminarium ”Nya tekniker i informationsarbetet” 2006-11-29 9 13 27

Verkstad 2006-12-04 2 0 2

Sakkunniga SP2 2006-12-05 2 2 4

Kurs Studentportalen 2.0 2006-12-05 0 0 0

Lunchseminarium ”Vad kommer Bolognaprocessen att innebära?” 2006-12-06 10 18 33

ULL på turné 2006-12-08 8 5 13

Kurs Studentportalen 2.0 2006-12-08 0 0 0

Lärarprojekt 2006-12-11 3 2 5

Lärarprojekt 2006-12-11 2 2 4

Referensgrupp SP2 2006-12-12 5 12 17

ULL på turné 2006-12-14 10 9 19

Verkstad 2006-12-15 1 1 2

Styrgrupp SP2 2006-12-19 4 3 7

ULL på turné 2006-12-20 2 3 5

Totalt 341 391 814
 

Antal aktiviteter   
Kurser 27
Lunchseminarier 19
Möten 44
Handledning och institutionsbesök 54
Studiebesök 4
Totalt 148

 

Sammanställning deltagande Totalt
Kurser 142
Lunchseminarier 434
Möten 392
Handledning och institutionsbesök 478
Studiebesök 14
 1460
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Bilaga 2:  Aktiviteter våren 2006 

Support, handledning och verkstad 
Måndagar 13:15-15:00 Drop-in i Gula huset, Kyrkogårdsgatan 2C. 
Verkstad via e-mötesverktyget Marratech är kl 15.00-16.00. 

Kurser 

Kursen it i undervisningen 
Att undervisa via nätet kräver andra metoder och innebär en annan lärar-
roll än vid ”vanlig undervisning”. Kursen är indelad i sex moduler och 
omfattar 10 dagar heltid. Kursen är delvis webbaserad och innehåller 
både pedagogik och teknik. Man får känna på hur det är att vara student 
och lärare i en webbaserad lärplattform (Ping Pong). Kursstart: 14/2. 
Anmäl dig till info@learninglab.uu.se senast 7/2. 

Kursdatum: 

1. 14/2, 09:00-16:00 it-resurser vid Uppsala universitet med 
exempel 

2. 28/2 & 3/3, 09:00-16:00 Bygga kursmiljö med hjälp av en 
webbaserad lärplattform (Ping Pong) 

3. 7/3, 09:00-16:00 Skapa webbsidor externt och integrera i Ping 
Pong 

4. 14/3, 09:00-16:00 (inklusive lunch) Teorier om inlärning + 
laboration i nätbaserade möten 

5. 28/3, 09:.00-16:00 Teknik som stöd för lärande. Nätlärarrollen. 
Nätjuridik 

6. 4/4, 09:00-16:00 (inklusive lunch) Examination och kurs-
värdering + frivillig laboration i datasal 

7. 23/5, 12:00-15:00 (inklusive lunch) Avslutning. Redovisning av 
eget arbete. Utvärdering 

Kursledare: Eva Pärt-Enander, universitetslektor. 

Lunchseminarium på ULL våren 2006 
8 februari, 12:30-14.00 

Videokonferens, samarbeten och möten via 
webben 
Kom och se praktiska exempel på hur du kan använda e-mötesverktyget 
Marratech i din undervisning och forskning, t.ex. för handledning av 
studenter och doktorander. 

Talare: Magnus Blom, högskoleadjunkt, Högskolan i Gävle. Michael 
Thuné, professor, och Gerhard Bax, universitetslektor, Uppsala 
Universitet. 
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15 februari, 12:30-14:00 

Nyheter i Ping Pong 
Ping Pong AB berättar om nyheterna i Ping Pong ver. 6.0 som ska 
installeras vid Uppsala under vt06. Hög användarvänlighet har varit en av 
de främsta målsättningarna med det nya användargränssnittet. För den 
som vill: testa själv vid dator 14:00-15:00. 

Talare: Agneta Stureborg von Scheele m.fl., Ping Pong AB. 

1 mars, 12:30-14:00 

Webbkursen gjorde det enklare för studenterna! 

Det finns många bra exempel på hur webbaserad undervisning förbättrar 
studenternas inlärningssituation. Ett exempel är musikvetenskap, där man 
utvecklat en webbkurs i musikteori. Genom att skapa ett praktiskt analys-
verktyg i Schenkeranalys fick studenterna en avsevärt bättre studie-
situation. 

Talare: Ola Eriksson, universitetslektor, Institutionen för musikvetenskap, 
Uppsala universitet. 

15 mars, 12:30-14:00 

Att bygga rätt it-system och att bygga it-system rätt 

Vi läser i tidningarna och hör om miljonrullning på it-projekt. Varför är 
det så lätt att misslyckas med it-projekt? Varför förstår inte teknikerna 
och användarna varandra? Hur kan man lyckas bättre? 

Talare: Rickard Enander, Tekn.Dr., Systemarkitekt, Cognos. 

22 mars, 12:30-14:00 

Vad innebär tekniska förändringar och hur påverkar det 
universiteten? 

Hur viktig är egentligen it-utvecklingen i ett historiskt perspektiv? Hur 
kan vi göra om vi vill påverka utvecklingen? Med utgångspunkt från 
arbetet med it-översynen och den virtuella it-fakultetens framtid vid 
Uppsala universitet, kommer Britt Östlund att reflektera över dessa frågor 
och diskutera några av resultaten av översynen. 

Talare: Britt Östlund, Fil.Dr., Vetenskapsrådet och Institutionen för 
designvetenskaper vid Lunds universitet. 

5 april, 12:30-14:00 

Hur förebygger du musarm och andra datorrelaterade 
belastningsskador? 

I takt med att datoranvändningen ökat har också arbetsskadorna ökat. Det 
finns åtgärder som kan förhindra musarm och andra datorrelaterade 
belastningsskador. Under seminariet kommer vi att diskutera hur man 
arbetar på bästa sätt för att förebygga besvär. 

Talare: Anna Rask-Andersen, universitetslektor, docent och överläkare. 
Leni Skoglund, doktorand. Båda vid Institutionen för medicinska 
vetenskaper, Arbets- och miljömedicin. 
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3 maj, 12:30-14:00 

Tvåspråkighet vid universitetet -tekniska möjligheter och hot 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har fastslagit en språkplan för att 
styra utvecklingen mot svensk-engelsk tvåspråkighet. Seminariet behand-
lar såväl det allmänna språkarbetet som konkreta förslag och möjligheter 
till att använda it-verktyg för att säkra tvåspråkigheten. 

Talare: Professor Sven Halldin, Uppsala universitet. 

17 maj, 12:30-14:00 

Lär dig hitta i det virtuella biblioteket! 

Hur kan du som forskare och lärare vid Uppsala universitet använda 
bibliotekets elektroniska resurser i forskning och undervisning? 
Seminariet ger dig vägarna till de vetenskapliga artiklarna, böckerna och 
tidskrifterna på universitets datanät. 

Talare: Alice Meissner, Päivi Juhola, Jenny Betmark, bibliotekarier vid 
Universitetsbiblioteket. 
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Bilaga 3: Aktiviteter hösten 2006 

Lunchseminarier  
23 augusti, 12:30-14:00 

Nyheter i Ping Pong 
Seminariet tar upp nyheter i Ping Pong, version 6.1. En av de främsta 
målsättningarna med den nya versionen har varit hög användarvänlighet. 
Programmet har även fått förbättrade och nya funktioner inom t.ex. 
examination och grupphantering. 

Talare: Agneta Stureborg von Scheele, Ping Pong AB. Obs! Lokal: 
Ekonomikum, hörsal 2. 

6 september, 12:30-14:00 

Tusentals studenter läser samma kurs 
Studenter som vill förbereda sig inför högskolan kan nu läsa en nationell, 
nätbaserad kurs i matematik som ges av KTH i samarbete med landets 
högskolor. Tusentals studenter läser tillsammans, examineras och får 
individuell uppföljning. På seminariet presenteras erfarenheterna från 
kursen, intressanta även för campuskurser och undervisning i andra 
ämnen än matematik. 

Talare: Johan Thorbiörnson, universitetslektor och ansvarig för KTH 
Matematik Online. 

20 september, 12:30-14:00 

Lär dig hitta i det virtuella biblioteket! 
Hur kan du som forskare och lärare vid Uppsala universitet använda 
bibliotekets elektroniska resurser i forskning och undervisning? 
Seminariet visar vägen till de vetenskapliga artiklarna, böckerna och 
tidskrifterna på universitets datanät. 

Talare: Alice Meissner, Päivi Juhola, Jenny Betmark, bibliotekarier vid 
Universitetsbiblioteket 

4 oktober, 12:30-14:00 

Nej, inte ännu en PowerPoint! 
Presentationsprogram som PowerPoint är självklara verktyg för många 
lärare och forskare, men kan också väcka negativa reaktioner bland 
åhörarna. Seminariet tar upp pedagogiska möjligheter och begränsningar i 
ett av våra vanligaste it-hjälpmedel. 

Talare: Erik Borälv, forskare, avd. för människadatorinteraktion, Inst. för 
informationsteknologi, Otto Fischer, universitetslektor, avd. för retorik, 
Litteraturvetenskapliga institutionen. 

18 oktober, 12:30-14:00 

It - utmaning och möjlighet för humaniora 
it innebär nya möjligheter för humanister när undervisning och forskning 
kan göras på nya sätt, men är även ett spännande forskningsfält i sig. 
Seminariet tar upp både praktiska exempel och framtidstrender inom 
humaniora och it. 
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Talare: Patrik Svensson, fil.dr. och föreståndare för HUMlab, Umeå 
universitet. 

8 november, 12:30-14:00 

Enklare administration, snabbare rättning och nöjdare studenter 
Att ersätta tentamen i skrivsal med en webbbaserad tentamen medförde 
enklare administration, snabbare rättning och nöjdare studenter. 
Seminariet ger tips och idéer om hur man kan använda Ping Pongs olika 
funktioner effektivt vid examination på campuskurser. 

Talare: Torsten Jarkrans, universitetslektor, Inst. för 
informationsteknologi. 

22 november, 12:30-14:00 

Språkträning på nätet ökar muntliga färdigheter 
Hur kan it ge nya pedagogiska möjligheter i språkundervisningen? Under 
seminariet diskuteras bl.a. erfarenheter av hur en virtuell värld kan 
motivera studenterna och hjälpa dem att öva muntlig färdighet. Metoden 
kan även användas i andra ämnen där muntlig kommunikation krävs. 

Talare: Paola Eklund Braconi, universitets-lektor vid Högskolan Dalarna. 

29 november, 12:30-14:00 

Nya tekniker i informationsarbetet 
Nya it-verktyg kan användas både som en kanal för informationssprid-
ning och som användbara verktyg i informationsvardagen. På seminariet 
demonstreras och diskuteras bl.a. bloggar, Marratech, rss och wiki.  

Talare: Eva Jansson och Ellen Jacobsson, informatörer på ULL. 

6 december, 12:30-14:00 

Vad kommer Bolognaprocessen att innebära? 
Hur påverkas de europeiska universiteten av Bolognaprocessen? Blir 
studenterna mer rörliga? Ökar distansundervisningen? Måste vi utveckla 
it-användningen mer för att locka till oss studenterna? Vi serverar kaffe, 
glögg, gorgonzola och pepparkakor.  

Talare: Kristina Edström, professor, ordförande för universitetets 
inledande arbetsgrupp för Bologna och Ewert Bentgsson, professor, rek-
torsråd för it. 

Höstens kurser 

It i undervisningen 
Kursen it i undervisningen är till för dig som vill använda webben i 
campus- eller distansundervisning. På kursen lär du dig hantera lärplatt-
formen Ping Pong och e-mötesverktyget Marratech. Kursen tar även upp 
it-juridik, pedagogiska tips från erfarna nätlärare samt hur nätet kan 
användas för att förenkla kursadministrationen. Kursen motsvarar fem 
dagars arbete och ges i tre olika grupper: 

Blå grupp: 29/8, 12/9, 26/9, 11:30-16:00 

Grön grupp: 5/9, 19/9, 3/10, 11:30-16:00 

Röd grupp: 10/10, 20/10, 24/10, 11:30-16:00 
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Ping Pong-kurs, 1 & 2 
Ping Pong-kursen är uppdelad i två dagar. Dag 1 lämpar sig för kurs-
administratörer, kombinationen dag 1 och dag 2 rekommenderas för 
lärare. Välj själv om du vill gå en eller båda dagarna. Kursen ges 9.00-
16.00 den 24-25/8, och 6-7/11.  

Ping Pong-administratör 
Kursen vänder sig till dig som vill bli Ping Pong-administratör på din 
institution och bl.a. ha möjlighet att skapa aktiviteter och hantera använd-
are. För att delta krävs att du har förkunskaper motsvarande dag 1 i Ping 
Pong-kursen. Kursen, en halvdag, ges den 7/9 och den 5/10. 

E-möten via Marratech 
Med Marratech kan du delta i e-möten från din egen dator, både med ljud 
och bild.  

Kursen består av två delar. 

Del 1 tar upp grundläggande funktioner och kan även genomföras på 
egen hand via instruktionsfilmer och övningar på webben. Kursen, en 
halvdag, ges den 31/8, och den 26/10. 

Del 2 är helt webbaserad, och vänder sig till dig som vill ha konkreta råd 
om hur man använder e-möten för undervisning, handledning och 
projektmöten. 

Studentportalen 2.0 
Arbetet med att ta fram en ny studentportal drivs av Uppsala Learning 
Lab. Målet är att skapa en flexibel studentportal som underlättar för både 
studenter och anställda. 

Introduktionskurser, halvdagar, ges 21/11, 28/11, 5/12 och 8/12. 

Vill du veta mer om Studentportalen och utvecklingsarbetet, se 
www.ull.uu.se 

ULL på turné och skräddarsydda kurser 
ULL informerar och ger skräddarsydda kurser på enheter och institutioner 
om hur man kan använda it-resurser i undervisning och projekt. Kontakta 
info@learninglab.uu.se om du vill att din institution ska få besök! 

Support, handledning och verkstad 
På ULL:s verkstad får du handledning och hjälp med nätbaserade it-
resurser, bl.a. Ping Pong och Marratech. Supportansvarig är Giovanni 
Pineda. Vid frågor, mejla support@learninglab.uu.se. 

Varje måndag fr.om. 14 augusti t.o.m. 11 december. Välkomna! 
Måndagar 13:15-15:00 Drop-in i Gula huset, Kyrkogårdsgatan 2C.  
Måndagar: 15:00-16:00 Verkstad via e-mötesverktyget Marratech.  
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Bilaga 4: Kravspecifikation för 
Studentportalen 2.0 
Uppsala universitet har en stor bredd och kan erbjuda utbildning inom 
mängder av olika ämnen. Universitetets önskan är också att studenter 
både fysiskt och intellektuellt ska vara rörliga och inte bara stanna på en 
institution. Trots mångfalden är det viktigt att studenter upplever univer-
sitetet som en helhet och att redskapen för studentservice fyller krav på 
enhetlighet. En student ska inte behöva lära om varje gång han/hon 
kommer in på en ny institution. Studenter ska ha en ingång till sina 
personliga webbsidor vid universitetet och de ska kunna använda samma 
konto under hela sin studietid. 

Samtliga tjänster och funktionaliteter i Studentportalen 2.0 kommer att 
ligga under samma tak och nås med en inloggning, s.k. single-sign-on, så 
att portalen blir enhetlig och lätt att använda. Webbtjänster för studenter 
ställer höga krav både på tillgänglighet dygnet runt och på support, och 
dessa krav kan effektivt tillgodoses i den universitetsgemensamma port-
alen. Studentportalen 2.0 har en rollbaserad administration som ger möj-
lighet till en avgränsad åtkomst beroende på användarens organisatoriska 
tillhörighet och roll i systemet, t ex. kommer en portalanvändare vanligen 
endast åt kurserna på sin egen institution. 

Utvecklingen av Studentportalen 2.0 sker i samarbete med institutionerna 
som också har möjlighet att vid behov komplettera och bygga på den 
gemensamma portalen med institutionsspecifika tjänster. Den tekniska 
lösningen och portalens konstruktion speglar organisationens behov av 
flexibilitet och utbyggbarhet. Portalen byggs med standardiserad och 
oberoende teknik och de olika programmodulerna skrivs som portlets, ett 
slags programbyggklossar. Både gränssnittet för studenter och för anställ-
da kommer att vara anpassat för personer med funktionshinder och stort 
arbete läggs på designen av gränssnitten. Ett genomtänkt användargräns-
snitt underlättar navigeringen och gör portalen lättarbetad och därmed lätt 
att ta till sig. 

Studentportalen sparar tid och underlättar för institutionerna genom att 
utnyttja det arbete som redan gjorts i andra, underliggande system. 

Basfunktionaliteten i Studentportalen hämtas automatiskt från de centrala 
systemen vid universitetet samt från Universitetsbiblioteket och kårerna. 
Studentportalen förser alla studenter med programinformation, kurs-
planer, kurslitteratur, kursdeltagarlistor, biblioteksresurser, kårinforma-
tion, uppgifter från Uppdok mm. Studentportalen anpassar informationen 
till den inloggade studenten och dennes antagningar och registreringar. 
Studenter kan ändra adress, eftersända e-post, beställa studieintyg, 
registrera sig till kurser, anmäla sig till grupper och exkursioner mm. 
vilken veckodag som helst och när som helst på dygnet. Information som 
studenter lämnar via Studentportalen uppdaterar direkt de centrala 
systemen och institutionen behöver inte mata in uppgifterna. Den gemen-
samma basinformationen och funktionaliteten i Studentportalen kommer 
att finnas både på svenska och på engelska så att utbytesstudenter, lärare 
och gästföreläsare från andra länder kan utnyttja portalen och arbeta med 
de verktyg som tillhandahålls. 

Det finns delar av innehållet i Studentportalen 2.0 som kan göras globalt 
tillgängligt så att både tidigare studenter med oavslutade kurser och 
presumtiva studenter som överväger att anmäla sig till en viss kurs enkelt 
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kan ta del av informationen. Exempel på information som kan läggas i 
portalen men även visas publikt är schema, tentamenstillfällen och av 
institutionsanvändaren egendefinierade länkar. 

Institutionerna kan välja att i Studentportalen 2.0 använda en mängd olika 
funktionaliteter utöver basfunktionerna. Dessa funktionaliteter kallas för 
verktyg. Alla tjänster/verktyg som redan finns i den nuvarande Student-
portalen kommer att finnas även i Studentportalen 2.0 men några av dem 
får utökad funktionalitet. Helt nya verktyg är bl.a. anmälningslista, FAQ 
och resultatrapportering. I Studentportalen 2.0. är även grupphantering 
möjlig. 

Kravspecifikationen för Studentportalen 2.0 har tagits fram i samarbete 
med institutionerna och det är slutanvändarnas önskemål och arbetssätt 
som har fått styra innehållet. En studentportal blir dock aldrig ”klar” utan 
kommer i framtiden att fortsätta utvecklas utifrån användarnas behov i 
samråd med systemägaren Uppsala Learning Lab. 
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Bilaga 5: Lärarprojekt 
 

Uppsala Learning Lab  
Utlysning av lärarprojektmedel inom ramen för Swedish 
Learning Lab  
Den genomgripande översynen av kursutbudet som sker i och med 
Bolognaprocessen ger goda möjligheter att utveckla nya former för IT-
stöd i undervisning och lärande. Denna utlysning skall ses i det 
sammanhanget. Swedish Learning Lab, genom Uppsala Learning Lab 
(ULL), inbjuder lärare vid Uppsala universitet att komma in med 
ansökningar om projekt i vilka man integrerar pedagogik och IT i 
lärandesituationen. Tillgängliga medel är totalt 800.000 kr. För att så 
många som möjligt skall kunna få medel har vi satt ett maximibelopp per 
ansökan på 60.000 kr. Förutom projektmedel så erbjuds pedagogiskt och 
tekniskt stöd från ULL.  

De som beviljas projektmedel kommer att utgöra en lärargrupp knuten till 
ULL under hösten 2006 och våren 2007 med totalt fem stycken träffar. 
Målet med gruppen är att involverade lärare utbyter erfarenheter med 
andra lärare i samma situation och får stöd av ULL i arbetet med sina 
projekt. Dessutom ger lärare och supportpersonal vid ULL råd i 
användandet av de gemensamma resurser som finns att tillgå vid Uppsala 
universitet (studentportalen, lärplattformen Ping Pong och e-
mötesverktyget Marratech).  Resultatet av lärarprojekten skall redovisas 
på ULL:s minimässa i början av juni 2007.  

Utgångskriterier  
Projektförslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier:   

• Grad av nyskapande, huruvida projektet innebär något nytt i den 
avsedda miljön  

• Pedagogisk nytta  

• Integration i kurs(er) eller på annat sätt i institutionens utbildning  

• Generaliserbarhet och skalbarhet (inom institutionen och inom 
universitetet)  

• Realism i praktiska avseenden exempelvis gällande teknik- och 
supporttillgång  

En rimlig balans kommer att eftersträvas när det gäller fördelning av 
projekt över vetenskapsområden, fakulteter och institutioner. 

Om institutionen tillskjuter egna medel för att stärka projektet så kommer 
detta att kunna ges ett visst företräde. 

En utskriven version av ansökan skall undertecknas av institutionens 
prefekt som därmed godkänner att sökanden får avsätta tid för projektet. 
Elektronisk ansökan, i pdf-format,  skall vara inne senast kl 12.00 onsdag 
den 21 juni 2006. Ansökan skall sändas per e-post till 
Mia.Lindegren@learninglab.uu.se Den underskrivna ansökan, i 
pappersform, skall vara ULL tillhanda senast måndagen den 26 juni och 
sänds per internpost eller post till Mia Lindegren, Uppsala Learning Lab, 
Box 513, 751 20 Uppsala.  
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En jury bestående av Marie Allen, Ewert Bengtsson (ordförande), Mats 
Cullhed, Mia Lindegren och Eva Pärt-Enander kommer att bedöma 
ansökningarna. Beslut om vilka som får projektmedel kommer att fattas 
under vecka 34. 

Ansökans utformning och omfattning  
Ansökan skall besvara punkterna nedan (varje punkt skall utgöra en 
rubrik). Ansökan skall vara maximalt två st A4-sidor med 
normalformaterad text (minimum 11 pt). Bifoga ej bilagor. 

Följande rubriker skall ingå i ansökan  
1. Projektnamn  
2. Namn och kontaktuppgifter  
3. Projektbeskrivning (för kurs, ange nivå och antal poäng)  
4. Projektets mål  
5. Hur man uppnår målet  
6. Hur det integreras i institutionens utbildningsprogram  
7. Generaliserbarhet och skalbarhet (inom den egna 

institutionen och för universitetet som helhet)  
8. Eventuell medfinansiering från institutionen för projektet  

Övrig information  
Varje projekt skall dokumenteras skriftligt samt avrapporteras vid en 
minimässa anordnad av Uppsala Learning Lab i juni 2007. 

Projektmedel utbetalas i två omgångar, hälften efter halva projekttiden 
och resterande efter uppföljning, utvärdering och slutredovisning av 
projektet. 

I donationsbrev från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse framgår tydligt 
att administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål ej får 
belasta anslaget. 

Rekvirering av medel sker via e-post till: anette.vikberg@uadm.uu.se 
med uppgift om institutionens organisatoriska enhetsnummer, 
projektnummer samt e-postadress till institutionens 
ekonomiadministratör. 

Med vänlig hälsning Mia Lindegren Enhetschef ULL 
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Uppsala universitet 
Uppsala Learning Lab 
Mia Lindegren    2006-08-24 

 

Resultat av ansökan om lärarprojektmedel inom ramen för 
Swedish Learning Lab  

Swedish Learning Lab, genom Uppsala Learning Lab, har inbjudit lärare 
vid Uppsala universitet att komma in med projektansökningar om IT i 
undervisningen, i vilka man integrerar pedagogik och IT i 
lärandesituationen.  

Antalet ansökningar var 46 stycken. Fördelningen av ansökningarna över 
vetenskapsområdena var sex stycken ansökningar från 
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, 17 ansökningar från 
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och 23 ansökningar 
från Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

Projektförslagen har bedömts utifrån ett antal kriterier. Dessa har varit:  

• Grad av nyskapande, huruvida projektet innebär något nytt i den 
avsedda miljön  

• Pedagogisk nytta  

• Integration i kurs(er) eller på annat sätt i institutionens utbildning  

• Generaliserbarhet och skalbarhet (inom institutionen och inom 
universitetet)  

• Realism i praktiska avseenden exempelvis gällande teknik- och 
supporttillgång  

Förutom ovan angivna kriterier har också hänsyn tagits till det pågående 
Bologna- arbetet samt huruvida institutionerna tillskjuter egna medel för 
att stärka projektet. 

En grupp bestående av Marie Allen, forskare vid Institutionen för genetik 
och patologi samt lärare på ULL, Ewert Bengtsson, professor och 
rektorsråd för IT, Mats Cullhed, forskare vid Institutionen för antikens 
kultur och samhällsliv samt lärare på ULL, Mia Lindegren, enhetschef 
ULL samt Eva Pärt Enander, universitetslektor vid Institutionen för 
informationsteknologi och lärare vid ULL har bedömt ansökningarna.  

Följande ansökningar beviljades medel med 60 000 kronor vardera: 

Carina Ahlstedt, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Samarbete och flexibelt lärande i nya sjuksköterskeprogrammet 

Anders Broberg, Institutionen för ekologi och evolution, Utveckling av 
nätbaserade övningsuppgifter i limnologi 

Jaan Grünberg, Företagsekonomiska institutionen, Att lära sig om 
interorganisatoriska relationer genom interaktiva nätbaserade fallstudier 

Karin Hassan-Jansson, Historiska institutionen, Fortbildning i 
genushistoria och könsmedvetet lärande 

Kirsi Höglund, Institutionen för moderna språk, Webbaserad kurs i 
estniska 
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Maria Lönnermark, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk 
immunologi, Digitalisering och webb-basering av undervisning i 
radiologi 

Eva Norgren, Institutionen för hushållsvetenskap, Provningskonsten, att 
vara eller inte vara i ”rätt” kläder 

Daniel Löwenborg, Institutionen för arkeologi och antik historia, 
Nätkurs i GIS för arkeologoer 

Eva Nordgren, Uppsala universitetsbibliotek, vårdbiblioteket, Nätkurs i 
informationssökning 

Olof Pedersén, Institutionen för lingvistik och filologi, Främre orientens 
kulturer: introduktion, en webbaserad kurs 

Kjell Pernestål, Fysiska institution, Industriell mätteknik: Anpassning av 
kursmaterial till plattformen PingPong 

Stefan Pålsson, Institutionen för informationsteknologi, Webbaserade 
tester i grundläggande kurser i beräkningvetenskap 

Kerstin Rydbeck, Institutionen för ABM, Högre seminarier i biblioteks- 
och informationskunskap, genom IKT-stött samarbete med Umeå och 
Lunds universitet 

 

Övrig information  
Varje projekt ska dokumenteras skriftligt samt avrapporteras vid en 
konferens/mässa anordnad av Uppsala Learning Lab maj 2007.  

Projektmedel utbetalas i två omgångar, hälften efter halva projekttiden 
och resterande efter uppföljning, utvärdering och slutredovisning av 
projektet.  

I donationsbrev från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse framgår tydligt 
att administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål ej får 
belasta anslaget.  

Rekvirering av medel sker via e-post till anette.vikberg@uadm.uu.se med 
uppgift om institutionens organisatoriska enhetsnummer, projektnummer 
samt e-postadress till institutionens ekonomiadministratör. 
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Bilaga 6: ULL:s medverkan på Netlearning 
2006 
Netlearning är en konferens om nätbaserat lärande inom högre utbildning. 
Som arrangeras av Blekinge Tekniska Högskola, Myndigheten för nät-
verk och samarbete inom högre utbildning och Vetenskapsrådet. 

Konferensen hålls i Ronneby vartannat år och samlar deltagare från hela 
Sverige. Större delen av ULL:s personal deltog i konferensen, för att få 
kunskap, inspiration och nya kontakter. 

Framgångsfaktorer - erfarenheter från gamla 
näträvar  
Presentatörer: Eva Pärt-Enander & Mats Sjöquist  

Rävarna, Eva Pärt-Enander (lektor i teknisk databehandling) och Mats 
Sjöquist (professor i fysiologi) har sedan urminnes tider använt nätet i 
undervisningen inom sina respektive vetenskapsområden. Båda är lite 
våghalsiga, har ramlat i gropar, men alltid klättrat upp igen. Rävarna har 
testat flera olika pedagogiska metoder och nätbaserade hjälpmedel, t.ex. 
lärplattformar och synkrona audiovisuella verktyg - något båda fick peda-
gogiska priset för vid Uppsala universitet 2003. Förutom sina institutions-
lyor, så kan man hitta dem på Uppsala Learning Lab (ULL), där de 
arbetar med att hjälpa forskare, lärare och kursadministratörer att använda 
nätet. 

De vill berätta om livet som distanslärare, dvs. studenterna, planeringen, 
stressen, kvällarna, trixen, kvalitén, belöningarna och lyckan. Egentligen 
är ingenting speciellt nytt många gamla distansrävar kommer att känna 
igen sig! 

Frågor som tas upp är bl.a.: 

- Hur kommer man igång som nätlärare? 

- Hur kan man handleda och examinera studenter på distanskurser 
effektivt? 

- Hur hindrar man avhopp i distanskurser? 

- Finns det genvägar och trix som alla nätlärare kan använda? 

- Vilka faror för undervisningskvalitén finns med att införa nätet som stöd 
i kurser? 

- Hur tar man hand om olika lärstilar? 

- Varför bör man vara minst två lärare per nätkurs? 

Internationalisering på hemmaplan – att bygga 
en gemensam mastersutbildning via nätet  
Presentatör: Eva Pärt-Enander  

Via Internet kan man arbeta med ”joint programs” och åstadkomma inter-
nationalisering på hemmaplan. Vid Uppsala universitet pågår gemensam 
kursutveckling och kursgivning inom beräkningsvetenskap (1) till-
sammans med Stanford University. 
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Många universitet arbetar ”top-down” i arbetet med internationalisering, 
dvs. startar med avtal och administration innan man ger någon kurs. Vi 
arbetar ”bottom-up”, dvs. konkret arbete med gemensamma kurser, som 
modifieras och ändras efter hand. Målet är gemensam Master. 

I undervisningen utnyttjas distanspedagogik och nätteknik som redskap 
för att stödja och förstärka lärande och för att ge studenterna färdigheter 
som behövs i det framtida livet som civilingenjör, inom forskning och 
industri. En kombination av lokala fysiska träffar och virtuella nätträffar. 
Byggstenar: Lärarsamarbete och studentsamarbete. Kursadministrationen 
och kommunikationen sker främst via en lärplattform. 

Det finns många gap att överbrygga i samarbetskurser, t.ex. fysiskt 
avstånd, olika bakgrund hos studenter och lärare, olika utbildningssystem.  

Slutsatser hittills: 

- Parter och individer bör känna ”win-win”-situation. 

- Parter bör ha forskningssamarbete. 

- Starta litet, men starkt. 

- Lärare bör även träffas fysiskt. 

- Våga ta risker!  

(1) Beräkningsvetenskap = problemlösning inom olika tillämpnings-
områden med hjälp av datorer. En dold vetenskap, gömmer sig bakom 
ekonomi, medicin, fysik, kemi etc.. Den tillhandahåller metoder som 
leder fram till resultaten. (väderprognoser, blodflödessimulering). 

OpenLMS- utvärdering av lärplattformar från ett 
interoper-abilitetsperspektiv  
Presentatörer: Ambjörn Naeve, Ellen Jacobsson & Mia Lindegren 

OpenLMS-projektet har utfört en utvärdering av lärandeplattformar 
baserade på öppen källkod (här kallade “öppna LMS:er”). Utvärderingen 
har utgått från tre olika perspektiv: teknisk struktur, mjukvarukvalitet och 
användbarhet (usability). Det övergripande syftet har varit att stödja 
kostnadseffektiva och kvalitetshöjande samarbetsmetoder för utveckling 
av öppna LMSer samt främja deras användning på svenska universitet 
och högskolor. 

Den tekniska utvärderingen har fokuserat på förutsättningarna för sam-
verkan (interoperabilitet) mellan olika LMSer, mjukvarukvaliteten har 
utvärderats med utgångspunkt från mjukvarukvalitetsstandarden ISO-
9126, och användbarheten har studerats genom användartester grupp-
erade kring olika användningsfall (use cases). 

Utvärderingen har utförts enligt följande process: 

• Finn de initiala teknologikandidater som uppfyller de uppställda 
begränsningarna. 

• Identifiera kriterier/metriker och användningsfall som är användbara för 
att utvärdera öppna LMSer enligt ovan. 

• Utvärdera de initiala teknologikandidaterna med hjälp av de delar av 
ISO-9126 som är tillämpliga i detta steg. 
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• Välj ut den bästa tredjedelen av de undersökta LMSerna för vidare 
utvärdering. 

• Utvärdera dessa LMSer enligt vidare kriterier från ISO-9126. 

• Välj ut den bästa tredjededlen av dessa för användartestning baserad på 
olika användningsfall. 

De utvalda LMSerna testades dels genom demo-installationer på respek-
tive webbplatser, dels genom att komplilera, installera och konfigurera 
mjukvaran som hämtades från olika öppna källkodsarkiv (Sourceforge). 

Webbadress: http://www.learninglab.uu.se/uu/opensource/index.jsp 

Upphandling & införande av lärplattformar  
Presentatör: Utvärderingsgruppen (bl.a. Eva Pärt-Enander) 

Upphandlingen av lärplattformar presenteras. Vi beskriver den bild vi fått 
av 2006 års lärplattformar genom vår utvärdering. Detta ger en bakgrund 
till de nationella avtal som tecknas men också ett tillfälle att diskutera 
lärplattformarnas funktion i både campus- och distansutbildning och vad 
vi kan lära av varandra. 
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Bilaga 7: Kursinnehåll It i undervisningen 
från och med höstterminen 2006  

Kursbeskrivning  
De tre fysiska träffarna är organiserade så att första delen ges i form av en 
teoretisk del och en praktisk del.  

Den teoretiska delen sker i form av ett informativt lunchseminarium i 
gula huset i Observatorieparken på Uppsala Learning Lab och den 
praktiska delen sker i UPI:s datasal, Ekonomikum. Redan före den första 
träffen skall deltagare ha loggat in i kursplatsen i Ping Pong och prövat på 
några vanliga funktioner som används i nätkurser med webbstöd. Under 
kursen skapar varje deltagare material till en egen kurs och bygger upp en 
kommunikationsmiljö för kontakt mellan lärare och studenter. Under och 
efter kursen erbjuds frivilliga verkstäder med handledning varje måndag 
kl 13-15 på Uppsala Learning Lab. 

Första träffen:  
Teori: it-resurser vid Uppsala universitet med exempel. 

Praktik: Ping Pong, del 1 – kursadministrativ synvinkel. 

Andra träffen: 
Teori: Nätjuridik, lärarens roll i nätundervisning, teknik som stöd för 
lärande. Exempel. 

Praktik: Ping Pong del 2 – pedagogisk synvinkel. 

Tredje träffen:  
Teori: Examination och kursvärdering på webben. Grupphantering, 
plagieringskontroll. Exempel. 

Praktik: Marratech. 

Fjärde träffen:  
Sker enbart via Marratech. Tid enligt överenskommelse med kursdel-
tagarna. 

De praktiska handhavandedelarna i kursen på eftermiddagarna i kursen It 
i undervisningen är relativt kompakta och tar upp de mest grundläggande 
funktionerna i Ping Pong och Marratech, speciellt ur lärarsynvinkel. 
Önskar du en djupare genomgång av dessa verktyg så rekommenderas 
kurserna Ping Pong del 1 och del 2 samt Marratech som komplement till 
denna kurs. Innehållet är detsamma, men du får mer tid på dig att öva, 
fråga och diskutera med läraren och de andra deltagarna. 

Kursintyg ges till deltagare som deltagit vid alla träffar, gjort hemupp-
gifter i kurswebben, samt deltagit aktivt i den fjärde träffen. 

Kursutvärdering  
Kursutvärdering av höstens kurs fylldes i av 17 st (av 19) visade att den 
nya formen med kortare kurser och ett högre tempo kändes värdefullt för 
deltagarna. 

Betyg: Kursen motsvarade mina förväntningar(4.2), Kursen varit 
meningsfull (4.4), Teoripasset ”it-resurser vid UU med exempel” (4.4), 
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Teoripasset nätjuridik (3.9), Teoripasset examination och kursvärdering 
på webben (3.9), Praktikpasset Ping Pong del 1 (4.1), Praktikpasset Ping 
Pong del 2 (4.2), Praktikpasset Marratech( 3.9), Meningsfullt att redovisa 
i Marratech (4.4). Rent generellt kan man säga att deltagarna var nöjda 
med blandningen av teori och praktik, samt pedagogik och teknik. 
Naturligtvis finns de som behöver mer tid, men meningen är att dessa 
deltagare skall utnyttja handledarhjälpen vid ULL:s frivilliga verkstäder. 
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Bilaga 8: EU-projektet Luisa 
Recent efforts in the area of learning technology have resulted in a 
considerable improvement in the interoperability of learning resources 
across different Learning Management Systems (LMS) and Learning 
Object Repositories (LOR). The central paradigm of such reuse-oriented 
technology is the notion of learning objects as digital reusable pieces of 
learning activities or contents. 

Semantic Web technology is able to provide the required computational 
semantics for the automation of tasks related to learning objects as 
selection or composition. 

 

Within the context described, LUISA (Learning 
Content Management System Using Innovative 
Semantic Web Services Architecture) addresses the 
development of a reference semantic architecture for 
the major challenges in the search, interchange and 
delivery of learning objects in a service-oriented 
context. This entails the technical description of the 
solution in terms of current SWS technology, and also 
the provision of the ontologies, facilities and 
components required to extend and enhance existing 
learning technology systems with the advanced 
capabilities provided by computational semantics.  

 
The technology development objective of LUISA is put in a context of 
relevant learning scenarios – both academic and industrial – for 
evaluation and also to serve as a blueprint for technology adoption. The 
outcomes of LUISA are expected to make a significant contribution to the 
automation of learning technology systems beyond current standards, 
fostering the advancement of Web-based learning with an increase in the 
capacity to locate, search and negotiate learning resources mediated by 
semantic tools. 

LUISA is an European Comission FP6 funded Specific Targeted 
Research Project. 
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