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Bakgrund 
 
Informationsteknik används i olika omfattning inom allt fler kurser vid Uppsala 
universitet både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. Efter det att Nät-
universitetet inrättades i Sverige år 2002 har ett ökat behov av webbstöd i olika kurser 
konstaterats. Uppsala Learning Lab (ULL), Uppsala universitet, anordnar sedan flera år 
såväl kurser som seminarier för att stödja universitetslärare att utveckla användandet av 
IT i undervisningen.  
 
Swedish Learning Lab (SLL) inbjöd under våren år 2006 genom Uppsala Learning Lab 
lärare vid Uppsala universitet att inkomma med ansökningar om medel för genomförande 
av projekt där pedagogik och IT utgör integrerade delar i lärandesituationen. Totalt 
inkom 46 ansökningar. Av dessa beviljades 13 projektmedel. Utöver dessa projekt har ett 
antal egenfinansierade projekt genomförts, samtliga inom den språkvetenskapliga 
fakulteten. Dessa projekt har inte fått projektmedel, men har omfattats av den stödjande 
verksamhet som Uppsala Learning Lab erbjudit under projekttiden. Totalt gäller detta åtta 
projekt. 
 

Ansökan om lärarprojektmedel och villkor för detta 
 
Ett villkor för att få projektmedel var att ansvariga för projekten skulle vara knutna till 
ULL under tiden då projekten pågick, hösten 2006 till augusti 2007. Detta innebär att 
projektansvariga förbundit sig att under perioden delta vid fem träffar som har anordnats 
av ULL. Målsättningar med dessa träffar har dels handlat om en möjlighet att utbyta 
erfarenheter, dels att de ansvariga för projekten skulle få pedagogiskt och tekniskt stöd av 
ULL:s personal i användandet av gemensamma resurser som finns att tillgå vid Uppsala 
universitet (Studentportalen, lärplattformen Ping Pong och e-mötesverktyget Marratech). 
Ett krav var också att de projektansvariga skulle redovisa resultat av sina respektive 
projekt i samband med en minimässa som ULL ansvarat för att anordna. Denna mässa 
genomfördes i juni år 2007. 
 
Totalt av 46 ansökningar om projektmedel utdelades projektmedel till 13 projekt vilka 
erhållit 60 000 kr vardera. Vid valet av vilka projekt som skulle få projektmedel togs 
hänsyn till det pågående Bolognaarbetet samt om institutionerna avsåg att tillskjuta egna 
medel för att stärka projektet. Projektförslagen har också bedömts utifrån 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 
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Uppdraget 
 
Charlotte Sävås Nicolaisen1, Utvärderingsenheten i Uppsala kommun, har varit ansvarig 
för genomförandet av utvärderingen kring projektmedlen. Utvärderingen har haft till 
uppgift att bedöma hur väl projekten svarat upp mot de kriterier och mål som angavs i 
ansökningarna om projektmedel som Swedish Learning Lab tillhandahållit. Uppdraget 
har också omfattat en utvärdering av ULL:s stödjande verksamhet i samband med 
projektens genomförande under perioden september 2006 till augusti år 2007.  
 
Med utgångspunkt i lärargruppens befintliga kompetens och de förväntningar som finns 
på ULL:s stödjande verksamhet har ett syfte med utvärderingen handlat om att belysa hur 
ULL:s verksamhet svarar upp mot det stödbehov som lärarna upplever sig ha haft behov 
av under projekttiden. Ett annat syfte har varit att utvärderingen skall ge förslag på 
områden där det kan vara aktuellt med att utveckla den stödverksamhet som Uppsala 
Learning Lab bedriver. 
 

Avgränsningar 
 
Utvärderingen har endast omfattat ansvariga för projekt som har deltagit i de träffar som 
Uppsala Learning Lab anordnat i anslutning till projektmedlen. Uppfattningar från andra 
lärare och/eller studenter som kan tänkas ta del av projekten ligger inte inom ramen för 
denna utvärdering. 
 

Metoder - genomförandet 
 
Utvärderingen av den verksamhet som hänger samman med lärarprojektmedlen bygger 
huvudsakligen på enkäter riktade till den lärargrupp som är knuten till ULL under 
projektens genomförande. (Se bilaga 1) 
 
Inledningsvis i oktober år 2006 fick de projektansvariga besvara en enkät med frågor dels 
om deras kompetens inom IT-området, dels frågor om deras förväntningar på ULL:s 
stödjande insatser. I samband med att projektet avslutats har de projektansvariga på nytt 
fått besvara en enkät. Denna genomfördes i augusti år 2007. Frågeställningar i den 
avslutande enkäten har framförallt handlat om att inhämta underlag för att bedöma om 
projekten svarat upp mot uppställda mål. Den har också omfattat frågor om hur de 
projektansvariga uppfattat ULL:s stödjande verksamhet. Båda enkäterna har genomförts 
som webb enkäter. 
 
I de frågor som ställts till de projektansvariga som fått projektmedel har en målsättning 
varit att ta reda på hur det stödjande arbete som ULL erbjudit har uppfattats och vilka 
behov och önskemål som projektdeltagarna uttrycker att de haft under projektet. Frågor 

                                                 
1 Charlotte Sävås Nicolaisen är sedan augusti 2007 verksam som seniorkonsult vid SWECO EuroFutures, 
Stockholm. 
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har också ställts om vilket stöd de skulle vilja få av ULL fortsättningsvis. Tillsammans 
ger detta kunskap om hur ULL:s verksamhet kan förbättras och utvecklas. 
 
Som komplement till de enkäter som genomförts har några av de projektansvariga som 
deltagit i ULL:s stödjande verksamhet intervjuats. Dessa intervjuer representerar både 
projekt där projektmedel utgått och projekt som genomförts med egna medel. Syftet med 
intervjuerna har varit att få mer fördjupade kunskaper. (Se bilaga 2). 
 
 

Resultat 
 
I resultatdelen redovisas inledningsvis uppgifter om målgruppen som besvarat enkäten. 
Därefter redovisas resultat från enkäterna. I och med att frågor i de båda enkäterna i 
många fall anknyter till varandra redovisas svaren där det är relevant i anslutning till 
varandra. Även uppgifter som framkommit i intervjuer redovisas under relevant rubrik. 
Då frågor och svar i de intervjuer som genomförts har stor överensstämmelse med de 
frågor som ställdes i den avslutande enkäten redovisas svar endast om dessa tillför 
fördjupad kunskap. Oftast redovisas de kommentarer som lämnats vid öppna frågor 
enkäterna i sin helhet, i princip oredigerat. Detta val har gjorts för att ULL:s personal 
skall få tillgång till så mycket information som möjligt som stöd för sitt fortsatta arbete.  
 

Målgruppen 
 
Svarsfrekvensen i de båda enkäterna var generellt hög. Samtliga projektansvariga, 21 
personer, har besvarat den inledande enkäten. Den uppföljande enkäten besvarades av 
alla utom två av de projektansvariga, dvs. 19 personer. Av dessa två personer kom den 
ena från humaniora och samhällsvetenskap, den andra från något av de naturvetenskap-
liga verksamhetsområdena. En av dessa har dock intervjuats varför uppgifter även 
inkommit från denna person. Fördelningen mellan olika fakulteter som är representerade 
bland dem som fått stöd från ULL redovisas i diagram 1.  

 

 
Diagram 1. Vetenskapsområde där de projektansvariga (21 personer) är verksamma.  
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En tydlig majoritet, 15 (71,4 %) av de totalt 21 projektansvariga, har uppgett att de 
arbetar inom humaniora och samhällsvetenskap. Den sneda fördelningen mellan 
vetenskapsområden kan förklaras av att åtta av de 21 projektet genomförts med stöd av 
egna medel. Till dessa har inga projektmedel utgått från Swedish Learning Lab (SLL). 
Bland övriga representerar sju verksamhetsområdet humaniora och samhällsvetenskap. 
Sex personer representerar naturvetenskapliga verksamhetsområden. 
 
På en fråga om hur länge de svarande har arbetat med undervisning på universitet/ 
högskola är variationen stor. Drygt hälften, elva personer, har arbetat mer än tio år med 
detta och hälften mindre än tio år. Den som har arbetat längst med undervisning har 
arbetat med detta i 36 år. Två har arbetat med undervisning kortare tid än ett år eller 
mindre. 
 

Tidigare erfarenhet av Uppsala Learning Lab:s verksamhet 
 
I den inledande enkäten ställdes frågor om projektdeltagarnas tidigare erfarenheter av 
ULL. 13 personer (62 %) hade haft kontakt med ULL redan före det var aktuellt med 
projektmedlen. Övriga 8 personer (38 %) hade inga tidigare erfarenheter av ULL. 
  
På en fråga om vilka aktiviteter som ULL anordnat som man deltagit i framkom att det 
var vanligast att man hade deltagit i någon form av kursverksamhet eller i 
lunchseminarium. Ingen av de svarande hade deltagit i en workshop. Hur svaren 
fördelade sig som helhet framgår i diagram 2. 
 

 
Diagram 2. ULL-aktiviteter de projektansvariga deltagit i innan projektet. 
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Erfarenheter och intresse av att använda IT i pedagogiska sammanhang 
 
16 av de 21 svarande (71 %) uppgav i den inledande enkäten att de tidigare hade deltagit 
i utbildning i pedagogik. Av dessa uppgav elva att de hade haft god användning av denna 
utbildning. De flesta har deltagit i pedagogisk grundkurs. Andra kurser som nämns är 
pedagogik och ledarskap samt lärarutbildning. 
 
15 av de 21 svarande (75 %) uppgav i enkäten att de tidigare hade deltagit i utbildning 
som gällt IT-användning. Av dessa uppgav åtta att de hade haft god användning av denna 
utbildning. Två uppgav att de i princip inte hade haft någon användning av utbildningen. 
De flesta uppger antingen att de har deltagit i kursen IT i undervisningen eller Ping Pong, 
båda kurser som ULL anordnat. Andra kurser som nämns handlar om webb och 
dataapplikationer, projektbaserad utbildning och distansutbildningsteknik. 
 
Samtliga projektansvariga har i enkäten svarat att de har ett ganska stort intresse (9 per-
soner) eller mycket stort intresse (12 personer) av att använda IT i sin undervisning. På en 
fråga om hur man bedömer den egna förmågan att använda IT i undervisningen varierar 
svaren en del. Svaren i sin helhet redovisas i diagram 3. 
 

 
Diagram 3. Projektansvarigas självuppfattning om sin förmåga att använda IT.  
 
Av diagrammet framgår att var tredje svarande anser att de har mycket god förmåga och 
knappt hälften anser att de har ganska god förmåga att använda IT i sin undervisning. 
Övriga, ungefär var femte, anser att de har antingen ganska dålig eller mycket dålig 
förmåga till detta. 
 
Ett antal frågor som ställdes i den inledande enkäten handlade om den projektansvariges 
erfarenhet av att använda datorn som ett hjälpmedel i arbetet. Det framkom att 
ordbehandling, kommunikation via e-post och att söka på Internet är mycket vanligt. 
Kommunikation via chatt, diskussionsforum och användning av interaktiva program är 
minst vanligt. De projektansvarigas svar redovisas i sin helhet i diagram 4. 
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Diagram 4. Frekvens i användandet av olika program. (4,8 % motsvarar en svarande) 
 
Ytterligare frågor som ställdes om de projektansvarigas förutsättningar att använda IT i 
sitt arbete handlade om förutsättningar på den egna institutionen när det gäller tekniken 
som sådan, teknikstöd och inställningen hos ledningen och övriga medarbetare. Svaren i 
sin helhet redovisas i diagram 5.  
 

 
Diagram 5. IT-användandet på den egna institutionen. (4,8 % motsvarar en svarande) 
 
Av svaren framkommer mest positiva svar vid påståendet att det finns en positiv inställ-
ning till detta hos ledningen, samt att datorutrustningen fungerar tillfredsställande. Vid 
dessa påståenden har fler än 18 personer (85 %) angett ett positivt svar. Vid övriga påstå-
enden ligger andelen positiva svar strax över 70 procent, vilket motsvarar 15 svarande. 
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I den uppföljande enkäten ställdes en fråga om de projektansvariga hade blivit mer 
motiverade än tidigare att aktivt driva frågor om användning av IT i undervisningen på 
den egna arbetsplatsen. 18 av de 19 svarande uppgav att de blivit detta i mycket hög grad 
(8 personer) eller ganska hög grad (10 personer). En av de svarande uppgav att de blivit 
detta i mycket låg grad. 
 

Förväntningar på ULL:s stödjande verksamhet 
 
I den inledande enkäten ställdes en fråga om inställningen till olika aktiviteter som ULL 
avsåg att ordna som stöd för projekten. I följande sammanställning har de tillfrågades 
svar rangordnats efter andelen positiva svar. Alla ansåg att ”det är viktigt att de 
gemensamma träffarna innehåller exempel på praktisk tillämpning”. Minst viktigt var 
påståendet att ”det är önskvärt att ULL erbjuder ’skräddarsydda kurser’ som stöd för mitt 
projekt”. 
 

Påstående Andel/antal positiva svar 
det är viktigt att de gemensamma träffarna innehåller exempel på praktisk 
tillämpning 

100 % / 21 svar 

det är värdefullt att deltagarnas olika erfarenheter skall fokuseras vid de 
gemensamma träffarna 

90 % / 19 svar 

det är viktigt att ULL erbjuder mycket tid för teknisk support som stöd för 
mitt projekt 

86 % / 18 svar 

de fem gemensamma träffar som är planerade känns tillräckliga som stöd 
för mitt eget projekt 

86 % / 18 svar 

det är viktigt att de gemensamma träffarna fokuserar på moment kring 
teknik 

86 % / 18 svar 

det är viktigt att de gemensamma träffarna fokuserar på moment kring 
pedagogik 

81 % / 17 svar 

det är viktigt att ULL erbjuder mycket tid för uppsökande verksamhet som 
stöd för mitt projekt 

76 % / 16 svar 

det är önskvärt att ULL erbjuder "skräddarsydda kurser" för min institution 
som stöd för mitt projekt 

67 % / 14 svar 

 
I enkäten hade de projektansvariga också möjlighet att lämna förslag på aktiviteter som 
du skulle vara betjänta av att ULL anordnar som stöd för genomförandet av det egna 
projektet. Följande förslag lämnades: 
 

• Användning av beräkningsprogram i distansutbildning 
• Strukturering av undervisningsmaterial för webb/nätanvändning 
• Hur hantera olika främmande typsnitt och konsekvenser i användning av Ping Pong (redigering mm) 
• Kontinuerlig handledning, teknisk support 
• Kurs i PingPong med fler datum så att alla kan gå 
• Individuellt stöd i olika dataprogram 
• Kurs i Dreamwever 
• Personliga träffar för lösning av konkreta tekniska problem 
• Samla konstruktiva lösningar från olika institutioner. 
• Teknisk support 
• Pedagogiska lösningar när det gäller tekniken 
• Teknisk problemlösning för användning av olika typer av utrustning i Marratech 
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En fråga som ställdes i den inledande enkäten hade särskilt fokus på de fem gemensamma 
träffar som var ett villkor för att få projektmedel. Det som framhölls som mest viktigt av 
de projektansvariga var att dessa träffar skulle fokusera erfarenhetsutbyte mellan olika 
projekt. Annat som framhölls som mer intressant var dels teknik, dels lärplattformen Ping 
Pong. I diagram 6 återges svaren i sin helhet. 
 

 
Diagram 6. Önskemål om innehåll på gemensamma träffar. (4,8 % motsvarar en svarande) 
 
En följdfråga var att med egna ord ange vad träffarna på ULL bör fokusera. Följande svar 
framkom i enkäten 
 

• Diskussion om progression, vanliga trösklar, problemlösning kring dessa, policyfrågor, lösande av 
byråkratiska hinder, målfrågor 

• Erfarenhetsutbyte, teknisk info/support, praktiska inspirerande exempel, problemlösning 
• För min del är tekniken det svåra, och det är bra att höra hur andra löst olika problem 
• Inget utöver vad jag redan kryssat för. Erfarenhetsutbyte viktigt. 
• Kanske mera personlig handledning 
• Olika pedagogiska sätt att nå studenterna. Vad den nya tekniken har för möjligheter som kanske 

den traditionella inte har. 
• Praktiska delar med hur man kan lösa olika problem som kan uppstå. Hur man gör praktiskt för att 

kunna använda det man tänkt sig i pingpong. 
• Problem och möjligheter med undervisning över nätet- exempel och erfarenheter 
• Teknik är viktig, men även pedagogik. Det är bra att höra hur andra har gjort, särskilt andra som 

har lyckats bra. Det går inte att gå genom alla projekt men man får individuellt stöd när man 
behöver. 

• Tekniksupport 
• Erfarenhetsutbyte 
• Utbyte av erfarenhet, teknik. 
• Utbyte av erfarenheter och tips 
• Utbyte av erfarenheter är nog mest lärorik, även påpekandet av tekniska möjligheter och hur de 

samspelar med pedagogiken. Att tala om fallgropar är också viktigt. 
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Vid intervjuerna som genomfördes under projektet framkom att de gemensamma 
träffarna hade alltför litet fokus på erfarenhetsutbyte. Flera menade att de saknade 
diskussioner i mindre grupper där man hade möjlighet att på ett djupare plan diskutera 
sina erfarenheter. Någon menade att problematik kring anonymitet borde fokuseras i 
högre grad. 
 

Utfallet av ULL:s stödjande verksamhet 
 
I den uppföljande enkäten ställdes flera frågor om hur de projektansvariga uppfattat det 
stöd de fått från ULL under projekttiden. 
 
På en fråga om ULL hade lyckats ge det tekniska stöd som de projektansvariga hade 
behövt under projekttiden uppgav 17 av de 19 svarande att de hade fått detta i ganska hög 
eller mycket hög grad, varav åtta personer valde det mest positiva svaret. Två personer 
valde svarsalternativet i ganska låg grad. Vid samma frågeställning men där stödet 
handlade om pedagogiskt stöd var svarsbilden något mindre positiv. 15 av de 19 svarande 
angav ett positivt svar. Fem av dessa valde det mest positiva svaret. Bland de fyra 
negativa svaren uppgav en det minst positiva svaret, i mycket låg grad. 
 
I den uppföljande enkäten ställdes också frågor om hur de projektansvariga fått råd kring 
de gemensamma resurser som finns att tillgå vid Uppsala universitet via Studentportalen, 
Ping Pong och e-mötesverktyget Marratech. De svar som lämnats vid dessa frågor 
framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal svarande som uppgett att de fått användbara råd när det gäller 
användandet av de gemensamma resurser som finns att tillgå vid Uppsala universitet 

Svarsalternativ Studentportalen Ping Pong Marratech 
i mycket hög grad 3 8 2 
i ganska hög grad 7 9 8 
i ganska låg grad 5 1 7 
i mycket låg grad 4 1 2 

 
Av tabellen framgår att de projektansvariga upplever att de fått mest användbara råd när 
det gäller Ping Pong. 17 av 19 svarande har vid denna fråga angett ett positivt svar. 
Svaren på de övriga två, Studentportalen respektive e-mötesverktyget Marratech är 
relativt likartad. Drygt hälften har kring dessa angett ett positivt svar, hälften ett negativt 
svar. 
 
I den uppföljande enkäten ställdes ett par frågor om ULL personalen. 13 av de 19 
svarande uppgav att de upplevde ULL personalens kompetens som mycket hög. Sex 
uppgav svarsalternativet ganska hög. Tio svarande uppgav att de var mycket nöjda med 
det stöd de fått från ULL. Åtta uppgav att de var ganska nöjda. En svarande uppgav sig 
vara ganska missnöjd med det stöd denne fått under projekttiden. 
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I en öppen fråga fick de projektansvariga möjlighet att ange om de saknat något i det stöd 
de fått från ULL och som borde ha fokuserats mer. På denna fråga lämnades följande 
svar: 
 

• Vid träffarna borde projekten diskuterats, grupper kunde skapats med liknande projekt för utbyte mellan 
projektmötena, hjälp från ULL att sätta upp REALISTISKA mål. 

• Det tekniska stödet kunde med fördel ha varit mer aktivt, och följts upp bättre. 
• Det tekniska stödet, och det sociala har varit utmärkt. Bäst har det funkat när vi fått möjlighet att träffa folk 

från ULL själva, antingen på verkstaden, genom support via e-post, eller personliga möten. De större 
mötena har däremot varit mindre givande. Jag tror mest att det beror på att gruppen blev så stor. Vid den 
första träffen var vi inte så många, och jag tyckte det var roligt att höra de andra berätta om sina projekt 
och såg fram emot att få följa dem. Men den möjligheten försvann när gruppen blev stor. Då blev det 
istället mer föredragande från katedern. Jag tror att ungefär samma sorts information (som fanns i 
föredragen) skulle kunna ha givits på ett bättre sätt om den kommit i samband med erfarenhetsutbyte 
mellan projekten. I samband med de frågor som ändå kom upp på mötena, fanns det sådana inslag, och 
jag tycker de var mycket mer givande. Samtidigt förstår jag att det var omöjligt att genomföra mötena på 
det sättet när gruppen blev så stor. Men - till nästa gång - tycker jag att ni borde hålla ner gruppstorleken, 
satsa mer på erfarenhetsutbyte och ta frågor som uppkommer i detta utbyte som utgångspunkter för mer 
generella resonemang och föredragande. 

• Jag har fått all stöd jag efterfrågat. 
• Personalen på ULL har varit mycket kunnig och hjälpsam! Jag har fått snabb hjälp med allt jag önskat och 

därför inte saknat något. 
• Projektet gällde Ping Pong och Marratech, och dessa har jag lärt mig ganska bra. Jag behöver dock 

fortsatt stöd. Vi skulle kunna ha någon kurs för att lära oss använda den nya Studentportalen. 
Studenterna är vana att använda den mer än Ping Pong. 

• Snarare en omprioritering. För min del hade jag gärna sett MER av det tekniska - vilka möjligheter finns, 
hur lättanvänt el. tidskrävande är det, vad är begränsningar, för att ha en bredare teknisk repertoar att 
välja bland. Kanske på en lite mer detaljerad nivå. Många av råden har varit ganska lösa och vida och inte 
alltid praktiskt/ekonomiskt genomförbara.  

• Mindre av erfarenhetsutbytesrundor. 

 
En kommentar under ”övriga kommentarer” i den avslutande enkäten innehöll en 
förklaring till att en av de projektansvariga inte fått så mycket stöd: 
 
”Anledningen till att jag inte fått så mycket hjälp från ULL är att jag sedan tidigare 
arbetar med t ex Ping Pong och andra typer av hjälpmedel. Jag har alltså inte behövt så 
mycket hjälp och stöd. Däremot har jag fått en del hjälp från medarbetare vid 
institutionen som arbetat mycket med samma teknik (men det fanns ingen fråga om detta i 
utvärderingen).” 
 
Generellt sett bland övriga kommentarer, såväl i den inledande som den uppföljande 
enkäten, uttrycktes positiva omdömen om ULL:s support och i det bemötande man fått 
från ULL:s personal. Detta framkom också i de intervjuer som genomförts i 
utvärderingen. En kommentar var att utlysandet av projektmedlen varit ett  
 
”Utmärkt sätt att stimulera pedagogiskt nytänkande!” 
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De svarande hade i den avslutande enkäten även möjlighet att blicka framåt när det gällde 
stödet från ULL. Den fråga som ställdes gällde vilken typ av stöd de skulle vilja få från 
Uppsala Learning Lab under det närmaste året. Följande svar lämnades: 
 

• Behöver inget just nu 
• Den vanliga typen räcker 
• Fortsatt hjälp med tekniska frågor och lösningar, framförallt vad gäller muntlig del av språkkurser, så att 

de kan fungera som distanskurser. 
• Fortsatt utveckling av distanskurser. Teknisk support. 
• Liknande det jag fått hittills. 
• Mer kurser och lunchseminarier och helst möjlighet till mer projektpengar, för i och med detta är det stopp
• Möjlighet att fråga om råd och som bollplank i tekniska frågor. 
• Samma typer som nu. 
• Sannolikt mer teknikstöd, och i vissa fall hjälp att driva utvecklingen av Ping Pong, där inte alla funktioner 

varit helt lämpade för mitt projekt (dvs funktioner som är fixerade, där jag hade önskat mer flexibilitet i val 
av storlekar på fonter mm, typsnitt) 

• Stöd kring frågor specifikt för distansundervisning, registrering, konton information osv. 
• Support, när man har problem. Information om nyheter i de program man använder, och tillgång till 

seminarieutbudet. Vad jag förstår har vi allt det och det är bra. 
• Teknikstöd. Kontinuerligt uppdaterad support för programvarorna, Marratech och Ping Pong. 
• Teknisk hjälp, lära mig hantera Studentportalen, fortsatt stöd att använda Ping Pong, få massa tips, träffa 

andra, som håller på med samma - dvs allting som man kan tänka sig att de kan, men jag har inte ens en 
aning om att det finns. 

• Teknisk och pedagogisk support och marknadsföring. 
• Vidareutveckla kurserna och hålla tekniken i framkant så att vi kan hålla en bra kvalitet på det tekniska - 

innehållet står vi själva för. 

På en fråga i den avslutande enkäten om de projektansvariga skulle kunna tänka sig att 
rekommendera andra att ta kontakt med ULL som stöd för IT frågor framkom att 18 av 
de 19 svarande absolut kan tänka sig det. En har svarat att denne kanske kan tänka sig 
det. 
 

Delaktighet i de stödinsatser som ULL erbjudit under projekttiden 
 
Var tredje person, sex personer, av de 19 som besvarat den avslutande enkäten har 
uppgett att de deltagit vid samtliga fem träffar som ULL anordnat. Drygt hälften, tio 
personer uppger att de deltagit vid 3-4 träffar. Övriga tre svarande uppger att de har 
deltagit vid 1-2 träffar. 
 
Vid en fråga om de gemensamma träffarna bidragit till ett meningsfullt erfarenhetsutbyte 
mellan projekten var fördelningen mellan positiva svar respektive negativa svar jämnt 
fördelad. Tre personer uppgav att erfarenhetsutbytet hade varit meningsfullt i mycket hög 
grad, sex i ganska hög grad. Nio personer uppgav svarsalternativet i ganska låg grad och 
en i mycket låg grad. 
 
Elva personer uppgav att de gemensamma träffarna gett nya kunskaper som de haft nytta 
av i sitt projekt. Två av dessa upplevde att så var fallet i mycket hög grad. Övriga åtta 
svarande har på denna fråga angett svarsalternativet ” i ganska låg grad”. 
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På en fråga om det faktum att olika fakulteter/institutioner funnits representerade vid 
träffarna tillfört ny kunskap framkommer blandade svar. Tolv personer har uppgett att så 
är fallet i hög grad, varav två i mycket hög grad. Övriga sju personer har uppgett att detta 
varit fallet i låg grad. En av dessa har svarat i mycket låg grad. 

 
I den avslutande enkäten ställdes även frågor om ULL verkstad. Elva av de 19 svarande 
hade aldrig besökt verkstaden. Tre hade gjort detta en gång och fem personer hade besökt 
ULL verkstad flera gånger. Samtliga personer som hade besökt ULL verkstad hade haft 
nytta av detta antingen i mycket hög grad (7 personer) eller i ganska hög grad (1 person). 
 
14 av de 19 projektansvariga har i enkäten uppgett att de fått besök av ULL:s personal på 
den egna arbetsplatsen vid ett (4 personer) eller flera tillfällen (10 personer). Samtliga 
personer som hade fått besök av ULL personal har i enkäten uppgett att de haft nytta av 
detta antingen i mycket hög grad (8 personer) eller i ganska hög grad (6 person). 
 
I den avslutande enkäten ställdes också frågor om hur de projektansvariga hade uppfattat 
den mini-mässa som anordnades i juni 2007 på initiativ av ULL. Totalt deltog 18 av de 
19 svarande vid mässan. Av dessa har sju personer svarat att mässan var givande i 
mycket hög grad och åtta personer i ganska hög grad. Tre personer har svarat att mässan 
var givande i ganska låg grad. De svarande hade i enkäten möjlighet att ange om det var 
något i samband med mini-mässan som de anser fungerade särskilt bra eller som kunde 
ha fungerat bättre. Följande svar lämnades: 
 

• Allt fungerade mycket bra. 
• Bra organisation under mässdagen. Däremot var de projekttitlar vi tilldelades för mässan (som inte 

sammanföll med egna projekt) rent skrattretande, och sade ingenting om det egentliga innehållet i 
resp. projekt. 

• Bra support av ULL! 
• Bäst var att få se vad alla gjort i sina projekt, lokalen var dock mycket trist. 
• Det var inte så många besökare utifrån, men det är ju inte arrangörernas fel. Det var mycket trevligt 

och välorganiserat i övrigt. 
• Det var trevligt att se exakt vad de andra arbetade med. 
• Internet gick litet för långsamt, det var svårt att visa allt som jag ville. Annars var det bra. 
• Lokalen var inte bra, för högt bakgrundsljud. Supporten och allt runtomkring var annars bra. 
• Lokalen är lite jobbig att arbeta i. Ljudet ekar och det är svårt att göra sig hörd. Min hals mådde inte 

bra efter mässan. Dessutom är ljuset dåligt. Universitetshuset är helt enkelt inte en bra mässhall. 
• Organisationen var lysande. Det var spännande att se de andras presentationer, så det var bra att 

vi vikt en stund för det i slutet. Annars var det mest fascinerande hur många som faktiskt kom dit 
och intresserade sig för vad vi gjort. 

• Synd att inte ledningen på universitetet och andra med makt intresserar sig. Det som fungerade 
mycket bra var alla intressanta diskussioner med andra lärare från andra institutioner. Det 
gemensamma intresset för pedagogik och utveckling är stort. En viktig del i arbetet för ett 
gemensamt universitet. 

• Universitetsaulan är kanske inte den mest inspirerande omgivningen, men annars var det bra. 
• Vi som var flera i projektet hade möjlighet att gå och ta en paus, dvs titta på de andras 

presentationer, men den möjligheten hade inte alla. Det var ganska hög ljudnivå och lite kaotiskt. 
• Väl organiserat med information, material, instruktioner, måltider osv. 
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Projektmedlens betydelse för genomförandet av projektet 
 
En fråga ställdes i den inledande enkäten om hur de projektpengar som SLL bidragit med 
påverkar genomförandet av det egna projektet. Frågan var inte relevant för de åtta  
projekt som inte fått projektmedel från SLL då de egna institutionerna bekostat deras 
projekt fullt ut. Oavsett detta framkommer en mycket tydlig bild av att projektet aldrig 
hade blivit av om man inte hade fått projektpengar, samt att även stödet från ULL har 
haft en avgörande betydelse för dem som inte fått projektpengar från SLL. Följande svar 
lämnades i enkäten: 
 

• Att det var möjligt att avsätta tillräckligt med tid för att bygga upp en struktur och grund för 
undervisning över nätet som gör att det kan fungera som ett fullgott pedagogiskt verktyg. 

• Avgörande för att det blir något färdigt som fungerar. 
• De var avgörande för att vi ens vågade tänka på ett sådant projekt. 
• Dessa utgör en viktig incitament. Annars skulle mitt projekt verkställas om ett-två år. 
• Det har gjort mig lite mer flexibel så att projektet går att genomföra. Annars får vi aldrig ta in 

ersättare. Tid kostar. 
• Det ser till att det blir av. 
• Det är en förutsättning. Skulle inte bli gjort annars. 
• Det är lättare att få förståelse för att skapa nätkurs och få tid för det från institutionen. 
• Har fått en vikarie som tar över lite av våra arbetsuppgifter. 
• Innebär att jag delvis kan få hjälp med att föra in mina idéer i pingpong. Utan denna hjälp skulle jag 

inte hinna. Dessutom har medlen gjort det möjligt att skaffa licenser på nödvändig programvara. 
• Jag har fått pengarna från Språkvetenskapliga fakulteten. Jag börjar använda IT mera, jag hoppas 

kunna använda det inom distansundervisning. 
• Mitt projekt finansieras med fakultetspengar, men utan SLLs utlysning av projektet hade inte de 

funnits. De har bidragit i mycket stor grad till att planer kan förverkligas redan nu. 
• Möjliggör anpassning och vidareutveckling av befintligt material för distansutbildning. 
• Pengarna var det som behövdes för att starta projektet - sparken i baken. Pengarna var också ett 

sätt att motivera och rättfärdiga projektet inför institutionsledningen. Däremot räcker inte pengarna 
långt och är egentligen slut sedan länge - större projekt med fler personer kostar mer, men är nog 
de som har störst chans att tillföra något, eftersom de är mindre känsliga för att någon försvinner ur 
projektet. Universitetet är inte den säkra arbetsplatsen idag. Det finns de som lämnar Alma Mater, 
men det finns också de som får forskningsmedel och är borta ett år, får barn eller blir 
långtidssjukskrivna - tyvärr. 

• Tid att arbeta med projektet. 
• Tid kan frigöras från sjukvård och finansieras så att det blir möjligt att förbättra undervisnings-

material och göra det tillgängligt även för studenter som är utlokaliserade till andra sjukhus för sin 
praktiska tjänstgöring. 

• Utan de pengarna hade jag inte kunnat utarbeta/utveckla undervisningsmaterial för distanskurser. 
• Utan pengar kan ingenting hända, även om pengarna inte räcker långt, man måste ändå jobba en 

hel del ideellt. 
• Utan pengarna hade det aldrig blivit något projekt. 
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I den uppföljande enkäten fick projektansvariga redogöra för hur de projektpengar som 
Swedish Learning Lab (SLL) bidragit med påverkar genomförandet av projekten. De svar 
som lämnades överensstämmer till stor del med svaren i den första enkäten. Projekt-
ansvariga menar att projektet sannolikt aldrig hade blivit av om man inte hade fått 
projektmedel. Flera menar att det aldrig hade funnits tid till att arbeta i projektet utan 
detta stöd. Många uppger att projektmedlen gjort det möjligt att sätta in vikarier. Trots 
dessa finns det flera som betonar att projektmedlen inte varit tillräckliga fullt ut. 
Ytterligare några menar att medlen varit viktiga för att över huvudtaget komma igång 
med det utvecklingsarbete som projektet lett till t ex att utveckla nätkurser.  
 

• Avgörande för start och genomförande av projektet även om projektpengarna måste suppleras 
med omfattande medel från institutionen. 

• Betalning för tekniskt hjälp. 
• De har möjliggjort att jag fått tid avsatt för att genomföra projektet. 
• Det hade nog inte varit möjligt utan finansiering. 
• Det har varit betydelsefullt för att visa på att universitetet anser det viktigt samt för att kunna få loss 

tid. 
• Har ej fått medel via SLL, utan språkvetenskapliga fakulteten. Utan dessa medel hade projektet 

inte kunnat genomföras. Medlen har räckt till kanske 50% av kostnaderna för arbete med projektet.
• Jag hade helt enkelt inte genomfört projektet utan dessa pengar, åtminstone inte detta år. 
• Jag har fått pengar från Språkvetenskapliga fakulteten och utan det skulle jag inte kunnat 

genomföra projektet. Jag hoppas att man kan få mera pengar för att fortsätta projektet. 
• Jag har kunnat anställa en person som hållit i det hela rent praktiskt, vilket varit nödvändigt 

eftersom ingen av oss ordinarie lärare har utrymme att avsätta för detta arbete pga undervisningen. 
Det är hon och den lärare som är ämnesansvarig för biblioteks- & informationsvetenskap som sas 
gjort jobbet och som deltagit i de aktiviteter som ULL arrangerat. 

• Medlen var kritiska för att kunna genomföre projektet. Tyvärr gjorde mitt starka engagemang i 
institutionens Bolognaarbete att jag inte kunde slutföra projektet. 

• Om vi inte fått några pengar från ULL hade vi aldrig kört igång vårt projekt. Nu när vi gjort det, är 
det uppenbart att pengarna inte räckte särskilt långt, istället har det blivit en massa gratisjobb från 
vår sida. Trots det tycker jag att det var bra att vi fick pengar eftersom det inneburit att vår idé 
faktiskt förverkligas och att vi lärt oss enormt mycket. 

• Pengarna gjorde det möjligt att avsätta tid och resurser på att utveckla material för 
distansundervisning vilket resulterade i att en ny kurs kunde instiftas vilket annars inte varit möjligt.

• Pengarna har i mitt fall kommit från fakulteten och har varit helt avgörande för genomförandet; utan 
SLL:s initiativ skulle fakulteten dock inte ha gjort sin satsning. 

• Projektpengarna fungerade som ett argument att sätta igång planer som legat och grott ett längre 
tag. 

• Tack vore projektpengar har vi kunnat utveckla ett antal nätkurser i polska. 
• Tankarna om projektet har funnits en tid, men utan dessa extra medel hade jag inte tagit mig tid till  

genomförandet 
• Utan de medlen hade jag aldrig fått tid i min tjänst för att genomföra projektet 
• Vi fick inga pengar från SLL. Vårt projekt var fakultetsfinansierat. 
• Vi har fått vikarier som har skött delar av vårt ordinarie jobb så att vi har fått tid att jobba med 

projektet. 
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Bland de svarande i den uppföljande enkäten har åtta personer uppgett att projektet 
genererat projektmedel från SLL. Elva personer svarar att de inte fått detta. Det kan 
konstateras att svarsbilden inte stämmer med verkliga förhållanden då det är totalt elva 
projekt som har fått projektmedel från SLL och åtta som finansierats med medel från 
annat håll. 
 
En fråga ställdes i den uppföljande enkäten om hur de projektansvariga använt de 
projektmedel som projektet genererat från SLL. Av svaren framkommer att dessa medel 
framförallt har använts till att anställa vikarier. Följande svar lämnades: 
 

• Arbetstid för assistenter och licensavgifter för program. 
• En person anställdes på deltid under vårterminen 07 för att arbeta praktiskt med projektet. 
• För att utveckla material till en nyskapad kurs. 
• Institutionen har fått det som kompensation för tiden som gått åt. 
• Påbörja och delvis genomföra utvecklingen av en distanskurs. 
• Till att anställa vikarier 
• Till vikarie så jag fick loss tid. 

 
Av de 19 personer som besvarade enkäten uppgav åtta att de fått finansiering på annat 
sätt än från SLL. Av svaren framkommer att finansiering i dessa fall kommit från den 
egna institutionen, humanistiska fakulteten, språkvetenskapliga fakulteten och 
Universitetsbiblioteket.  
 

Måluppfyllelse och utvecklingspotential 
 
Av de 19 projektansvariga som besvarat den uppföljande enkäten uppger 16 att de i hög 
grad har uppnått de mål som de avsåg att uppnå under projekttiden. Sex av dessa har valt 
svarsalternativet i mycket hög grad, tio har angett svarsalternativet i ganska hög grad. En 
av de svarande har svarat att denne uppnått sina mål i mycket låg grad, medan två har 
svarat i ganska låg grad. 
 
Samtliga svarande anger att de anser att det egna projektet är så pass användbart att det 
skulle kunna vara intressant även för andra att ta del av inom den egna institutionen/ 
arbetsplatsen antingen i mycket hög grad (11 personer) eller i ganska hög grad (8 per-
soner). När samma fråga ställdes men riktat till andra institutioner/verksamheter inom 
universitetet än de egna var svarsbilden något mindre positiv. Sex personer angav 
svarsalternativet i mycket hög grad, nio i ganska hög grad. En svarade i mycket låg grad 
och tre personer har angett svarsalternativet vet inte. 
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För att få en bild av hur projekten som genomförts har integrerats i institutionens 
utbildningsprogram eller på annat sätt, beroende på projektets karaktär, har de svarande 
fått möjlighet att beskriva detta i en öppen fråga. Följande svar lämnades på denna fråga: 
 

• Det används direkt inom utbildningsprogrammens kurser t ex för att styra upp målen i kurserna och 
ge studenterna feedback på vad de behöver behärska. 

• Det kommer att erbjudas parallellt med campusstudier i vår för att i första hand utvärdera innan 
lansering som hel distanskurs. 

• Det är lärplattformen Ping Pong som nu kommer användas i hela programmet. 
• Distanskurs. 
• Ej börjat. 
• En del kurser som vi har utvecklat kan användas som fristående kurser, även inom andra språk än 

polska. Våra kurser kan i fortsättningen utvecklas mer för att fungera helt som distanskurser, vilket 
efterfrågas av institutionen. 

• En hel del undervisning sker nu på olika nivåer på utbildningsprogrammet i pingpong. 
• Ges under höstterminen som en fristående separat 7,5 hp kurs, som även är integrerad i ordinarie 

utbildning. 
• Ny fristående distanskurs om 15 hskp har skapats. 
• Projektet handlade om utveckling av en kurs, som startar nu till hösten i distansversionen, vilket 

också innebär en möjlighet att ge kursen på halvfart, samt att ge extra stöd för campusstudenter. 
• Projektet handlar om en 5-poängs (gamla poäng) skrivkurs, som ersätter en delkurs i en nedlagd 

utbildning. Kursen kan dels läsas separat, dels ingå som valfri kurs på C- eller D-nivån.  Kursen 
kommer att ges första gången nu i höst, så vi har ännu ingen erfarenhet av den. 

• Projektet har inte integrerats i institutionens utbildningsprogram. 
• Projektet har ändrat hela kursutbudet inom ämnet. Vi kommer att ge mycket på distans och även 

campusstudenterna kommer att ha ett stort stöd i det material som finns att tillgå via nätkurserna. 
• Projektet har ännu inte kommit att användas fullt ut, mer marknadsföring och integrering behövs. 
• Projektet syftade till att möjliggöra distansdeltagande på institutionens högre seminarier. Lösningen 

kommer att användas fortsättningsvis vid seminarierna. 
• Projektets syfte var att utveckla nätbaserade övningsuppgifter och dessa kommer att användas 

under vårens kurser vid avdelningen 
• Tyvärr avslutades projektet inte, men det var i högsta grad integrerat i skapandet av nya 

masterprogram. 
• Vi ska ge internetbaserad distanskurs som bygger på det vi har utarbetat (och håller på att 

utarbeta) från hösten 2008. 
• Vår kurs ges som en fristående distanskurs, vilket den var planerad som. Kursen riktar sig mot folk 

utanför universitetet i första hand, vilket gör att den inte så lätt integreras i det vanliga kursutbudet. 
Samtidigt har institutionen möjliggjort för b-studenterna att läsa vår kurs istället för en annan 
fördjupning, vilket gör att kursen kan integreras i den ordinarie grundutbildningen. Jag tror att det 
kan vara viktigt för kursens legitimitet. 

 
I de intervjuer som genomfördes under våren 2007 framkom följande om hur man såg på 
framtiden för det egna projektet: 
 
”Projektet kommer att fortgå. Jag vill gärna lära mig mer om Ping Pong. Jag upplever att jag 
haft jättestor nytta av detta. Jag upplever också att projektet fått positiv respons från studenter 
och från kollegor. Vi har blivit tillfrågade om att hålla en föreläsning om vårt projekt i oktober. 
Jag vill gärna marknadsföra den här kursen. Kursen ligger publikt och alla kan komma åt den”. 
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Sammanfattande slutsatser 
 
Utvärderingen har framförallt haft två syften. Det ena handlar om hur projektmedlen från 
Swedish Learning Lab (SLL) har bidragit med kunskapsutveckling när det gäller IT som 
redskap i undervisning och att bedöma hur väl projekten svarat upp mot de kriterier och 
mål som angavs i ansökningarna om projektmedel som Swedish Learning Lab 
tillhandahållit.  
 
Det andra handlar om hur Uppsala Learning Labs (ULL) stödjande verksamhet uppfattats 
i samband med projektens genomförande under perioden september 2006 till augusti år 
2007, samt att ge exempel på hur den stödverksamhet som ULL bedriver kan utvecklas. 
 

Projektmedlens betydelse för utfallet 
 
Resultaten i utvärderingen visar tydligt att flertalet av de projekt som har genomförts 
sannolikt aldrig hade kommit till stånd utan projektmedel utifrån. De åtta projekt som 
genomförts med interna medel visar också att den stödjande verksamheten som ULL 
erbjudit varit nödvändig för att klara av att fullfölja projekten. Oftast har de medel som 
erhållits använts till att sätta in vikarier och att på så sätt frigöra tid för den 
projektansvarige att driva projektet framåt. En sak som också kan tänkas ha haft 
betydelse för att projekten kommit i gång och fullföljts är att flertalet projektansvariga 
uppgett att framförallt ledningen på den egna institutionen/arbetsplatsen visat en positiv 
inställning till att använda IT som ett redskap i undervisningen och att det ofta funnits 
tillräcklig teknisk utrustning. 
 

Projektens måluppfyllelse 
 
När det gäller måluppfyllelsen av projekten utifrån de mål som angavs som underlag för 
att erhålla projektmedel kan följande slutsatser dras av de resultat som framkommit i 
utvärderingen. 
 
Det förefaller som om flertalet av de projekt som genomförts har inneburit nya metoder i 
undervisningen vilka också integrerats på olika sätt i kursutbudet. Nästan alla projekt har 
lett fram till att undervisningen på distans ökat som en följd av projekten. Många 
institutioner har skapat nya kurser och program som skall genomföras på distans. I några 
fall har projekten lett fram till att vissa moment blivit nätbaserade t ex kommunikation 
kring olika utbildningsmoment med studenter och utformning av övningsuppgifter. Ett 
par projekt uppger att man ännu inte kommit tillräckligt långt för att integrera resultat av 
projekten i utbildningen. 
 
Samtliga projektansvariga menar att det egna projektet är så pass användbart att det 
skulle kunna vara intressant även för andra att ta del av inom den egna institutionen/ 
arbetsplatsen. Många menar också att projektet skulle kunna vara användbart även för 
andra institutioner/verksamheter inom universitetet än den egna. Detta kan i utvärde-
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ringen tolkas som att projekten har genererat en pedagogisk betydelse som är överförbar 
till många olika verksamheter. 
 
I och med att resultat av projekten alldeles nyligen kommit att inordnas i den ordinarie 
kursverksamheten är det i nuläget svårt att bedöma framgångar av projekten. Det stora 
engagemanget tillsammans med att erfarenheter från projekten redan nu i höst 2007 
kommit till användning pekar, enligt utvärderarens bedömning, på att projekten varit 
framgångsrika. Bedömningen är också att de visar att det tillförts nya arbetssätt där IT 
användandet integrerats i utbildningsverksamheten i högre grad än tidigare inom de 
institutioner som projekten omfattar. 
 

ULL:s stödverksamhet 
 
Att det stöd som ULL bidragit med under projekttiden har utifrån de svar som inkommit i 
utvärderingen varit mycket värdefulla och i många fall avgörande för att projekten kunnat 
uppnå sina mål. Många har på olika sätt varit i kontakt med ULL verkstad, fått besök av 
ULL personal på den egna institutionen eller kunna ställa frågor på annat sätt. 
Kompetensen hos ULL:s personal har bedömts som god. Framförallt har teknikstöd 
efterfrågats och också erhållits av de projektansvariga som efterfrågat detta. 
 
Vid en analys av formerna för det stöd som ULL gett finns några saker som skulle kunna 
utvecklas enligt utvärderarens bedömning. I enkäterna, men framförallt i de intervjuer 
som genomförts har det framkommit att många upplever att det varit för litet fokus på att 
projekten fått möjlighet till ett meningsfullt erfarenhetsutbyte sinsemellan. Det som 
efterfrågas är framförallt kommunikation i lite mindre grupper. 
 
Många menar att de gemensamma träffarna haft en hel del fokus på tekniska frågor. Trots 
att många betonar att ULL personal visat att de är såväl kompetenta som hjälpsamma 
tycks det som om behovet av teknikstöd är större än vad som kunnat erbjudas. Då en 
fråga ställts om vilket stöd projektansvariga skulle vilja få framledes under det närmaste 
året är det väldigt tydligt att fokus i den efterfrågan som finns ligger på teknikstöd. 
 
Några synpunkter har framkommit kring den mini-mässa som anordnades i juni 2007. 
Nästan alla är väldigt nöjda med innehållet i mässan och arrangemanget runtomkring. 
Kritik lämnas på valet av lokal. Flera menar att akustiken i lokalen varit i hög grad 
besvärande. I något fall framkom även att Internetuppkopplingen inte fungerat fullt ut 
vilket bidrog till än sämre presentation än avsett. 
 
Utvärderarens samlade bedömning är att initiativet att erbjuda projektmedel från Swedish 
Learning Lab tillsammans med tekniskt och pedagogiskt stöd från Uppsala Learning Lab 
varit en lyckosam satsning. Det förefaller som om projektdeltagarna haft stor nytta av 
detta och att det bidragit till utveckling när det gäller användning av IT i utbildningen vid 
de institutioner som erhållit projektmedel. 
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          Bilaga 1  
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Enkät 2007 
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                BILAGA 2 
 
 
Frågeguide – Projektmedel ULL/SWELL april 2007 

 
 

Namn:      Datum:  
 
 

1. Det har gått en tid nu i projektet. Hur upplever du att det stöd du fått från ULL 
fungerat? 

 

2. Vad har fungerat bra/mindre bra?  
 

3. Hur har du använt de projektmedel som projektet genererat? Har du fått 
finansiering även på annat sätt? 

 
 

4. Saknar du något i det stöd du fått från ULL som enligt din mening borde ha 
fokuserats mer? 

 
 

5. Hur tycker du att de seminarier som varit hittills har fungerat? 
 
 

6. Är det något av det som tagits upp vid seminarier som har varit särskilt 
användbart i ditt projekt? 

 
 

7. Har du några synpunkter på att olika institutioner är representerade vid träffarna? 
 
 

8. Vilka erfarenheter från projektet kommer du att ha användning av i ditt fortsatta 
arbete? 

 
 

9. Övriga kommentarer om ULL:s roll som stöd för ditt projekt 



Utvärderingsenhetens publikationer 2007 
 
 

2007:01 Utvärdering av Hjälpmedelsverksamheternas service inför implementeringen av 
den länsövergripande Enheten Hjälpmedel Uppsala län (HUL) 

2007:02 Medarbetarenkät 2006 i Uppsala kommun 

2007:03 Familjecentraler i Uppsala kommun 

2007:04 Utvärdering av resursfördelningen till grundskolor belägna i Uppsala kommun 

2007:05 Utvärdering av elever med sent godkända betyg 

2007:06  Föräldraenkät 2006. Föräldrar om barnens förskola och familjedaghem i Uppsala 
kommun 

2007:07 Utvärdering av användningen av det elektroniska patientjournalsystemet Cosmic i 
Uppsala kommun 

2007:08 Studieresultat relaterat till kostnader inom grundläggande vuxenutbildning i Uppsala 
kommun 

2007:09 Kartläggning av krogmiljön i Uppsala 

2007:10  Utvärdering av projektet Ungdomsbrottsenheten. Delrapport 

2007:11 Uppföljning av individuella studieplaner inom vuxenutbildningen 

2007:12  Medarbetarenkät GUC 2007 

2007:13 Ung i Dals-Eds kommun- resultat från enkätundersökningar inom projektet lokal 
uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) 

2007:14 Arbetsgivarmärket i Uppsala kommun 

2007:15  Serviceundersökning 2007- företagares uppfattning om Uppsala kommuns service 

2007:16  En läsarundersökning av tidningen Word- Barnombudsmannen i Uppsala  

 

 
En förteckning över tidigare rapporter kan beställas från: 

Utvärderingsenheten 727 23 10, eller fax 727 32 32, e-postadress: solveig.algander@uppsala.se  
eller under adress: Uppsala kommun, Utvärderingsenheten 753 75 UPPSALA.  
Rapporterna finns även på www.uppsala.se/uve
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