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Glimtar av året som gått 

Denna rapport sammanfattar verksamhet vid Uppsala Learning Lab 

(ULL) under 2012.  

 

Verksamheten i den laborativa lärosalen har fortsatt i samma anda som 

tidigare år. Fler lärare har kommit till salen med sina studenter och ULLs 

personal har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om och öka 

användningen av it i lärosalsmiljö. Under året har ULL även haft många 

studiebesök.  

 

Användningen av systemen för lärande och utbildning, som ULL 

ansvarar för, ökar. Det gäller framför allt Studentportalen där 

institutionernas användning av Studentportalens funktioner ökade med 

31 % från föregående år. På sidan 15 beskrivs Studentportalen som det 

verksamhetskritiska system den kommit att bli. 

 

ULL har fortsatt att delta i många samverkansgrupper inom IT-området, 

både lokalt och nationellt. En viktig uppgift under året har varit att 

medverka i det förberedande arbetet inför samgåendet mellan Uppsala 

universitet och Högskolan på Gotland. Detta berättar Mats Cullhed mer 

om på sidan 28. 

 

 

Malin Dahlén, enhetschef vid ULL 
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Om Uppsala Learning Lab 

Uppsala Learning Lab är en avdelning inom Uppsala universitets 

förvaltning som:  

 

 Sprider kunskap om hur it kan användas i undervisning och 

forskningsprojekt. Detta görs bland annat via seminarier,  

kurser, handledning och institutionsbesök. 

 Ansvarar för den laborativa lärosalen i Blåsenhus och  

för utveckling av it i lärosalsmiljö. 

 Bedriver projekt som utforskar och utvärderar användningen av 

ny teknik i syfte att förbättra arbets- och lärandeformer inom 

högre utbildning. 

 

 Ansvarar för universitetets system inom lärandeområdet: 

Studentportalen, lärplattform, e-mötesverktyg, plagiatkontroll, 

strömmande media, system för verksamhetsförlagd utbildning 

samt demomiljö för test och utbildning. 

 

 

 

 

 

  

www.ull.uu.se 

http://www.ull.uu.se/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=340
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It i undervisningen  

 

Användningen av it i undervisningen utvecklas i stadig takt, men varje år 

verkar ha sina egna trender. Under 2012 har mycket handlat om de öppna 

nätbaserade universitetskurserna, så kallade MOOCs, Massive Open 

Online Courses. MOOCs, som kan samla sexsiffriga deltagarantal. Dessa 

engagerar universitet i en rasande takt, än så länge mest i USA, men på 

senare tid också i Europa och i Sverige. Det är ett fenomen vars 

betydelse tål att diskuteras, men som vi i vilket fall som helst behöver 

vara medvetna om och förhålla oss till med kritisk nyfikenhet. 

Ett annat område som vi fortsätter att bevaka är mobilt lärande, det vill 

säga hur den explosionsartade spridningen av smarta telefoner utnyttjas 

av lärare och studenter. Användningen av molnbaserade tjänster för 

exempelvis dokumentdelning, enkäter, presentationer och 

studentsamarbeten är också något som vi märker ett ökat intresse för. 

Detta är sådant som även påverkar hur våra egna system, som 

Studentportalen, behöver utvecklas för att möta verksamhetens behov. 

Ett av årets mest välbesökta lunchseminarier behandlade ämnet 

speldesign och lärande med talare från Visby. Seminariet var ett tidigt 

exempel på hur samgåendet med Högskolan på Gotland kan komma att 

bidra med impulser till undervisningen. Tillsammans med kolleger från 

Visby har ULL under året också arbetat fram ett förslag om att låta 

Campus Gotland få en särskild roll i strävan att göra Uppsala universitet 

ledande inom nätbaserad utbildning. 

Mycket handlar alltså om nätet, men vi har också märkt hur intresset för 

att utveckla användningen av it i lärosalsundervisningen ökar inom 

universitetet: lärare kommer med sina studenter till ULLs laborativa 

lärosal och institutioner som planerar att bygga om lärosalar på sina 

respektive campusområden besöker ULL för råd och inspiration. ULL 

har dessutom haft flera internationella och nationella studiebesök där vi 

har utbytt erfarenheter och diskuterat arbetsformer, pedagogik och 

teknik. 
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Lärargruppen utökades 

I och med inrättandet av en ny heltidstjänst som pedagogisk utvecklare 

med inriktning mot området IT och lärande, utökades lärargruppen vid 

ULL under hösten 2012 med en person, Anna Gunder, med bakgrund 

inom litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi.  

ULL har i och med detta tre heltidsanställda pedagogiska utvecklare samt 

två deltidskonterade, med hemvist vid olika institutioner. 

Kurser och seminarier 
Under 2012 gav ULLs lärare 59 kurser med 553 deltagare. ULLs lärare 

deltog dessutom vid de pedagogiska grundkurserna samt kurser för 

handledning av doktorander (19 kurser totalt) vid Avdelningen för 

pedagogisk utveckling. ULL anordnade även 18 seminarier med totalt 

540 deltagare.  
 

  

59 

25 

18 

36 

0

10

20

30

40

50

60

70

Kurser och institutionsbesök Studiebesök Seminarier Handledning



8 

 

ULLs laborativa lärosal 

 

”Åt vilket håll ska vi titta?” brukar vi höra studenter fråga när de har 

kommit in i ULLs laborativa lärosal och ser sig omkring. De har kommit 

in i ett runt rum, där alla bord och stolar rullar på hjul och sällan står i 

räta rader, där åtta skärmar på väggarna anger åtta möjliga riktningar för 

deras uppmärksamhet och där inget podium antyder var deras lärare 

kommer att inta sin plats. Åt vilket håll ska de egentligen titta? 

Den laborativa lärosalen bryter alltså mot studenternas erfarenheter av 

hur undervisning brukar gå till, men den uppmuntrar också lärare att 

ompröva invanda sätt att undervisa. Till sin hjälp har de ULLs personal, 

som både diskuterar pedagogik och hjälper till med tekniken. Framför 

allt kan lärarna dra nytta av vad andra lärare har gjort i den laborativa 

lärosalen eftersom den har blivit en plats för erfarenhetsutbyte tvärs över 

ämnes- och fakultetsgränser. 

Vad betyder det här i praktiken? Två begreppspar kan illustrera hur 

lärosalens teknik har bidragit till att utveckla lärares och studenters 

arbetssätt: struktur och flexibilitet samt processer och mål. 

Struktur och flexibilitet i undervisningen 

 
 

Alla lärare strävar naturligtvis efter att ge sin undervisning, vare sig det 

rör sig om en enskild föreläsning eller en hel kurs, en tydlig struktur, som 

hjälper studenterna att förstå och lära sig det som är viktigt. Samtidigt får 



9 

 

inte strukturen bli så rigid att den inte kan anpassas till det som sker 

under kursens gång och till en specifik studentgrupps behov. I den 

laborativa lärosalen finns utmärkta möjligheter att utveckla och testa 

flexibla undervisningsformer. 

Via mentometrar kan läraren exempelvis göra en snabb kartläggning av 

gruppens förkunskaper eller ta reda på studenternas åsikter i en fråga. 

Mentometrar möjliggör också att studenterna kan svara på 

kontroversiella eller etiskt problematiska frågor i skydd av anonymitet. 

En fördel med mentometrar är att svaren visualiseras och direkt kan 

analyseras, vilket främjar studentaktiviteten. 

  

Andra lärare har utnyttjat lärosalens interaktiva skrivtavlor för mer än 

bara enstaka anteckningar: de kommer med presentationer som inte är 

färdiga, utan innehåller gott om tomma ytor som studenterna fyller med 

innehåll. Den färdiga presentationen föreligger alltså inte förrän vid 

undervisningstillfällets slut och dokumenterar även det som sades och 

gjordes i lärosalen. Den kan dessutom enkelt distribueras till studenterna. 

Det här är ett arbetssätt som kräver en hel del av läraren. Svar från 

studenter ska tas på allvar och tillåtas påverka det som sägs och görs, och 

en halvtom presentation måste bli fylld med något vettigt. Det kan 

kännas nervöst, men samtidigt ser vi hur det fungerar stimulerande för de 

flesta lärare och studenter. Tekniken är inte alltid en förutsättning för att 

arbeta så här, men den erbjuder fler möjligheter och gör 

dokumentationen mycket enklare. 

Processer och mål i undervisningen 
Under våren 2012 arbetade fyra studentgrupper på en kurs från 

teologiska institutionen med samma problem i den laborativa lärosalen. 

Till sitt förfogande hade varje grupp en interaktiv skrivtavla där de skulle 

presentera sina diskussioner och lösningar. Av en slump valde två 

grupper att stå upp och arbeta tillsammans direkt på tavlorna med de 

inbyggda verktygen, medan de andra två grupperna föredrog att sitta 

kring borden och använda trådlösa tangentbord för att skriva på tavlorna. 

Efter en viss inledande tveksamhet började studenterna som stod upp att 

skriva och rita med pennorna. Diskussionen blev snabbt livligare, 

pennorna vandrade från hand till hand, bilder klistrades in bredvid texten 
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och så gott som alla studenterna deltog i diskussionen, bidrog till 

anteckningarna och tog till orda vid redovisningen. 

Med ryggen mot dessa grupper satt de andra studenterna vid sina bord. I 

en av grupperna stod en av medlemmarna vid tavlan, men alla 

anteckningar som fördes upp där skrevs av den person som satt vid 

tangentbordet. Diskussionen var mer lågmäld och mindre intensiv. Det 

var oftast den som satt vid tangentbordet eller den som stod upp vid 

tavlan som till sist formulerade gruppens svar och som också ansvarade 

för redovisningen. 

Resultatmässigt visade det sig att övningens mål hade uppnåtts av alla 

fyra grupperna oberoende av arbetssätt. En enkel slutsats skulle alltså 

kunna vara att låta studenterna själva organisera sitt arbete för att nå 

målen. Ur en annan synvinkel är det emellertid inte fullt lika enkelt. I 

många sammanhang är deltagandet i den öppna och gemensamma 

diskussionen kring ett problem i sig ett mål – att lära sig att definiera 

problem och hitta lösningar, formulera dem och argumentera för sin sak 

och lyssna på andras argument är av central vikt i lärprocessen. Det som 

kan förefalla likgiltigt ur resultatsynpunkt kan alltså vara centralt ur ett 

lärandeperspektiv. Fler studenter får sannolikt bättre förutsättningar att ta 

till sig både fakta och metoder när de i större utsträckning själva bidrar 

till att få fram resultatet. I den laborativa lärosalen har vi gång på gång 

sett hur tavlorna kan användas för att just öka studentaktiviteten. 

En slutsats som man kan dra av exemplet ovan är att den laborativa 

lärosalen ofta ställer lärare inför tillspetsade situationer och mer eller 

mindre tvingar fram funderingar kring vad som egentligen är värdefullt – 

eller tvärtom umbärligt – med olika arbetssätt. Vilka specifika fördelar 

har olika arbetsformer? I vilka sammanhang och för vilka syften är det 

rimligt att lärarna föreskriver det ena eller det andra arbetssättet?  

Att komma till den laborativa lärosalen –  

och att återvända till campus 

 
Varje lärare som tar sin undervisning till den laborativa lärosalen blir i 

praktiken del av ett projekt med planerings-, genomförande- och 

utvärderingsfaser.  
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På ULLs webb finns information om lärosalen, exempel på vad olika 

lärare har gjort där och en beskrivning av hur ett sådant projekt går till.
1
 

Under 2012 har vi också lagt till en bokningssida, där man direkt kan se 

när det finns lediga tider i salen.
2
 Lärarna behöver satsa tid i projektet, 

men den laborativa lärosalen och det stöd som ULL ger är gratis. 

Lärosalen är ett exceptionellt rum och en del lärare har medvetet valt att 

utnyttja detta: då blir undervisningen någonting utöver det vanliga. Men 

de flesta lärare vill inte bli beroende av en enda lokal, utan börjar snart 

fundera över hur de ska kunna dra nytta av sina erfarenheter från den 

laborativa lärosalen på sina vanliga campus. Ingen annan av 

universitetets lokaler har så många skärmar som ULLs lärosal. Det finns 

dock så gott som alltid sätt att översätta det lärare prövat där till andra 

lokaler – och den översättningen hjälper ULLs lärare också till med. 

Under 2012 har vi sett hur de interaktiva skrivtavlorna har börjat spridas 

till universitetets olika campus. Tillräckligt många lärare verkar känna 

till och ha erfarenheter av tekniken för att vilja argumentera för 

investeringar i den egna lärosalsmiljön. Tre saker upprepar vi då 

ständigt: 

 Lärarna måste få information om att tekniken finns och vad den 

kan användas till. 

 Lärarna måste få hjälp att lära sig använda tekniken. 

 Någon på campus måste ta ansvar för att sköta tekniken: 

uppdateringar av programvara, support m.m. 

Givetvis behöver det inte finnas interaktiva skrivtavlor i varje sal (och 

det finns för övrigt andra tänkbara lösningar) men investeringar i 

lärosalarnas utrustning måste ändå anses vara ett strategiskt intresse för 

ett universitet som satsar på pedagogisk utveckling i campusmiljö. 

Den förändrade lärarrollen 
När teknik används för att stödja lärandet påverkas 

också lärarrollen. Ett exempel på detta är 

distanslärare som måste var mer av en handledare 

och coach än en klassisk föreläsare.   

Undervisning i den laborativa lärosalen kan på 

samma sätt ruska om oss och hjälpa till att mejsla 

fram en ny, medveten lärarroll. Då vet man när och 

varför det ibland behövs en sage on the stage, och 

när man istället bör vara en guide by the side. Eller 

varför inte den roll som vi har sett utvecklas i salen: 

den som varken står framför eller vid sidan av 

studenterna, utan mitt ibland dem, på ett torg, där 

lärarens erfarenheter och kunskaper får sin givna 

plats i ett samtal med studenterna kring ett 

gemensamt intresse (jfr. s. 14).  

                                                      
1
 www.ull.uu.se/salen 

2
 www.ull.uu.se/salen/bokningsforfragan 

http://www.ull.uu.se/salen/
http://www.ull.uu.se/salen/bokningsforfragan/
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Studiebesök i den laborativa lärosalen 
Nitton olika grupper gjorde studiebesök i lärosalen under året. Åtta av 

dessa besök var internationella: deltagarna i sex av dem kom från 

Europa, medan de två återstående kom från universitet i Nord- respektive 

Sydamerika. 

De svenska besöken innefattade allt från ledarutvecklingsnätverk för de 

stora universiteten till en sjätteklass från en skola i Uppsala. För ULLs 

del var mötet i slutet av maj med en grupp från Living Lab vid Faculteit 

Campus Den Haag i Nederländerna särskilt intressant. Där byggs just nu 

ett Exploratorium och dess personal kom till ULL i samlad trupp, lika 

mycket för att se själva lokalerna som för att diskutera arbetssätt: hur 

sprider man kunskap om teknikens möjligheter och hur omsätter man 

dem i den högre utbildningens praktik? Det blev en lärorik heldag av 

erfarenhetsutbyte och intressanta samtal kring skillnader och likheter 

mellan våra respektive satsningar. 

Spridningen över vetenskapsområden 
Antalet tillfällen under 2012 då lärare undervisade studenter i den 

laborativa lärosalen var 89. Vi har både tagit emot lärare som har haft 

stora delar av en kurs i salen och lärare som endast varit på ULL någon 

enstaka gång med sina studenter. 

 
 

Spridningen över vetenskapsområden som nyttjade den laborativa 

lärosalen för undervisning var jämn: HumSam 32 %, MedFarm 39 %, 

TekNat 29 %.  
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Undervisning pågår! 

 

Samtal med Hans Frimmel, lärare vid Institutionen för informations-

teknologi, som undervisat sina studenter i den laborativa lärosalen. 

Kursen i beräkningsvetenskap har du haft tidigare, eller hur? 

Berätta vad det var som fick dig att ta den till den laborativa 

lärosalen istället för att vara kvar där ni brukar vara? 

– Beräkningsvetenskapskurserna har varit institutionens frontkurser för 

förändring och har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Vi har gått 

över från traditionell, poängbaserad examination till att göra en i 

praktiken fungerande kursmålplan och examinera därefter – målbaserat. 

Kombinationen lång rättningstid och svårt att förmedla budskapet vid 

traditionell rättning av inlämningsuppgifter med rödpenna gjorde att jag 

gick över till att istället jobba med interaktiv rättning vid dator. När jag 

kom till ULL såg jag egentligen inte den laborativa lärosalen som 

"lösningen" på något specifikt problem, men insåg däremot att själva 

rummets grundläggande flexibilitet och teknik erbjöd möjligheter att 

utveckla kursens labbövningar, som utförs i grupp. 

Hur planerade och organiserade du undervisningen i den 

laborativa lärosalen? 

– Vid labbens start skapas fyra stora grupper som sitter och jobbar och 

pratar för att lösa var sitt problem relaterat till uppgiften. De har tillgång 

till laptops och kan även använda de interaktiva skrivtavlorna. I slutet av 

tillfället sammanfattar varje grupp sina resultat (som sedan läggs upp i 

Studentportalen) och studenterna delas in i hemstudiegrupper med en 

student från var och en av de fyra första grupperna. En eller två veckor 

senare lämnar hemstudiegrupperna in sina färdiga rapporter med 

lösningar på problemet. När vi sedan träffas i den laborativa lärosalen, 

diskuteras bra och dåliga lösningar. Därefter färdigställer och förbättrar 

studenterna under en till två timmar sina lösningar under läraröversyn. I 

slutet av tillfället har alla studenter fungerande och välskrivna lösningar. 

Kursen innehåller ett par labbövningar med progression i kraven på 



14 

 

språk, sätt att skriva datorprogram, kommentarer och referenser. Den 

tredje och sista inlämningsuppgiften brukar vara mycket välskriven! 

Infriades dina förväntningar – och vad tyckte studenterna? 

– Den laborativa lärosalen funkar bra för själva undervisningen; jag vill 

väldigt gärna ha fler "Salen" att tillgå! Småstrul med tekniken 

förekommer, men hjälp i form av teknikstöd funkar bra. Vissa studenter 

gillar att jobba i grupp och de får även ut mest av detta. Inbyggd misstro 

mot nymodigheter verkar finnas hos en del andra studentgrupper – de 

saknar ibland förståelse för varför det är viktigt att kunna presentera en 

lösning för andra (inklusive varför dokumentation är bra även för 

författaren själv) och inte bara lösa problemet. Men alla studenterna har 

uppskattat detta, fast några har tyckt att det räcker med någon enstaka 

gång, därefter ska allt helst vara som förr. Det stora dilemmat har gällt 

något så praktiskt som schemaläggningen.  

Den laborativa lärosalen är ett speciellt rum, dit många vill 

komma. Om du har kursen igen och inte kan komma hit, vilka 

anpassningar skulle behövas för att ändå ta med dig de bästa 

erfarenheterna till den vanliga campusmiljön? 

– Det behövs en sal med rull- och fällbara möbler, några laptops att dela 

ut vid behov och möjlighet att projicera flera bilder samtidigt på olika 

väggar (det behöver inte nödvändigtvis finnas smartboards - man kan 

exempelvis använda plattor istället). Helst ska det förstås finnas många 

sådana miniversioner av den laborativa lärosalen, så att de är lätta att 

boka. Jämför hur projektoranvändningen exploderade när de monterades 

i varje föreläsningssal på Polacksbacken.  

Har du något råd till andra lärare som funderar på att undervisa 

här? 

– Ha en idé om vad du vill göra av din undervisning. Visst kan du 

komma till Salen av ren nyfikenhet, utan idé om att undervisa där och 

istället söka inspiration: den kanske kommer, men tvinga inte fram att 

vara där bara för sakens skull. Om din idé underlättas av att vara i den 

laborativa lärosalen, gör slag i saken och boka! Var ute i god tid och ta 

dig tid att träffa ULL-lärarna innan – det är värt mycket att få en 

genomgång även om du kanske varit i Salen och sett den. 

Beräkna att vissa saker tar längre tid – att studenter ska förflytta sig från 

Polacksbacken till Salen på en rast är inte realistiskt. Se till att 

studenterna får information om vart de ska och varför. 
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System inom lärande  

och utbildning 

 

 

Uppsala Learning Lab ansvarar för universitetets system inom området 

lärande och utbildning, som under 2012 innefattat Studentportalen, 

lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, 

plagiatkontrollverktyget Urkund, strömmande media från UR access, 

system för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt den 

avpersonifierade demomiljön. 

ULL arbetar för väl fungerande system och nöjda användare. Detta 

åstadkoms bland annat genom att utveckla systemet i nära samarbete 

med användarna, anordna kurser, seminarier, handledning och erbjuda 

daglig rådgivning.  

 

Studentportalen 

 

Studentportalen är ett stort system som står i kontakt med många centrala 

it-system vid Uppsala universitet. Studentportalen erbjuder tjänster och 

funktioner för att underlätta studieadministration och undervisning för 

studenter, lärare och administratörer.  
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Verksamhetskritiskt system 

Under höstterminens senare del råkade Studentportalen ut för 

återkommande driftstörningar och för att komma till rätta med 

problemen genomfördes ett omfattande felsökningsarbete. Tack vare 

intensiva insatser under jul- och nyårshelgerna samt rådgivande hjälp av 

utomstående konsulter lyckades man komma till rätta med problemen 

och eliminera störningarna. 

Händelsen var dock en tankeställare för alla inblandade. Underhåll är av 

stor betydelse för att upprätthålla ett funktionssäkert system och måste 

därför prioriteras. Konsekvenserna av ett avbrott blir av naturliga skäl 

värre ju mer ett system används och ju mer beroende verksamheten är av 

det. Studentportalen är inte ett kritiskt system i den bemärkelsen att 

störningar eller avbrott innebär fara för liv eller egendom, däremot 

påverkas kärnverksamheten vid universitetet, att bedriva undervisning 

och forskning, i mycket hög grad.  

Med sina snart sex år på nacken har Studentportalen, som system 

betraktat, en lång historia med många olika påbyggnationer och 

integrationer. Det är en följd av verksamhetens ständigt förändrade krav 

på systemstödet. Studentportalen har successivt fått en allt större 

betydelse för universitetets dagliga verksamhet och därmed blivit ett 

verksamhetskritiskt system som kräver hög tillgänglighet och stabilitet.  

Utvecklingsarbetet i Studentportalen 

Under 2012 har en stor del av 

utvecklingsresurserna avsatts för så 

kallat refaktoreringsarbete då koden 

struktureras om. Dels för att 

Studentportalen ska fungera med nya 

Ladok (läs mer på sidan 27), dels för att 

ersätta personnummer med interna 

identifierare och därmed möjliggöra 

internutbildningstillfällen i 

Studentportalen. Internutbildningar har 

ingen koppling till Uppdok. Under 

hösten har Avdelningen för pedagogisk 

utveckling (PU) varit pilotanvändare av 

internutbildningar i Studentportalen.  

Den största nyheten under 2012 var 

införandet av funktionen Inlämning. Via 

den funktionen kan studenter – 

individuellt eller gruppvis – ladda upp 

filer som läraren kan bedöma. Läraren 

kan arbeta med inlämnade filer via en översikt eller via sida för 

respektive student/grupp. Läraren kan även ladda upp svarsfiler och 

kommunicera med enskilda studenter eller grupper via en händelselogg. 

Det är dessutom möjligt att skapa en så kallad utdelad mapp så att 

studenter kan ta del av varandras inlämningar. Funktionen Inlämning är 

kopplad till Urkund så att inlämnade filer kan plagiatkontrolleras.  



17 

 

Under 2012 gjordes även en genomgående förbättring av funktionen 

Framsteg, dels för att förbättra svarstiderna och dels för att införa nya 

möjligheter till sortering och filtrering av framstegsprotokollet. 

Studentportalen i siffror 

Antalet unika användare som loggat in i Studentportalen under 2012 är 

drygt 65 000, vilket innebär en ökning med 6 % från föregående år. Av 

dessa utgörs 46 500 av studenter och 5 000 av anställda. 13 500 har 

loggat in med PIN-kod, den kod som studenter får vid antagning. 

Antal institutioner som använder Studentportalens funktioner 

 

Diagrammet ovan visar antalet institutioner som under 2012 aktiverat 

minst en instans av en funktion i Studentportalen. Under året hade 60 

institutioner möjlighet att använda Studentportalens funktioner. 

Fördelningen är ungefär densamma som året innan.  

Antal funktioner som används under 2012 

Under 2012 aktiverades totalt 45 300 instanser av Studentportalens olika 

funktioner. Det betyder att institutionernas användning av 

Studentportalens funktioner ökade med 31 % från föregående år.  

Fortfarande ligger Anslagstavla och Filarea i topp som de funktioner 

som används mest frekvent, men användningen är nästan likvärdig med 

året innan. De funktioner som ökat mest från 2011 är Diskussionsforum 

och Testsamling. Även funktionen Kursregistrering har ökat och antalet 

studenter som registrerade sig via Studentportalen under 2012 var 

51 300. Det är 80 % fler än 2011. 

Den nya funktionen Inlämning som infördes under hösten har visats sig 

populär med 550 aktiverade instanser efter bara tre månader. 
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Antalet aktiverade Tentamensanmälningar har ökat från 3662 till 4097 

och antalet studenter som har anmält sig till tentamen i Studentportalen 

under 2012 är drygt 95 000. Det är en ökning med 23 %.  

Jämförelse mellan aktiverade funktioner 2011 och 2012 
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Universen, nr 3, 2012, beskriver lärare 

och forskare som utnyttjar ny teknik då 

de bl.a. undervisar studenter i USA och 

Nya Zeeland. 

Att mötas över nätet  

 
 

Uppsala universitet har i sin miljöplan lyft fram e-möten, vid sidan av 

videokonferenser, som rekommendation för att undvika onödigt 

flygresande.  

 

Under året som gått har det skett en ökning 

av e-möten och video-konferenser. Trots 

detta visar statistik att de anställda flyger 

mer och mer i tjänsten. 

E-möten via Adobe Connect  

Universitetet anslöt sig hösten 2009 till 

Sunets e-mötestjänst Adobe Connect som 

idag har drygt 35 svenska lärosäten, 

Vetenskapsrådet och Verket för 

högskoleservice som medlemmar.  

Vid Uppsala universitet används  

e-möten främst vid distanskurser men 

också av lokala, nationella och 

internationella nätverk och grupper. 

 

E-mötesverktyget har sedan starten haft 

flera tekniska problem. ULL har en 

drivande roll i det nationella arbetet med att förbättra denna tjänst, 

genom deltagande i den nationella styrgruppen samt i arbetsgrupper för 

nationell support och användarstöd. Som exempel kan nämnas att ULL 

vissa kvällar under året ansvarat för det gemensamma nätbaserade 

supportrummet för anställda och lärare i Sverige. Arbetet sker i nära 

samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). 

 

Under 2012 började Högskoleverket använda Adobe Connect när de 

utvärderade utbildningar vid Uppsala universitet. Då institutioner och 

campusområden inte hade några rimliga möjligheter att i tid bygga upp 

kompetens inom området e-möten och Adobe Connect fick ULL 

uppdraget att stötta de berörda institutionerna med lokal, utrustning och 

tekniskt stöd. Under året som gått hjälpte ULL till vid 57 student- och 

lärarintervjuer. Dessutom genomförde ULL flera användarkurser, en 

teknisk workshop och en kurs för tekniker i syfte att bygga upp 

kompetensen ute i organisationen för att kunna lämna över ansvaret till 

respektive campusområde 2013.  

 

Användningen av e-möten vid Uppsala universitet har ökat med 26 % 

från 2011 till 2012, från ca 3800 till ca 4800 mötestimmar. I och med 

samgåendet med Högskolan på Gotland kommer troligtvis andelen e-

möten att öka avsevärt. 
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Videokonferens  

Videokonferens är en teknik för att träffas på distans, där bild och ljud 

håller hög kvalitet. Vid Uppsala Learning Lab finns två video-

konferensutrustningar. Under 2012 har det skett en kraftig ökning av 

antalet videokonferenser vid ULL. Detta gäller både för nationella och 

internationella möten samt för undervisning.  

I och med samgåendet med Högskolan Gotland kommer behoven av 

videokonferenser att öka ytterligare. För att möta dessa behov slöts under 

hösten 2012 ett samarbetsavtal mellan Uppsala universitet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet, som redan har en väl utbyggd och fungerande 

organisation för inköp, drift och användarsupport gällande 

videokonferens. ULL har fått i uppdrag att koordinera insatserna då 

bland annat nya videokonferenssystem ska installeras vid 

campusområden i Uppsala och på Gotland. 

 

Strömmande media 

 

 trö  ande  edia  r audi - eller vide  aterial från internet s   s elas 

u   i  ebbl saren under tiden det h  tas   

 

Utbildningsradion erbjuder en tjänst, UR Access, för att tillgängliggöra 

radio- och TV-program som producerats eller köpts in av 

utbildningsradion. 

 

Uppsala universitet är anslutet till UR Access och därmed får anställda 

och studenter tillgång till dessa program via CAS-inloggning. Lärare kan 

använda programmen under föreläsningar och seminarier eller i 

distansundervisning. Det är också möjligt att länka till programmen från 

exempelvis Studentportalen. 

 

 

Demomiljö för utbildning och test 
Den avpersonifierade demomiljön är en spegling av produktions-

miljöerna för Studentportalen, Uppdok, Selma och AKKA med fingerade 

personuppgifter. Demomiljön används bland annat på kurser och vid 

presentationer av de berörda systemen.  

ULL är systemägare, vilket innebär ansvar för att samordna 

terminsuppdateringar och se till att demomiljön följer samma releaseplan 

som produktionsmiljöerna. 
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Plagiatkontroll 

 

Uppsala universitet använder textmatchningssystemet Urkund för att 

plagiatkontrollera inlämnat studentmaterial. Alla anställda kan aktivera 

ett analyskonto i Urkund dit studenter kan skicka sina uppsatser för 

plagiatkontroll. Urkund är även integrerat i inlämningsfunktionerna i 

Studentportalen och i lärplattformen Ping Pong, vilket bidrar till en 

mycket smidig hantering. Sedan hösten 2012 används Urkunds nya 

webbservice i kommunikationen mellan Urkund och Studentportalen. 

Under 2012 har drygt 80 000 dokument skickats till Urkund för 

plagiatkontroll. 

 

Lärplattform 

 

Förutom Studentportalen, som alla studenter automatiskt har tillgång till, 

använder Uppsala universitet lärplattformen Ping Pong. Lärplattformen 

används främst vid distansundervisning. 

ULL ger inte längre några kurser i Ping Pong, men erbjuder självstudie-

material och handledning vid behov. 

Avvecklingsplan 

I anvisningarna till verksamhetsplanen 2012 fick ULL i uppdrag att 

genomföra en successiv avveckling av lärplattformen Ping Pong. 

Orsaken till uppdraget är att universitetet har Studentportalen med 

likartad funktionalitet och att användningen av Ping Pong är mycket liten 

i förhållande till användningen av Studentportalen. Lärplattformen är 

dessutom mycket supportkrävande. 

I den avvecklingsplan som ULL tog fram under våren identifieras tre 

grupper av Ping Pong-användare. Den första gruppen är de som använder 

funktioner i Ping Pong som även finns i Studentportalen. Dessa har 

aktivt uppmanats att övergå till Studentportalen och erbjudits stöd för sin 

överflyttning. ULL har anordnat workshoppen Flytta din kurs från Ping 

Pong till Studentportalen. 
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Den andra gruppen har likartad användning av Ping Pong men har 

studenter eller lärare som inte finns vid universitetet. När de tekniska 

förutsättningarna föreligger för att kunna ta in externa deltagare i 

Studentportalen kommer denna grupp erbjudas stöd för överflytt.  

Målet är att endast de tiotalet institutioner som har en mera omfattande 

användning blir kvar i lärplattformen. Dessa informeras då om att de får 

ta ett större eget ansvar för sin användning. Allt eftersom avvecklingen 

sker minskar ULL-personalens kunskaper och därmed är det inte möjligt 

att ge den avancerade support och handledning som dessa användare 

kräver.  

Information om slutgiltig avveckling av Ping Pong kommer att meddelas 

minst två år i förväg. 

Antal aktiviteter i lärplattformen 

Under 2012 har Ping Pong haft 369 pågående aktiviteter. Det är 75 färre 

än föregående år. Antalet inloggningar har varit drygt 650 000, vilket är 

en minskning med 19 %.  

 

Praktikhanteringssystemet VFU-portalen 

 

VFU-portalen underlättar administrationen kring placering av studenter 

inom lärarutbildningsprogrammen som ska ut på verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). 

I VFU-portalen är det bland annat möjligt att se vilka studenter som 

begärt VFU, ta ut ekonomiska rapporter, uppdatera uppgifter om 

arbetsplatser, tillgängliggöra handledare samt placera studenter. 

Delar av VFU-portalen är inbäddad i Studentportalen via så kallad 

iFrame. Denna koppling innebär att studenter kan ansöka om VFU-

placering via Studentportalen och få information om sina tilldelade VFU-

placeringar där. Här kan också lärarna se var studenterna har VFU-

placerats samt göra anteckningar om genomförda besök. 

Via VFU-portalen placeras varje termin ca 2400 lärarstudenter på en 

praktikplats. Detta sköts av 22 samordnare fördelade i 17 områden. 

Dessutom är ca 400 arbetsplatsansvariga vid Uppsala kommuns skolor 

behöriga att administrera sina arbetsplatser och tillgängliggöra 

handledare via systemet. 

VFU-portalen samförvaltas med fakulteten för utbildningsvetenskaper 

som även har huvudansvaret för användarstöd. Vi har en styrgrupp med 

representanter från ULL samt fakulteten och en förvaltningsgrupp med 
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representanter från ULL, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier och några av VFU-områdena. Förvaltningsgruppens 

främsta uppgift är att prioritera inkomna önskemål om förbättringar och 

vidareutveckling.  

Hittills används VFU-portalen enbart av lärarutbildningsprogrammen, 

men både andra utbildningar vid Uppsala universitet och andra lärosäten 

har visat intresse för systemet under 2012. ULL har genomfört flera 

presentationer och fört diskussioner med intressenterna. 

Support och handledning 

 

ULL ansvarar för kostnadsfri support och rådgivning för systemen inom 

lärande och utbildningsområdet vid Uppsala universitet. Supportfrågor 

tas emot via telefon och e-post under kontorstid.  

Supportansvaret vid ULL fördelas mellan två systemadministratörer samt 

fyra ULL-lärare. Under hösten 2012 fick supportfunktionen förstärkning 

genom nyrekrytering av en systemadministratör, Emma Söderlund. 

Supportfrågor som inkommer till ULL redovisas i ett ärendehanterings-

system som gör handläggningen personoberoende samt bidrar till enklare 

uppföljning och statistikbearbetning. 

Ett supportärende via e-post består vanligen av flera mejlväxlingar men 

räknas som ett ärende i statistiksammanställningen. Ett supportsamtal via 

telefon tar i genomsnitt 5-10 minuter. Ett registrerat telefonsamtal kan 

ibland följas upp med kompletterande information via e-post, men räknas 

ändå som bara ett ärende.  

Antalet supportärenden under 2012 var 3806, vilket är något fler (6 %) 

än föregående år. Det som är särskilt utmärkande är att Ping Pong-

ärendena har minskat till att enbart utgöra 19 % av alla ärenden, medan 

Studentportalärendena har ökat till 62 % av det totala antalet ärenden. 

2012 Totalt 

Ping Pong 742 

Studentportalen 2371 

E-möte 68 

Urkund 35 

Övrigt 590 

Totalt 3806 
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Att supporten för Studentportalen ökar beror främst på att både antalet 

användare och användningen ständigt ökar, men också på att 

funktionernas komplexitet har ökat och därmed kräver mer support. 

Minskningen av Ping Pong-support är en naturlig följd av att antalet 

aktiviteter minskat från föregående år. 

En annan förändring är att en ny kategori införts för ärenden om 

plagiatsystemet Urkund, som tidigare inkluderats i kategorin Övrigt. 

Kategorin Övrigt innehåller bland annat frågor från studenter, frågor om 

e-post och Korint samt förfrågningar om videokonferens och bokning av 

den laborativa lärosalen, vilka hänvisas vidare till rätt instans.  

De ärenden som rör Studentportalen kategoriseras även per funktion. Det 

som är absolut vanligast är frågor som rör behörighetsroller.  

 

Värt att notera är dock att 173 av de 565 ärenden som rör Behörighet 

utgörs av faxmeddelande med ifyllda behörighetsblanketter. Det är ändå 

ett tydligt tecken på att hanteringen av behörigheter inte är helt trivial 

och därmed tidskrävande för både användare och supportpersonal.  

Observera att den totala summan av frågor gällande funktioner i 

diagrammet ovan är högre än antalet ärenden om Studentportalen (2371 

st) eftersom vissa ärenden berör flera funktioner och därmed kopplats till 

flera kategorier. Underkategorin Övrigt innehåller bland annat ärenden 

som rör inloggningsproblem, driftstörningar och kopplingar till andra 

system. 

Antalet ärenden som inkommit från studenter med studentkontoadress 

(andra adresser som gmail och hotmail är inte medräknade) är ungefär 

detsamma från föregående år, 194 stycken. Av dessa är merparten Ping 

Supportfrågor om Studentportalen fördelade per funktion 
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Pong-frågor (74 %) som till stor del rör kursinnehållet och som hänvisas 

vidare till ansvarig lärare eller institution. 

Som vanligt har ULL haft öppet för personlig handledning för enskilda 

användare eller mindre grupper varje måndag eftermiddag. Det har också 

varit möjligt att boka annan tid för handledning. Under 2012 har 38 

personer fått handledning vid ULL. 

Projekt 

 

Under 2012 pågick ett EU-projekt som en del av ULLs internationella 

samverkan.  

ROLE  
EU-projektet ROLE

3
, Responsive Open Learning Environments, syftar 

till att bygga ett ramverk som gör det möjligt för studenter att på ett 

enkelt sätt organisera sina personliga lärmiljöer med hjälp av s.k. mash-

up teknik.Under 2012 gick ROLE in på sitt sista år vilket innebar mycket 

konkret arbete med att realisera och stabilisera de idéer projektet tidigare 

kommit fram till. 

För ULLs räkning innebar det i huvudsak fyra saker: 

 Vidarutveckling av ROLE Software Development Kit (SDK) - 

en miljö som tillåter utvecklare att testa och vidareutveckla de 

tekniker som används inom projektet. 

 Utveckling av en mer stabil version av ROLE-plattform som är 

bättre lämpad att kunna driftsättas i realistiska driftmiljöer med 

många studenter. 

 Förbättrad integration mellan ROLE-plattformen och ROLE 

Widgetstore, bland annat för att kunna använda så kallade 

bundles. En bundle är en samling widgets som någon satt 

samman för att de passar bra att använda tillsammans, ibland 

med ett uttalat pedagogiskt syfte. 

 Genomförandet av en konkret användarstudie av hur ROLE- 

tekniker kan användas på en kurs vid Uppsala universitet. 

Resultaten visade att flera av koncepten inom ROLE är 

gångbara, bland annat att studenter inte hade några problem med 

att jobba med flera olika små verktyg som kommunicerar. 

                                                      
3 http://www.role-project.eu/ 

 

http://www.role-project.eu/
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ROLE – ett innovativt EU-projekt om personliga lärmiljöer  
När ROLE-projektet sjösattes i februari 2009 var det långa diskussioner om hur vi skulle realisera 

de ganska omfattande målsättningar som listats i ansökan. Givet var att vi skulle undersöka hur 

man kan: 

 skapa innovativa personliga lärmiljöer, 

 stödja det självreglerade lärandet, 

 förenkla övergångar mellan olika lärandefaser i livet och 

 hantera både formellt lärande och lärande på jobbet. 

Vi skulle också ta hänsyn till ny teknik som framväxten av realtidskommunikation på webben, 

ökad användning av smartphones, smarta rekommendationer, den semantiska webben och 

samtidigt vara noga med att inte låsa in folk i en ny plattform. Allt detta skulle vi även testa 

tillsammans med de partners i projektet som redan var involverade i mer traditionella former av 

lärande, både inom högskole- och företagssektorn. 

Ett viktigt beslut var att fokusera på webben som plattform. I efterhand kan det tyckas uppenbart 

då både mobiler och desktop i allt större grad integreras med webben, men 2009 var det inte lika 

självklart. 

Vidare valde ROLE-konsortiet att fokusera på hur man kan sätta samman lärmiljöer med hjälp av 

widgets, små verktyg byggda med hjälp av HTML, JavaScript och CSS. Förhoppningen var att 

genom att skapa en plattform för innovation och konkurrens skulle både bredd och kvalitet uppstå.  

Nu när ROLE har avslutas är mycket av tekniken på plats. Det finns en plattform där vem som 

helst kan skapa en lärmiljö. Den byggs upp genom att användaren stoppar in ett antal av de 

verktyg som finns i ROLE WidgetStore, en slags butik där man kan söka och klicka sig runt bland 

kategorier av verktyg. Förutom verktyg innehåller WidgetStore även bundles, beprövade 

kombinationer av verktyg som ibland också innehåller instruktioner om hur de kan användas på ett 

effektivt sätt i undervisning. Bundles är tänkta att kunna fungera både som erfarenhetsutbyte 

mellan lärare och som inspiration för självständiga studier. 

En lärmiljö kan vara skapad för helt privat bruk, men möjligheten finns att bjuda in och involvera 

både lärare och studenter i olika aktiviteter. Formen på aktiviteterna beror på vilka verktyg som 

har inkluderats, det vill säga allt från enkel informationsdelning till rika samarbeten i labbmiljö. 

De lärmiljöer som skapas med hjälp av ROLE-teknik kan också integreras i redan existerande 

sammanhang, till exempel i kurser som ges i andra undervisningsplattformar som exempelvis 

Moodle. 

Uppsala universitets bidrag till ROLE-projektet har varit omfattande. Fokus har varit på skalbar 

data-interoperabilitet på ett sätt som inte kräver noggrann samordning mellan olika utvecklare. 

Med hjälp av den semantiska webben och länkade data sker data-interoperabiliteten istället via 

gradvis etablering och användning av vokabulärer. Uppsala universitet har också utvecklat stora 

delar av den plattform där själva lärmiljöerna byggs upp samt en mängd specifika verktyg. 

Plattformen och ett flertal av verktygen har också testats i praktiken på en kurs om sociala medier 

vid Uppsala universitet med gott resultat. 

Matthias Palmér, Uppsala Learning Lab 
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Samverkan 

 
Foto: Bob Smith från Stanford University besöker ULL 

Uppsala Learning Lab deltar i nationella och internationella nätverk. 

Coimbragruppen 
Under 2012 ersatte Mats Cullhed Mia Lindegren som officiell 

representant för Uppsala universitet i Coimbragruppens Task Force E-

learning, och har under året deltagit i dess regelbundna e-möten
4
. Inom 

Coimbragruppen har det bland annat förts diskussioner om hur projektet 

Digitisation of University Collections kan stödjas på bästa sätt, men ULL 

har inte aktivt drivit några frågor. I december sammanträdde 

universitetets samtliga Coimbra-representanter och diskuterade hur vi 

bäst arbetar vidare inom gruppen. 

Nya Ladok  
Syftet med projektet Ladok3 är att ta fram nästa generation av 

studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. 

Målet är att systemet ska erbjuda verksamhetsanpassad funktionalitet 

med beredskap för förändring, samtidigt som det ska vara modernt, 

användarvänligt och billigare i drift och underhåll än dagens system. 

Enligt plan ska nya Ladok införas i fyra steg under 2015-2017. 

Övergången till det nya systemet kommer att innebära omfattande 

anpassningsarbete för ett stort antal system vid Uppsala universitet, där 

Studentportalen är ett av dem som berörs mest.  

Vid Uppsala universitet har ett lokalt införandeprojekt etablerats med 

syfte att samordna arbetsinsatserna på alla nivåer. Införandet av nya 

Ladok kräver att andra lokala projekt och utvecklingsarbeten står tillbaka 

under perioden.  

                                                      
4
 http://elearningcoimbragroupning.com 
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Under 2012 har personal från ULL deltagit vid flertalet informations-

träffar om Ladok3-projektet för att följa och påverka utvecklingen av det 

nya systemet. ULL har också aktivt deltagit i remissförfaranden och 

diskussioner avseende migrerings- och införandeprocesserna. För 

Studentportalens del har refaktoreringsarbete påbörjats, för att anpassa 

systemet till det nya kommunikationssättet. 

ULLs avdelningschef Mia Lindegren deltar i projektets styrgrupp. 

 

Samgåendet Uppsala universitet  

och Högskolan på Gotland 

 

Samgåendet mellan Uppsala universitet (UU) och Högskolan på Gotland 

(HGo) har under 2012 engagerat ULLs personal i en rad 

utredningsuppdrag och arbetsuppgifter. 

Under våren arbetade Mats Cullhed från ULL i Referensgruppen för 

nätbaserad utbildning, där lärare och andra representanter från UU och 

HGo hade i uppdrag att formulera en vision för nätbaserad undervisning 

vid ett gemensamt lärosäte. I uppdraget ingick också att föreslå en 

handlingsplan samt åtgärder på kort och lång sikt i syfte att stärka 

nätbaserad utbildning i Visby och Uppsala, akademiskt, pedagogiskt och 

tekniskt. Rapporten ingick i underlaget för det möte om samgåendet som 

ägde rum i Visby den 21 – 22 maj. 

Ett nytt uppdrag att fördjupa rapportens förslag erhölls i augusti från 

Delprojektet utbildningsplanering. Tillsammans med Andreas Hedrén 

från Centrum för nätbaserat lärande (CNL) vid HGo utarbetade Mats 

Cullhed Nätbaserad utbildning. Förslag och handlingsplaner, där 

tankarna i vårens rapport utvecklades och konkretiserades i mer 

detaljerade handlingsplaner och kostnadsuppskattningar för tre områden: 

utbildningsutbud, pedagogiska utvecklingssatsningar samt 

infrastruktursatsningar. Dessa förslag har i sin tur resulterat i ytterligare 

förfrågningar och uppdrag, som sträcker sig in i 2013. 

I egenskap av systemförvaltare för Studentportalen m.fl. system inom 

lärandeområdet deltog också Malin Dahlén under hösten i möten inom 

Delprojektet IT-miljö och administrativa IT-system. 

ULL har haft kontinuerlig kontakt med CNL, som också besökte ULL i 

oktober. Vår gemensamma planering inför samgåendet har bl.a. gällt 

Studentportalen och dess relation till HGo:s system, utbildningsinsatser i 

Visby (där ULL hade en kursdag för CNL i december), gemensam 

support för anställda, samt satsningar på teknik som underlättar 

samarbetet mellan Uppsala och Visby. Inom ramen för det sistnämnda 
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har ULLs tekniker Staffan Emrén arbetat intensivt med att samordna 

utbyggnaden av resurserna för videokonferenser vid UU:s 

campusområden. 

Nätverket för IT i högre utbildning  
ULL är Uppsala universitets representant i Nätverket för IT i högre 

utbildning (ITHU), ett nätverk öppet för alla som är intresserade av it i 

lärande och undervisning vid landets lärosäten. 

Syftet med nätverket är att: 

 Initiera och driva utvecklingen av resurser och 

arbetssätt avseende medierat lärande, virtuella 

lärmiljöer, ny teknik, förändrad lärarroll, öppna 

lärresurser m.m. 

 Utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, initiering 

av gemensam utbildningsinfrastruktur och andra former av 

samarbeten angående medierat lärande mellan Sveriges 

lärosäten. 

 Driva frågor om it i utbildning och lärande genom att delta i och 

utveckla kontakter med nationella och internationella aktörer.  

 

ITHU har under 2012 fortsatt att växa och idag har nätverkets e-postlista 

ca 175 prenumeranter. Grunden för nätverket är kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte via två internat per år samt månatliga e-möten via 

verktyget Adobe Connect.  

Vid vår- respektive höstinternaten i Västerås och Lund behandlades 

bland annat digitala kompetenser, lärar- och personalportaler, Sunets 

mediadistributionstjänst, olika öppna distanskursverktyg, studentportaler 

samt Ladok3.  

Konferenser 
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För att Uppsala universitet ska kunna behålla sin position som ledande 

inom it och undervisning är det viktigt att hela tiden bevaka vad som sker 

vid andra lärosäten.  

Ett av ULLs mål för verksamheten fram till och med 2014 är att 

utvärdera och testa ny teknik med utgångspunkt i pedagogik och 

användarbarhet. Ansvaret för detta ligger hos ULLs lärargrupp, som 

bedriver omvärldsbevakning kring dessa frågor. Detta genomförs på 

olika sätt, bland annat genom att delta i konferenser. ULL har även fått 

ett bidrag accepterat vid konferensen Higher education – higher level 

learning? i Tallinn i januari 2013. Under 2012 deltog ULL vid följande 

konferenser: 

Online Educa Berlin 

Online Educa Berlin är en årligt återkommande konferens inom området 

teknik och lärande och pågick 28 – 30 november 2012. Konferensen som 

lockade över 2000 deltagare från mer än 100 länder, hade förutom ett 

flertal parallella sessioner, även har en stor mässhall med utställare från 

företag, organisationer och universitet.  

NUAK 2012 

Den nationella utbildningsadministrativa konferensen NUAK 2012 – 

effektiv administration, en kvalitetsfråga anordnades den 24 – 27 

september på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen anordnades 

av Verket för högskoleservice (VHS) och Ladokkonsortiet. Totalt deltog 

över 540 personer inklusive talare.  

NU2012 

Den nationella konferensen för pedagogisk utveckling inom högre 

utbildning, återkommer vartannat år på olika orter i Sverige. NU2012 

hade huvudtema Gränslöst lärande och anordnades i Göteborg 17-19 

oktober.  


