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Verksamhetsberättelse 2005

Om Uppsala Learning Lab

Uppsala Learning Lab (ULL) är en enhet inom Avdelningen för utveckling 
av pedagogik och interaktivt lärande (UPI) vid Uppsala universitet. UPI har 
som uppdrag att främja och effektivisera pedagogisk utveckling och använ-
dandet av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.

ULL arbetar med att sprida kunskap om hur IT kan användas i verksamhe-
ten vid Uppsala universitet, t.ex. i undervisning och forskningsprojekt. Vi 
ordnar seminarier och kurser för kursadministratörer, lärare och forskare 
där pedagogiska, administrativa och tekniska frågor tas upp. ULL:s lärare 
besöker också institutioner och enheter för att informera om användandet 
av universitetets IT-resurser.

ULL deltar i forskningsprojekt och driver utvecklingsprojekt. De projekt 
som pågår just nu är EU-projektet LUISA, OpenLMS och Studentportalen 
2.0.

ULL är systemägare för två av universitetets nätbaserade IT-resurser: lär-
plattformen Ping Pong samt e-mötesverktyget Marratech. Båda kan använ-
das kostadsfritt i administration, undervisning och projekt.

ULL är aktiv i flera nationella och internationella nät-
verk, som exempelvis Swedish Learning Lab, Nätuni-
versitetet, PAUG och ProLearn. 

Arrangerade aktiviteter under året

Aktiviteter och deltagande
Under året genomfördes 15 lunchseminarier med 
302 deltagare och tre kurser med 39 deltagare. Dess-
utom hölls olika former av workshops och referens-
gruppsmöten om studentportalen. Våren avslutades 
med en välbesökt minimässa som hölls i Observatoriets 
bibliotek med 25-talet utställare och 100 besökare.

Det totala antalet besökare på kurser, seminarier, handledning och möten 
om studentportalen har under året varit ca 950 personer på 64 olika aktivi-
teter vilket ger ett snitt på ca 15 deltagare per aktivitet. Mest välbesökt var 
ULL:s minimässa med ca 100 anmälda deltagare och det mest välbesökta 
lunch seminariet var ”Nästa generation av Studentportalen” med 50 delta-
gare.

Individuell handledning av lärare som använder lärplattformen Ping Pong 
och e-mötesverktyg Marratech sker varje måndageftermiddag. Antalet be-
sökare under året har varit 220 stycken.

I bilaga 1 och 2 finns vårterminens och höstterminens program. I bilaga 3 
finns en sammanställning av hela årets deltagarstatistik.
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Lärarprojekt på ULL:s minimässa
På minimässan (se bilaga 4) vårterminen 2005 slutredovisades ULL:s lärar-
projekt. Hösten 2004 gjorde ULL en utlysning av projektmedel som kunde 
sökas av universitetslärare vid Uppsala universitet. ULL hade möjligheter 
att dela ut 1,5 miljoner kronor, pengar som kom från Swedish Learning Lab 
(SweLL). 49 ansökningar kom in och av dessa blev 21 beviljade medel.

Åtta projekt fick ett större anslag (100-150 000 kr) och 13 projekt fick ett 
begränsat anslag (30-50 000 kr) för att tillsammans med ULL eller Med-
FarmDoIT ut veckla kursen. Projektansökningarna kom från samtliga tre 
veten skaps  områden. Exempel på projekt är en internet bas erad kurs i arabis-
ka, virtuella exkursioner i geologi och distans utbildning i handelsrätt. Pro-
jektmedlen utbetalades i två omgångar, dels efter att projekten har ställts ut 
på 2005 års minimässa och dels efter de hade lämnat in en projektrapport.

Satsningen har visat sig vara lyckad. Av de 21 projekt som blev beviljade 
medel ställde 18 upp på minimässan, och ett tackade nej till medlen och 
två projekt redovisade sina resultat på ett lunchseminarium under hösten 
2005.

Många, särskilt de som har fått begränsat anslag, har anpassat Ping Pong för 
sin undervisning och på så sätt kunnat erbjuda mer flexibla undervisnings-
möjligheter än tidigare. Dessa har också nått relativt stor spridning. Två 
projekt som utmärker sig bland de övriga är dels ett projekt där frågor ställs 
före och efter en laboration (i Ping Pong), dels ett projekt som förvandlar 
ett textbaserat läromedel till en interaktiv variant av detsamma. Dessa har 
utvärderats av projektansvariga med gott resultat och effektiviserat student-
ernas lärande. De omnämnda projekten har fått fullständiga anslag.

Kursen IT i undervisningen
Kursen IT i undervisningen ges varje termin och har och 12-16 del tagare per 
kurs. Kursen tar upp tekniska såväl som pedagogiska aspekter på använd-
andet av IT i främst undervisning, men även i projekt av olika slag. Med IT 
menar vi här främst de nätbaserade hjälpmedel som finns vid Uppsala uni-
versitet och kan användas kostnadsfritt av alla anställda, framförallt Student-
portalen, lär plattformen Ping Pong samt e-mötes verktyget Marratech.

Tekniskt handhavande varvas med teoretiska inslag om bland annat olika 
perspektiv på lärande, lärarrollen i nätbas erade kurser, hur man motiverar, 
kommunicerar och examinerar studenter via nätet.

Deltagarna är ofta erfarna lärare från alla vetenskaps områden, men även 
andra yrkeskategorier är välkomna, och kursdeltagarna har bland annat va-
rit kursadministratörer, webbansvariga, studierektorer samt projektledare i 
forskningsprojekt. Förutom de kostnads fria centrala IT-resurserna vid Upp-
sala universitet så demonstreras och an vänds även andra tekniska hjälp-
medel i kursen, t.ex. presentationsprogram (PowerPoint, Camtasia), film, 
animeringar och interaktiv skrivtavla.

Kursen motsvarar 10 arbetsdagar och har sju fysiska träffar, varav några är 
halvdagar men de flesta är heldagarsträffar. De fysiska träffarna komplette-
ras av webbaserad undervisning. Deltag arna är också studenter i varandras 
webbaserade kurser för att alla skall få se hur man sammanställer olika sta-
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tistiska data i en lärplattform, t.ex. kursvärderingar. Detta upplägg gör att 
deltagarna även får se nätundervisning ur ett studentperspektiv, inte bara 
ur lärarperspektiv.

Eftersom vi vet att det är svårt för lärare att få tid till egen vidareutbildning, 
så har vi infört flexibilitet av olika slag i kursen, t.ex. finns det möjlighet att 
skjuta upp vissa kursmoment till efterföljande termin, eller att gå om delar 
av kursen, i mån av plats, senare. De mest populära dagarna att återbesöka 
är kursdagarna om Ping Pong-handhavande samt dagen om hur teknik kan 
användas som stöd för lärande.

Under våren 2005 hade kursen 13 deltagare från följande ämnen: matema-
tik, strålningsvetenskap neurovetenskap (2st), farmaceutisk biovetenskap, 
lingvistik och filologi, ABM, företagsekonomi, psykologi, statsvetenskap, 
handelsrätt, konstvetenskap, historia (2st). 

Under hösten 2005 hade kursen 14 deltagare, varav två enbart gick de-
lar av kursen. En av deltagarna var betalande deltagare och kom från Polis-
högskolan, de övriga kom från följande ämnen inom Uppsala universitet: 
sjukgymnastik, klinisk virologi, klinisk kemi, limnologi, matematik, lärar-
utbildning (3st), litteraturvetenskap, finsk-ugriska språk, radiologi (3 st), 
lingvistik och filologi.

Övriga kurser
Under 2005 har Giovanni Pineda utvecklat och givit en Översiktkurs i Ping 
Pong för kursadministratörer. Kursen ger en översikt av Ping Pong med ex-
empel från undervisning och projekt. Tyngdpunkten ligger på kommunika-
tion och distribution av material, samt hur man hanterar kopplingen av 
ett kurstillfälle från Studentportalen till en viss kurs i Ping Pong. Kursen 
tar även upp hur man kopierar en färdig kursvärdering och redigerar den. 
Deltagarna får testa varandras kursvärderingar, så att de även kan öva på hur 
man sammanställer och distribuerar resultatet till studenterna.

PAUG-möte och heldagsseminarium om IT i undervisningen
Ping Pong är en svensk lärplattform som an-
vänds vid flera lärosäten i Sverige. Använ-
dargruppen PAUG (Ping Pong Academic 
User Group) består av cirka 45 aktiva per-
soner som tillsammans representerar fler 
än 180 000 licensierade användare. I grup-
pen ingår systemansvariga, IT-pedagoger, 
lärare, kursproducenter och IKT-ansvariga 
vid Umeå universitet, Uppsala universitet, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska 
Institutet, Jönköpings högskolor, Stock-
holms universitet, Polishögskolan i Stock-
holm, Falu kommun, Sida, Röda korset, 
Sophiahemmet Högskola och Sahlgrenska 
akademin. Sedan vintern 2001-2002 har 
PAUG träffats regelbundet för att utbyta 
idéer om och erfarenheter av nätbaserat 
lärande.

Ping Pong är en svensk lärplattform som an-
vänds vid flera lärosäten i Sverige. Använ-
dargruppen PAUG (Ping Pong Academic 
User Group) består av cirka 45 aktiva per-
soner som tillsammans representerar fler 
än 180 000 licensierade användare. I grup-
pen ingår systemansvariga, IT-pedagoger, 
lärare, kursproducenter och IKT-ansvariga 
vid Umeå universitet, Uppsala universitet, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska 
Institutet, Jönköpings högskolor, Stock-
holms universitet, Polishögskolan i Stock-
holm, Falu kommun, Sida, Röda korset, 
Sophiahemmet Högskola och Sahlgrenska 
akademin. Sedan vintern 2001-2002 har 
PAUG träffats regelbundet för att utbyta 
idéer om och erfarenheter av nätbaserat 
lärande.

�

Uppsala Learning Lab

Program:
09.30  Välkommen  
Talare: Ewert Bengtsson, rektorsråd för IT och Eva Pärt-Enander, lärare Uppsala Learning Lab

09.40  Från IKT-apa till Homo Digitalis 

Talare: Finn Calander, Lärarutbildning

10.15  ITs roll i det nationella ansvaret för den akademiska språkundervisningen 

Talare: Eva Csato Johanson, Lingvistik och filologi

10.50  Kaffe

11.25 Opus reticulatum - Ping Pong som bas för ett nationellt intranät för antikämnet

Talare: Mats Cullhed, Arkeologi och antik historia

12.00 Ping Pong i Biomedicinska analytikerprogrammet

Talare: Pia Ek, Medicinsk biokemi och mikrobiologi

12.30 Lunch (ingår ej)

13.40 Explanogram
Talare: Arnold Pears, Informationsteknologi

14.15  Mellan sten- och rymdåldern: IKT@Geocentrum 

Talare: Gerhard Bax, Geovetenskaper

14.50 Kaffe

15.00 Handledning av enskilda uppsatser på kursen i mikrobiologi inom  

apotekarprogrammet - Urkund medverkar i att höja kvalitén 

Talare: Claës Linder, Medicinsk biokemi och mikrobiologi

15.35 MedfarmDoIT
Talare: Martin Folkman, MedFarmDoIT

Nu har du chansen!
Bli inspirerad av andra lärare och se 

hur de använder IT i undervisningen.

Ett kostandsfritt heldagsseminarium med talare från

alla vetenskapsområden. Välkomna!

Datum: 10 oktober 2005

Tid: 09.30-16.15
Plats: Gustavianum, sal Auditorium Minus

Anmälan: info@learninglab.uu.se 

senast 4 oktober

www.ull.uu.se
info@learninglab.uu.se

Handledning av enskilda uppsatser på kursen i mikrobiologi inom 

apotekarprogrammet - Urkund medverkar i att höja kvalitén



6

Syftet med PAUG är att höja den pedagogiska kvalitén i nätbaserat lärande 
och att driva på vidareutvecklingen av lärplattformen Ping Pong. PAUG är 
i första hand inriktad på att identifiera problem och önskemål utifrån ett 
användarperspektiv för att maximera slagkraften i gränssnittet mellan peda-
gogik, organisation, ekonomi och teknik.

Under hösten (10/10-12/10) anordnade ULL ett tredagarsmöte för delta-
garna i PAUG. Ansvariga för anordnandet var Eva Pärt Enander och Ellen 
Jacobsson. En av dagarna var öppen för alla intresserade lärare vid Uppsala 
universitet och andra svenska lärosäten och bestod av ett flertal seminarier 
om hur IT kan användas i undervisningssammanhang för administrativt så-
väl som pedagogiskt stöd. 54 deltagare från hela Sverige deltog.

Bland talarna fanns lärare från samtliga vetenskapsområden som visade hur 
de använt lärplattformen Ping Pong eller andra verktyg för webben för att 
utveckla sina kurser (Hela programmet finns i bilaga 5.).

PAUG-mötet 11-12 oktober behandlade bland annat den kommande ver-
sionen av Ping Pong (version 6.0) och diskussioner fördes om prioriteringar 
av önskemål på för bättringar av Ping Pong ur ett lärarperspektiv.

Goda exempel från Uppsala universitet på användningen av Ping Pong visa-
des, bland annat från juridiska institutionen där man använder lärplattfor-
men som internwebb för ekonomi och Institutionen för kirurgiska veten-
skaper inom en kurs i urologi.

Stöd och support

Verkstad
Varje måndag under terminen är ULL:s verkstad öppen. På verkstaden kan 
man med hjälp av handledare diskutera, planera och testa hur man kan 
använda IT i sin undervisning. Man kan exempelvis få hjälp med att testa 
olika funktioner i Studentportalen eller administrera, skapa kursmaterial 
och sätta upp en kommunikationsmiljö i Ping Pong. Man kan även få en in-
troduktion om hur man handleder via internet och e-mötesverktyget Mar-
ratech. Under året har 220 besökare kommit till verkstaden som Giovanni 
Pineda är ansvarig för.

NÄTverket
Under höstterminen rekryterades Andreas Dahlquist, gästlärare på Juridi-
cum, till ULL för att arbeta vidare med NÄTverket. Nätverket påbörjades 
under 2003 med en kartläggning av hur många lärare på universitetet som 
har under visning på distans eller med webbstöd i sin campusundervisning. 
Det visade sig att ca 212 lärare tillhör den grupp som bör vara intresserade 
av att lära sig mer om IT-verktyg och nätbaserad pedagogik. De fick alla 
mejl med uppmaning om att svara på en enkät med frågor om bland annat 
vilka kurser de ger via internet, vilka verktyg de använder och hur många 
som deltar i kurserna. Av dessa anmälde sig 90 stycken intresserade av att 
delta i nätverksaktiviteter.

Då lärare är arbetstyngda har det visat sig svårt att kalla dem till vetenskaps-
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områdesvisa sammankomster. Efter höstterminen 2004 har dessa samman-
kom ster endast lockat ett fåtal besökare. Därför uppdrogs åt Andreas 
Dahl quist att uppdatera nätverkets e-postlista genom att ringa runt till 
med lem marna och diskutera deras behov av ett nätverk. En effekt av dessa 
samtal har varit nya intressenter för institutionsbesök.

ULL on Tour
Under höstterminen 2005 inledde ULL en turné på universitetets olika 
institutioner. Via en affisch tillverkad av Eva Jansson, informatör på UPI, 
erbjöds institutionsbesök till kollegier, fakultetsmöten och mindre grupper 
av intresserade lärare eller forskare som ville veta mer om hur man nyttjar 
IT i undervisning och forskning. Exempel på vad som kunde behandlas på 
dessa möten var bland annat:

• att visa konkreta exempel på hur IT kan användas som administrativt
 och pedagogiskt h  jälpmedel i undervisning och forskningsp rojekt
• att utbyta erfarenheter inom området kursadministration, IT och
 lärande, handledning och examination
• att ta reda på vad man på institutionsnivå konkret önskar ha hjälp med.

Turnerandet som skett av ULL-lärarna, med Eva Pärt-Enander som huvud-
ansvarig, har inneburit att besöka institutioner och enheter där man har 
infor merat om UPI:s verksamhet och om vilka IT-resuser som finns att tillgå 
kostnadsfritt inom universitet. Under besöken har man även diskuterat tek-
nik och nätpedagogik utifrån visst ämne eller verksamhet. Man har också 
visat på praktiska exempel från erfarna distans- och nätlärare och utfört 
demonstrationer online, bland annat av Marratech.

De besök som gjorts under hösten är:

• Institutionen för teknikvetenskaper
• Universitetsbiblioteket (2 ggr)
• Ångström, Tek/Nat ämnesdidaktik
• Matematiska institutionen
• Institutionen för hushållsvetenskap
• Engelska institutionen
• Institutionen för neutronforskning
• Institutionen för medicinska vetenskaper
• Institutionen för Informationsvetenskap
• Institutionen för genetik och patologi 

Under hösten har elva besök med sammanlagt 182 personer, ett medeltal 
på 16,5 deltagare per gång, genomförts. Den totala tiden för mötena har 
varit 14 timmar och detta inkluderar inte för- och efterarbete. Oftast har 
två lärare från ULL deltagit i besöken.

De erfarenheter som dragits av Ull On Tour, är att besöken tar mycket tid.
Varje besök måste förberedas noga för att testa att tekniken fungerar, och 
det är viktigt att kontakta den IT-ansvarige på institutionen och för att dis-
kutera brandväggar och andra tekniska frågor. En annan erfarenhet av tur-
nén är att det är mycket givande att träffa intresserade lärare och forskare i 
deras egen miljö och att diskutera IT på deras villkor.
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Systemägarskap

Ping Pong och Marratech
ULL är systemägare till lärplattformen Ping Pong och e-mötesverktyget 
Marratech. Systemägarskapet innebär ansvar för avtal, upphandling, utbild-
ning och support. Under 2005 anställdes Giovanni Pineda som systemad-
ministratör för de system som ULL är systemägare för.

Sedan lärplattformen upphandlades har kurserna givits dels inom ULL:s 
ram och dels inom Kompetensforums kursutbud. Under året har ULL an-
ordnat tre kurser och två seminarier om lärplattformen och två aktiviteter 
kring e-mötesverktyget Marratech.

ULL ansvarar för support av system och systemadministratören ansvarar 
för supportfunktionen. Support sker under kontorstid och sker via både 
mejl och telefon. Antalet mejlkontakter under året har varit cirka 3000 och 
antalet telefonkontakter har varit ca 15-20 samtal per vecka.

Ping Pong-statistik för perioden 2000-2005
Användningen av Ping Pong har stadigt ökat sedan starten 2000. Antalet 
unika användare som loggade in i Ping Pong var år 2000 cirka 1000 perso-
ner för att år 2005 ha ökat till 8 931 användare, en nästan tiofaldig ökning.

Ett annat sätt att redovisa ökningen är via antalet inloggningar. År 2001 
var antalet inloggningar cirka 48 000 för att år 2005 vara uppe på över 
411 000 inloggningar. Antalet kurser i Ping Pong fram till dagens datum är 
cirka 1320 kurser, vilket inkluderar vanliga kurser, testkurser samt enkäter 
och utvärderingar.

Antal unika användare som loggat in i Ping Pong sedan starten år 2000

Antal unika användare som loggat in i Ping Pong

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Antal unika användare



9

Antal inloggningar i Ping Pong sedan starten år 2000

Antal inloggningar per år
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Siffrorna är en grov uppskattning och gäller perioden 2000-11-30 till 
2005-03-07.

Uppgifter sammanställda av Giovanni Pineda, Uppsala Learning Lab



10

Samverkan inom UPI
Samverkan inom UPI sker dels genom samarbete mellan olika arbetsgrup-
per för kursutveckling och information och dels genom regelbundna möten 
med all personal inom UPI. Som övergripande och sammanhållande faktor 
finns UPI:s styrgrupp som består av rektorsråden Ewert Bengtsson, Kristina 
Edström och Annika Lundmark och en referensgrupp. Styrgruppen har haft 
sex möten och referensgruppen har haft fem möten. Dessutom har Karin 
Apelgren och Mia Lindegren haft regelbundna planeringsmöten. 

ULL-lärarna var inbjudna till pedagogiska grundkursen två gånger för att 
berätta om nätbaserade resurser vid Uppsala universitet och visa konkreta 
exempel.

Under våren 2005 arbetade Eva Pärt-Enander och Mats Sjöquist tillsam-
mans med Anna Hedin och Ann-Sofie Henriksson med att planera de nya 
pedagogiska grundkurserna med avseende på hur informationsteknik och 
internet kan vävas in i kursen på ett naturligt sätt. Både Ping Pong och Mar-
ratech kommer att användas. Deltagarna i kursen skall även reflektera över 
användandet av nätbaserade hjälpmedel, t.ex. fördelar och nackdelar, samt 
fundera över hur de själva kan använda dem i undervisnings- och forsk-
ningssammanhang vid sina hemmainstitutioner. 

ULL-lärarna har även hjälpt till på PU:s handledarkurser. Vid ett kurstill-
fälle hölls en föreläsning tillsammans med Nya Zealand via Marratech i 
salen på ULL.

Uppsala Learning Lab och universitetspressen
Vid tre tillfällen har den verksamhet som ULL ansvarar för kommit 
i universitetets tidningar

• Ny studentportal nästa år, Ergo mars 2005.
• Egna lösningar är slöseri med pengar, Universen, nr 2, 2005.
• Lunchseminarier på Uppsala Learning Lab, Universen nr 8 2005.

Möten för samverkan och samarbeten
ULL:s uppdrag och aktiviteter sträcker över ett stort område och det är av 
stor vikt att regelbundet träffa andra aktörer vid universitetet. Genom ULL:s
kontakter med lärare och institutioner via seminarier och kurser framkom-
mer värdefulla synpunkter och viktiga frågor. Genom nära och bra kontak-
ter med IT-chefen, IT-stöd och andra enheter vid förvaltningen kan infor-
mation och synpunkter spridas och oklarheter redas ut.

För att samordna alla goda krafter inom IT i lärandet vid Uppsala universi-
tet har ULL tagit initiativ till gemensamma möten med olika grupperingar i 
organisationen. En samverkansgrupp startade under 2005 med bland andra 
MedfarmDoIT, Institutionen för lärarutbildningen, Teologiska institutionen 
och UPC vid SLU. ULL avser att utveckla denna samverkan och att bjuda 
in även andra grupper i organisationen som utvecklar IT i undervisnings-
sammanhang. Under 2005 hölls tre möten i denna grupp.
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Det Pedagogiska Torget
Under 2005 skrev rektorsrådet för IT, Ewert Bengtsson, och Mia Lindegren 
en vision för om ett Pedagogiskt Torg i det planerade Pedagogikum. Avsik-
ten med visionen är att skapa en gemensam mötesplats för såväl interna 
som externa intressenter för en gemensam utveckling av IT som förstärkare 
i undervisningen. Som ett komplement till visionen skrev Mia Lindegren 
en funktionsbeskrivning för Torget som inventerade behov av utformning, 
teknik och personal. Under året har flertalet möten hållits med projekt-
gruppen för planering av Pedagogiska Torget.
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Projekt

Studentportalen
Under 2005 har arbetet med att ta fram en kravspecifikation för nästa gener-
a tion av Studentportalen pågått. Då kravet var att skapa delaktighet i org ani-
sa tionen för att minimera antalet egenutvecklade studentportaler har tiden 
för förankringsarbetet varit betydande. 

Under 2005 har tjugotalet möten och work-
shops hållits med lärare, kurs administratörer 
och tekniskt ansvariga. På dessa möten har 
användarna kunnat påverka utformningen av 
arbetsformer och strukturer för portalen. Två 
lunchseminarier har behandlat frågan om 
Studentportalen. Dessa två seminarier har 
haft det högsta deltagarantalet av årets lunch-
seminarier vilket visar på det stora intresse 
som finns för en gemensam portal. Andra ty-
per av möten har varit referensgruppsmöten 
och workshops där lärare och kursadministratörer har deltagit i utformning 
avseende funktioner och gränssnitt av portalen. Sammanlagt har 7 möten 
hållits med totalt 110 deltagare. Mellan de olika träffarna har förslag skis-
serats och diskus sionsunderlag förberetts.

Den 29 november tog rektor beslut om att anslå medel för utveckling av 
studentportalen och under 2006 utvecklas portalen.

Eva Jansson har under året arbetat med både gränssnittsdesign för porta-
len och ansvarat för informationen om studentportalen både genom att 
producera webbinformation, nyhetsbrev och OH-bilder och vara samman-
hållande länk inom projektet. Under hösten tillträdde Anne Mauno som 
projektledare för studentportalprojektet och Margitha Karlsson som tek-
nisk projektledare. Med projektledning och styrgrupp bestående av Sven 
Arvidson (adjungerad), Peter Knutar, Lars-Elve Larsson, Einar Lauritzen, 
Mia Lindegren (ordförande) och Matthias Palmér, sker regelbundna möten 
där strategiska frågor behandlas för att söka skapa så bra resultat som möj-
ligt. Läs mer i bilaga 6.

Open LMS 
Under hösten 2004 fick ULL i uppdrag av Nätuniversitetet att leda en ut-
redning om mjukvaruteknisk bedömning av olika lärandeplattformar, LMS-
er, baserade på öppen källkod. Projektet – kallat openLMS – har under 2005 
definierat tekniska och kvalitetsmässiga kriterier på lärandeplatt formar och 
låtit studenter, lärare och administratörer testa de lärandeplattformar som 
uppfyllde baskriterierna. Projektledningen har bestått av Ellen Jacobsson, 
Mia Lindegren och Ambjörn Naeve.

Uppdraget har bestått i att kartlägga de befintliga plattformar som bygger 
på öppen programvara eller egenutveckade LMS-system som finns inom 
svenska universitet och högskolor. Dessutom har viktiga internationella sys-
tem som Sakai och EU-finansierade projekt tagits med i kartläggningen. 
Syftet med projektet har varit att underlätta samarbetet kring lösningar 
med öppen programvara för lärplattformar.
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Målet har varit att sammanställa den dokumentation som finns kring öppen 
programvara för lärplattformar och att utarbeta riktlinjer för en eventuell 
framtida nationell utvecklingsgrupp.

Kartläggningen leddes av Uppsala Learning Lab, men alla universitet och 
hög   skolor i Sverige uppmuntrades att delta i erfarenhetsutbytet som i 
huvud sak skett genom webbaserade möten och en avslutande konferens.

Den avslutande konferensen genomfördes 21-22 november 2005, med El-
len Jacobsson som ansvarig. Syftet med konferensen var dels att beskriva 
projektet och dess resultat, dels att samla intressanta talare som en start för 
ett vidare samarbete. 

Konferensens hade två huvudtalare: Jospeh Hardin från Sakai-projektet som 
berättade om bakgrunden till Sakai, hur projektet startades, var man står 
idag och hur man tänker sig framtiden, och Scott Wilson, assistant director 
vid Cetis (Center for Educational Technology Interoperability Standards) 
och journalist inom lärteknologiområdet, som berättade om hur man byggt 
upp ett ramverk som gör det möjligt att dela applikationer och anpass-
ningar mellan olika lärosäten i Storbritannien. 

Under konferensen presenterades projektet av Mia Lindegren och Ambjörn 
Naeve. (Se program i bilaga 8.)

Intresset för konferensen var stort, deltagare från 15 svenska lärosäten var 
anmälda, och dessutom kom deltagare från Norge, Danmark och Finland. 
Totalt deltog ca 85 personer.

Kontakt har även funnits med CFL, Centrum för flexibelt lärande, genom 
att Henrik Swedbäck deltagit aktivt i projektet och genom att Ellen Jacobs-
son deltagit i CFL:s sammankomst kring lärplattformar i oktober 2005.

Vidare har information om projektet spridits genom att Ambjörn Naeve 
deltagit i ett SIGOSSEE seminarium kring öppet innehåll den 15 septem-
ber, ”Content for Education in Europe: Processes, Platforms and Standards 
for Shared Content”.

Ambjörn Naeve har även presenterat projektet vid en parallellsession vid 
den årliga Online Educa konferensen i Berlin, vilket resulterat i en inbju-
dan att anordna en workshop vid den andra internationella Open Source 
konferensen i Como (Italien) i juni 2006 (http://oss2006.dti.unimi.it). Läs 
mer i bilaga 7.

Sluss-projektet 
Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet tog initiativ till ett omfattande 
projekt kring lärplattformar under våren 2005. Parallellt med OpenLMS-
projektet, som drevs av ULL, har Sluss-projektet löpt. Båda projekten hade 
sin huvudsakliga verksamhet under våren.

Projektet ”Sluss”, med ett 20-tal högskolor representerade, tog fram en 
gemen sam kravbild för en lärplattform. Kravbilden byggdes upp kring ett 
stort antal scenarier från olika situationer där en lärplattform kunde stödja 
arbetet i undervisning, såväl administrativt som pedagogiskt.

Förhoppningen var att detta skall medföra billigare, enklare och bättre upp-
handlingar av lärplattformar för universitet och högskolor men också ett 
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tydliggörande för marknaden av vilka behov en lärandestödjande plattform 
förväntas uppfylla.

I projektet ingick också att kravbilden skulle omformuleras till en krav-
specifikation med funktionella och icke-funktionella krav, för att använ-
das som underlag i en gemensam upphandling för Sveriges universitet och 
lärosäten. Avsikten var också att kravspecifikationen ska kunna användas 
av enskilda lärosäten som vill göra egna upphandlingar. Även en så kallad 
totalkostnads analys gjordes i projektet.

Från Uppsala universitet (ULL) deltog Eva Pärt-Enander (effektgruppen, 
pedagogiska scenarier) och Ellen Jacobsson (tekniska gruppen). 

Deltagare från OpenLMS-projektet har aktivt deltagit i Sluss-projektet och 
därigenom haft god insyn i vad som sker, samt kunnat föra med sig perspek-
tiv mellan de båda projekten.

Kravspecifikationen var under början av höstterminen ute på en remiss-
runda på alla lärosäten i Sverige. Intresserade lärosäten fick sedan anmäla 
intresse att delta i det nationella upphandlingsprojekt som startade i okto-
ber 2005.

Upphandlingsprojektet
Efter Sluss-projektets avslutning gick universitet och högskolor vidare i ett 
upphandlingsprojekt under ledning av Luleå Tekniska högskola och pro-
jektledare är upphandlingschef Christer Fjellström, Luleå. 20 lärosäten har 
tackat ja till att vara med i projektet. Från Uppsala deltar både SLU och 

Uppsala universitet. Varje lärosäte betalar en avgift, ba-
serad på antalet studenter. Upp handlingsprojektet be-
står av deltagare från vissa av de involverade lärosätena 
i form av en styrgrupp, en projektgrupp och en utvär-
deringsgrupp. Eva Pärt-Enander representerar Uppsala 
universitet och är en av de fem i utvärderingsgruppen.

Upphandlingen är en selektiv upphandling, dvs en upp-
handlingsform där upphandlande enhet skickar ut en 
inbjudan där presumtiva leverantörer inbjuds att lämna 
en intresseanmälan för att bli en anbudsgivare i den fö-
restående upphandlingen. Målet är att lärosätena skall 
kunna välja mellan 3-5 lärplattformar. Utvärderings-
gruppen och projektgruppen har tillsammans under no-
vember och december 2005 arbetat intensivt med att 
färdigställa kravspecifikationen utifrån remissvaren och 

andra aspekter. Utvärderingsgruppen arbetade samtidigt med att fastställa 
utvärderingskriterier. Upphandlingsprojektet fortsätter under första halvan 
av 2006. 

SweLL-projekt om nätbaserade möten

Uppsala Learning Lab, KTH Learning Lab, och KI Learning Lab utvecklade 
under hösten 2005 gemensamt kurser i nätbaserade möten. KI utvecklade 
en kurs om hur man har IT-baserade videokonferensmöten, som t.ex. Po-
lycom. 

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

SweLL-projektet - Digital portfölj 
ULL har varit ansvariga för delprojektet Digital Portfölj som gjorts av Hen-
rik Eriksson, utvecklare. En digital portfölj anses som en självklar resurs 
för både studenter och lärare i undervisningen. Den av KMR-gruppen och 
inom PADLR-projektet utvecklade digitala portföljen, har utvärderats för 
att undersöka vilka faktorer som krävs för att denna skall kunna implemen-
teras och göras skalbar för betydligt större grupper av samtidiga användare. 
Kartläggningen har resulterat i en teknisk rapport. Slutsatsen är att portfölj-
en med dagens konstruktion klarar tio samtidiga användare, vilket är förhål-
landevis stor grupp användare då samtidighet i teknisk bemärkelse är på 
mikrosekunden. Det är dock  inte tillräckligt för ett universitet i Uppsalas 
storlek.

Idag används portföljen på olika kurser vid universitetet. Syftet med detta 
projektet har varit att undersöka om det är möjligt att göra den skalbar så 
att den på sikt kan användas i Studentportalen 2.0 och bli tillgänglig för alla 
studenter.  

Internationellt har portföljen spritts inom det europeiska EU-projektet 
ProLearn som är ett Network of Excellence lett av L3S. De använder den 
inom projektet och antalet deltagare är över 80 universitet och nästan 200 
företag.

ProLearn - Network of  Excellence
Som ett resultat av samarbetet inom WGLN deltog KTH 
(KMR-gruppen) och Uppsala universitet i en ansökan om 
ett Network of Excellence som leddes av Learning Lab Lo-
wer Saxony (L3S). ProLearn (www.prolearn-project.org) är 
ett nätverk för “technology-enhanced professional learning” 
inom EU/FP6.

Nätverket sysslar bland annat med personaliserat och adap-
tivt lärande, interaktiva medier, online-experiment, meta-
data och standarder för lärobjekt, peer-to-peer nätverk och 
interoperabilitet mellan lärresurser samt affärsmodeller för 
professionellt e-lärande. 

LUISA
Deltagandet i ProLearn har bland annat lett till att KMR-
gruppen vid KTH och ULL inbjöds att delta i en ansökan om ett EU-pro-
jekt, LUISA.

Ansökan beviljades och löper på 30 månader med start 1 mars 2006. Syf-
tet med projektet är utveckla och testa ny teknologi för att förbättra åt-
komst och arbetsflöde kring digitalt undervisningsmaterial (s.k. lärobjekt) 
för både industri och högskola i Europa. För att åstadkomma detta kommer 
nyligen etablerade standarder för hantering av lärobjekt (IEEE/LOM och 
IMS Learning Design) att kombineras med web services för den semantiska 
webben (WSMO).
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Projektet är ett samarbete mellan 4 företag och 4 universitet i Spanien, 
Frankrike, Italien, Österrike, Storbritannien och Sverige. I projektet in-
går bl.a. franska Airbus, som är världsledande inom ”corporate e-learning” 
samt italienska Giunti i-Labs, som tillverkar Learn-Xact, ett av världens 
ledande LCMS:er (Learning Content Management System). Uppkomsten 
av web services kommer sig ur ett behov av att maskiner ska kunna auto-
matiskt välja och kombinera webbaserade tjänster som tidigare varit desig-
nade endast för människor, t.ex. banktjänster, samhällstjänster, webbhandel. 
WSMO, dvs web services för den semantiska webben, har nyligen designats 
för att täcka detta behov. I och med LUISA sker det första större testet av 
denna teknologi.

ULL:s uppgift inom LUISA blir att utveckla verktyg för hantering av s.k. 
metadata som möjliggör automatisk matchning av lärbehov och lärobjekt 
samt att bidra med användaraspekter. 

I förlängningen kan utvecklingen inom LUISA bidra till ökad återanvänd-
ning av lärobjekt både inom universitetsundervisning och inom företagsut-
bildning.

Matriks-lärresurser och erfarenhetstorg i matematik
En ansökan till Nätuniversitetet och KB (Bibsam), ”Matriks - lärresurser 
och erfarenhetstorg i matematik” beviljades och resulterade i ett projekt 
med löptid från januari till augusti 2006, där bland andra Eva Müller från 
enheten för Digital Publicering deltar. 

Matriksprojektet avser att skapa ett nationellt tillgängligt, sökbart, icke-
auktoritärt nätverk för lärresurser (och beskrivningar av sådana) i matema-
tik på högskolenivå. Syftet är att stimulera samverkan mellan lärare kring 
utveckling och utbyte av sådana pedagogiska resurser, producerade såväl 
inom som utom högskolan. En prototyp kommer att konstrueras med syfte 
att underlätta för och inspirera lärare och studenter att söka i, kommentera, 
diskutera och utvärdera samt bidra till det gemensamma nätverket av peda-
gogiska lärobjekt. Under projektets gång kommer mängden sökbara resurser 
stegvis att utökas. Bland annat kommer biblioteksmaterial i matematik  att 
göras tillgängliga via en koppling till LIBRIS. Projektresultatet kommer att 
bilda grunden för en ansökan om att utöka och gå vidare med projektet – i 
samarbete med bl.a. NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 
och ett antal kommuner i Stockholms och Uppsalaområdet som redan har 
uttryckt sitt intresse att medverka.

Rapporter
Under året har tre rapporter producerats. Anneli 
Sundkvist finansierades av ULL för att rapporten 
ArchSim: Virtuell arkeologisk utgrävning för un-
dervisningsbruk. Rapporten beskriver processen 
med skapandet och användandet av ArchSim ur 
ett arkeologiskt perspektiv och mot en ämnes-
specifik, arkeologisk bakgrund.

Johan Ekman finansierades för att skriva rappor-
ten IT-användning i undervisning – en uppföljning 

Under året har tre rapporter producerats. Anneli 
Sundkvist finansierades av ULL för att rapporten 
ArchSim: Virtuell arkeologisk utgrävning för un-

. Rapporten beskriver processen 
med skapandet och användandet av ArchSim ur 
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av lärarprojekt vid Uppsala universitet. Vetenskapligt ansvarig för rapporten 
är Ulla Riis.

Henrik Eriksson genomförde en kartläggning och skalbarhetstest av den di-
gitala portföljen. Analysen finns i rapporten SCAM Portfolio Scalability.

Alla rapporter finns i PDF-format på 
www.ull.uu.se
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Nationell samverkan
Förutom samverkan inom Ping Pong Academic User Group deltar ULL 
i nätverket Swedish Learning Lab tillsammans med KTH och KI. Inom 
ramen för Nätuniversitetet deltar Mia Lindegren i kompetensutvecklings-
gruppen som består av ansvariga vid svenska universitets och högskolors 
IT-pedagogiska enheter. Gruppen träffas regelbundet på via nätbaserade 
möten samt har två internat per år för gemensamma diskussioner, projekt-
planering och avrapporteringar.

Netlearning on tour
Mia Lindegren och Eva Pärt-Enander representerade Uppsala universitet 
på en studieresa till London och Utrecht anordnad av Nätuniversitetet i 
samarbete med Högskolan i Ronneby 29/5 – 3/6. Meningen med studie-
resan var att stimulera erfarenhetsutbyte, främja samarbete och skaffa sig 
nya kompetenser inom området IT och lärande. På detta sätt ska samverkan 
stimuleras mellan olika lärosäten såväl nationellt som internationellt. Mia 
och Eva rapporterade kontinuerligt från resan, genom att skriva blogg på 
ULL:s webb. Detta var den första studieresan av tre som Ronneby och Nä-
tuniversitetet anordnade 2005. Andreas Dahlqvist var Uppsala universitets 
representant på andra resan, som gick till Kanada. Även han skrev blogg och 
delade med sig av sina erfarenheter.

Inbjuden talare
Eva Pärt-Enander var inbjuden till Högskolan på Gotland i januari 2005 
för att ge en kursdag om distansundervisning och nätpedagik, anordnad av 
enheten för pedagogisk utveckling.
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Anställda vid ULL under 2005
Mia Lindegren, chef och handläggare vid den Virtuella IT-fakulteten
E-post: Mia.Lindegren@learninglab.uu.se
Telefon:  018-471 62 96

ULL-lärare 
Eva Pärt-Enander, samordnare, teknikansvar samt kurser för lärare, 80%
(Universitetslektor, Inst för Informationsteknologi)
E-post: Eva.Part-Enander@learninglab.uu.se
Telefon: 018-471 62 91

Andreas Dahlquist, NÄTverket
(Gästlärare vid Juridiska institutionen, slutat)

Mats Sjöquist, kurser för lärare, 30%
(Professor, Institutionen för medicinsk cellbiologi)
E-post: Mats.Sjoquist@medcellbiol.uu.se
Telefon: 018-471 41 81 

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

Information och webb
Eva Jansson, information/webb för UPI 50%, 
informatör Studentportalen, 50%
E-post: Eva.Jansson@learninglab.uu.se
Telefon: 018-471 62 92 

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

Heigo Kadakmaa, webb
E-post: Heigo.Kadakmaa@learninglab.uu.se
Telefon: 070-656 50 44

Teknik
Ola Forsslund, IT-support, 20%
Telefon: 018-471 62 99 

Ekonomi och administration
Anette Vikberg, ekonomiansvarig, 20%
E-post: Anette.Vikberg@learninglab.uu.se
Telefon: 018-471 62 97 

Charlotte Sundström, kursadministratör, 20%
E-post: Charlotte.Sundstrom@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 57 61 
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Studentportalprojektet
Anne Mauno, projektledare för Studentportalprojektet, 60%
E-post: Anne.Mauno@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 28 

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

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

Arvoderade för rapporter
Johan Ekman
(student Pedagogiska institutionen)

Anneli Sundkvist
(forskare, Institutionen för arkeologi och antikens kultur- och samhällsliv)
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Bilaga 1

Program vårterminen 2005
Uppsala Learning Lab, ULL, ordnar regelbundet allmänna lunchseminarier 
om IT som hjälpmedel i undervisning. Vi är systemägare för den webbasera-
de utbildningsmiljön Ping Pong samt e-mötesprogramvaran Marratech och 
driver utvecklingen av Studentportalen version 2.0. Vi ordnar även kurser, 
halvdagsseminarier och verkstäder för lärare som vill veta mer om hur man 
skapar och driver kurser med webbstöd. Såväl pedagogiska som tekniska 
aspekter tas upp. Kom ihåg att anmäla dig senast två arbetsdagar före en 
aktivitet till info@learninglab.uu.se, om inget annat anges. Till många av 
våra lunchseminarier har vi kö. Det är viktigt att du avanmäler dig om du 
får förhinder, så att någon annan kan delta.

Seminarier
Ät en lunchmacka och delta i ett seminarium! Lunchseminarierna ges ons-
dagar 12.30–14.00. Anmälan är obligatorisk och för att du ska få en lunch-
macka krävs att du anmäler dig senast 12.00 två dagar före seminariet till: 
info@learninglab.uu.se 

Vad är en IT-strategi och vad skall en sådan innehålla? 
2 februari 2005
I verksamhetsplanen för 2005 uppdrar konsistoriet åt områdesnämnderna 
att utforma kortfattade IT-strategier. IT-strategin ska bidra till att stödja så-
väl utbildning och forskning som administration. På seminariet ges en bak-
grund till uppdraget och där redovisas också hur en grupp inom humaniora 
och samhällsvetenskap arbetat med att formulera en IT-strategi.

Medverkande: Desirèe Holm, universitetslektor, Företagsekonomiska in-
stitutionen, Peter Knutar, forskningsingenjör, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Ulla Myhrman, planeringschef, Universitetsledningens kansli, Alberto 
Tiscornia, utbildningsledare vid kansliet för humaniora och samhällsveten-
skap.

Studentportal version 2
16 februari 2005
Rektor har beslutat att en nyutveckling av studentportalen ska göras under 
2005. Seminariet kommer att redovisa tankarna bakom nyutvecklingen. 
Kom och ge dina synpunkter. 

Medverkande: Lars-Elve Larsson, universitetsförvaltningen, Peter Knutar, 
Statvetenskapliga institutionen, Mia Lindegren och Ellen Jacobsson, Upp-
sala Learning Lab.

Hur räknas lärartid vid undervisning på kurser med webbstöd?
2 mars 2005
Inom universitetet finns många olika sätt att räkna lärartid vid distans och 
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webbaserad undervisning. Anne-Lie Svensson, Institutionen för farmaceu-
tisk biovetenskap, Peter Andersson, Teologiska institutionen, Stefan Pålsson, 
Institutionen för informationsteknologi och Cecilia Hamfelt, Företagseko-
nomiska institutionen, berättar om sina erfarenheter av att vara distans lärare 
och arbetet med planering och budgetering av lärartimmar.

IT som administrativt och pedagogiskt stöd på kurser
16 mars 2005
Lärare berättar om sina erfarenheter av att använda IT i olika undervisnings-
sammanhang. 

Medverkande: Andreas Dahlquist, Juridiska institutionen (campuskurs), 
Lars Westerberg, Institutionen för strålningsvetenskap (distanskurs) och 
Eva Pärt-Enander, Institutionen för informationsteknologi (gemensam kurs 
Uppsala–Stanford). 

Film gör studenter bättre förberedda för laborationsarbete 
6 april 2005
Annica Tevell och Ingela Sundström, Institutionen för läkemedelskemi, har 
till sammans med MedfarmDoIT tagit fram en film om grunderna i kemiskt 
laborationsarbete. Idén till laborationsfilmen kom när de skulle göra ett 
”mini projekt” i den pedagogiska grundkursen. 

Lärcentra i Sverige – en resurs för livslångt lärande
20 april 2005
Lärcentra finns idag i ca 250 kommuner. Varför har de vuxit fram, hur 
sam verkar de med högskolor och hur ger de stöd åt högskolestuderande? 
Medverkande: Ulrika Grönqvist, utbildningsledare vid Centrum för Vuxnas 
Lärande i Uppsala och Ulrike Schnaas, Institutionen för ABM. 

Övriga aktiviteter

Minimässa på ULL
19 maj kl. 13.15–16.00
Vi avslutar vårens aktiviteter med en minimässa i form av en “poster ses-
sion” med datorpresentationer, där lärare och forskare visar upp sina goda 
exempel på hur man kan använda IT i undervisningssammanhang och 
forskningsprojekt. Exempel: 

- handledning av studenter och doktorander
- instuderingsfrågor, automaträttade tester, kursvärderingar
- examination via studentsamarbete
- projektarbetsplatser och portföljer
- att använda en undervisningsplattform
- att förhindra fusk och plagiering
- olika sorters media som pedagogiskt stöd, t.ex. film, animationer, ljud

Vill du vara utställare, kontakta info@learninglab.uu.se Högst 15 utställare 
får plats, så hör av dig i god tid! 
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Kurs: IT i undervisningen
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig använda IT som administrativt 
och pedagogiskt stöd i din undervisning. Såväl tekniska som pedagogiska 
frågor tas upp. Under kursen ges tillfälle att skapa ett eget kursmoment.

Kursstart: Tisdag 15 februari
Plats:   Uppsala Learning Lab och Läromedelscentralen
Anmälan:  Senast 7 februari till info@learninglab.uu.se

Detaljplan finns på http://www.learninglab.uu.se/

Innehåll i kursen IT i undervisningen:
1. Introduktion till IT-resurser och webben, 15 februari 9.00–16.00
2. Att skapa kursmaterial och driva en kurs med hjälp av en 
 undervisningsplattform, 1–2 mars 9.00–16.00 (två dagar)

3. Verktyg för webben, 8 mars 9.00–16.00

4. Teorier om inlärning, 15 mars 9.00–13.00 (inkl. lunch)

5. Teknik som stöd för lärande, 5 april 9.00–16.00

6. Examination och utvärdering 12 april 9.00–13.00 (inkl. lunch)

7. Avslutning: Redovisning av eget arbete, 24 maj 12.00–15.00 
 (inkl. lunch)

Ansvarig för kursen och huvudlärare är Eva Pärt-Enander. Erfarna nät-
lärare, som visar goda exempel, deltar vid flera tillfällen. Frågor besvaras av 
Eva.Part-Enander@learninglab.uu.se

Verkstad
Måndagar 13.15–15.00 (Drop-in i Gula huset).
Nätbaserad verkstad via e-mötesprogrammet Marratech måndagar 15.00–
16.00.

Fr.o.m. 10 januari t.o.m. den 13 juni kan du komma till ULL:s verkstad. Där 
kan du med hjälp av handledare diskutera, planera och testa hur du kan 
använda IT i din undervisning. Exempel: få hjälp med att administrera eller 
skapa kursmaterial och sätta upp kommunikstionsmiljön i Ping Pong, testa 
olika funktioner i Marratech och Studentportalen. Det finns även chans 
till handledning och hjälp via internet kl 15.00–16.00, se http://e-meeting.
uu.se/.

Mejla gärna till Giovanni Pineda i förväg om du har ett specifikt problem, 
Giovanni.Pineda@learninglab.uu.se

NÄTverket
Vill du ingå i nätverket för lärare med distans- eller nätbaserad undervis-
ning? Skicka ett mejl till info@learninglab.uu.se

För nätverket ordnas seminarier och träffar med möjlighet till erfarenhets-
utbyte. Den 16 mars anordnas ett särskilt möte för NÄTverket med start 
kl 12.30 (lunchseminarium) och efterföljande diskussionsmöte. Anmäl till 
info@learninglab.uu.se, senast 14 mars.
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Ping Pong-administration på institutionsnivå
Från och med ht 2004 kan institutioner själva administrera Ping Pong, dvs 
skapa aktiviteter (kurser), hantera användare (studenter, lärare,...). Är du 
intresserad av att bli institutionsadministratör, kontakta Giovanni Pineda, 
Giovanni.Pineda@uadm.uu.se. ULL anordnar regelbundet kurser för admi-
nistratörer.

Uppsökande verksamhet
Har din institution behov av introduktion till lärande med webbstöd? Det 
finns möjlighet att få handledning på din institution. Kontakta Mia Linde-
gren, Mia.Lindegren@learninglab.uu.se.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Uppsala Learning Lab är tillsammans med KTH och KI partners i Swe-
dish Learning Lab. För mer information kontakta Mia Lindegren, Mia.
Lindegren@learninglab.uu.se.

Studentportalen
ULL ansvarar för utveckling av studentportalen version. 2.0. Arbetet på-
börjas med en kravspecifikation under vårterminen 2005. För information 
kontakta Mia Lindegren, Mia.Lindegren@learninglab.uu.se
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Bilaga 2

Program hösten 2005
Uppsala Learning Lab, ULL, ordnar regelbundet allmänna lunchseminarier 
om IT som hjälpmedel i undervisning och forskningsprojekt. Vi är system-
ägare för den webbaserade utbildningsmiljön Ping Pong samt e-mötespro-
gramvaran Marratech och driver utvecklingen av den nya Studentportalen. 
Vi ordnar även kurser, seminarier och verkstäder för lärare som vill veta mer 
om hur man skapar och driver kurser med webbstöd. Såväl pedagogiska 
som tekniska aspekter tas upp. 

Kom ihåg att anmäla dig senast två arbetsdagar före en aktivitet till 
info@learninglab.uu.se, om inget annat anges. Till många av våra lunch-
seminarier har vi kö. Det är viktigt att du avanmäler dig om du får förhin-
der, så att någon annan kan delta.

Lunchseminarium
Ät en lunchmacka och delta i ett seminarium! Lunchseminarierna ges ons-
dagar 12.30–14.00. Anmälan är obligatorisk och för att du ska få en lunch-
macka krävs att du anmäler dig senast 12.00 två dagar före seminariet till: 
info@learninglab.uu.se

Nyheter i senaste versionen av utbildningsmiljön Ping Pong
Ping Pong har utvecklats avsevärt de senaste tre åren, både med avseende 
på kursadministrativa såväl som pedagogiska aspekter. Numera finns bl.a. 
kalender, portfolio, framsteg-mål, stöd för all världens språk, rättstavning 
och plagiatkontroll. Seminariet behandlar nyheterna i den senaste versio-
nen av Ping Pong. Möjlighet finns att stanna kvar och fråga mer, samt testa 
själv vid dator.

Tid: 12.30-14.00 (laboration: 14.00-15.00)

Talare: Agneta Stureborg von Scheele och Maria Stjernberg vid Ping Pong AB

OpenOffice.org - fri kontorsfunktionalitet för alla!
OpenOffice.org är en serie fria program för att skapa bland annat text-
dokument, presentationer och kalkylblad. IT-rådet har nyligen beslutat att 
universitets mallar ska vara kompatibla med fria kontorsprogram och stan-
darder, och då i synnerhet OpenOffice.org. Seminariet ger en bakgrund till 
fri programvara och OpenOffice.org, orsaker till den ökande användningen 
av fria programvaror samt likheter och skillnader med Microsoft Office.

Talare: Mikael Nilsson, doktorand i matematikdidaktik och kunskapshante-
ring, Knowledge Management Research Group, NADA, KTH

Himalaya och Opium
Om hur geografiska informationssystem (GIS) används inom forskning och 
undervisning, bland annat för att studera smuggelvägar mellan Afghanistan 
och Tadzjikistan.

Talare: Gerhard Bax, universitetslektor, Institutionen för geovetenskaper
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Nästa generations studentportal!
Just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla en ny version av uni-
versitetets gemensamma Studentportal (version 2.0). Under lunchsemina-
riet visar projektgruppen hur portalen kommer att fungera och underlätta 
studieadministrationen för studenter, lärare och kursadministratörer. Du får 
chansen att ställa frågor om utvecklingsarbetet och komma med synpunk-
ter om portalens innehåll. 

Talare: Projektgruppen för Studentportalen version 2.0

Begreppsmodellering - en teknik för att förstå varandra bättre
UML (Unified Modeling Language, www.uml.org) är ett modelleringsspråk 
för beskrivning av olika begrepp och system. UML är idag en (de facto) in-
dustristandard som framför allt används inom tekniska yrken för att bättre 
förstå varandra i samband med design och utveckling av produkter och pro-
cesser. Ambjörn Naeve, forskare på KTH, har utvecklat en förenklad model-
leringsteknik (byggd på UML) som han kallar för ULM (Unified Language 
Modeling). På seminariet går han igenom grunderna i ULM-tekniken och 
ger exempel på hur den kan användas i olika sammanhang. 

Talare: Ambjörn Naeve, ledare för KMR (Knowledge Management Re-
search) gruppen, Nada, KTH.

Publicering av examensarbeten - en del i universitetets tredje uppgift
Många examensarbeten är av stort intresse för samhälle och företag. Den 
Digitala publiceringsenheten vid universitetsbiblioteket har utvecklat verk-
tyg för publicering och arbetsflöden för examensarbeten. 

Talare: Eva Müller, Enheten för digital publicering, universitetsbiblioteket

Vilka sökte och fick projektmedel och vad blev resultatet?
Johan Ekman och Ulla Riis presenterar och diskuterar resultaten av två 
undersökningar kring de projektmedel som ULL utlyste år 2004 för IT-an-
vändning i undervisningen. Hur långt har spridningen av denna IT-använd-
ning nått? Vem sökte dessa projektmedel - var det främst teknikentusias-
ter och innovatörer eller nådde medlen också en bredare grupp av lärare? 
Dessa frågor diskuteras i den första undersökningen. I den andra studien 
diskuteras resultaten av projekten. Kan projekten anses vara lyckade eller 
inte och varför?

Talare: Johan Ekman och Ulla Riis

Individanpassade studier i grekiska för studenter i religionsvetenskap 
IT kan erbjuda möjligheter både för studerande och lärare att skapa nya 
fora för inlärning och träning av det grekiska språket. Teologiska institutio-
nen har i ett projekt utvecklat en nätkurs i nybörjargrekiska. På seminariet 
presenteras hur man sökte finna nya vägar för de studerande att tillgodo-
göra sig både grammatisk analys och grekisk formlära.

Talare: Håkan Bengtsson, forskare, Teologiska institutionen

Civilekonom genom distansstudier
Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har lång erfa-
renhet av distansundervisning. I ett projekt har de utforskat hur man skall 
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 kunna stödja studenternas inlärningsprocess via e-mötesplattformen Mar-
ratech och digitala portföljer, för att stötta interaktion och dialog mellan lä-
rare och student och mellan studenterna. I projektet har man också studerat 
hur man kan åstadkomma en mer effektiv användning av lärarens tid. 

Talare: Universitetslektor Leena Avotie och universitetsadjunkt Ann-Kris-
tin Lindberg, Företagsekonomiska institutionen

Avslutning på ULL
Vi avslutar terminen med kaffe, glögg, gorgonzola och pepparkakor. Välkom-
na till ULL för att träffa likasinnade, mingla, byta erfarenheter och ha det 
trevligt!

Tid: 15.00-18.00 (drop-in)

Kurser

Kursen IT i undervisningen
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig använda IT som administrativt 
och pedagogiskt stöd i din undervisning. Kursen motsvarar 10 dagar heltid 
och har sju träffar. Under kursen ges tillfälle att prova på att vara distans-
student i en nätkurs samt att som lärare arbeta med sin egen kurs. Olika 
perspektiv på lärande, nätlärarens roll, tekniska hjälpmedel för kursorganisa-
tion, handledning, examination och kursvärdering ingår.

Kursstart: 27 september
Plats:    Uppsala Learning Lab och Mediaservice
Anmälan: Senast 20 september till info@learninglab.uu.se
Detaljplan finns på www.ull.uu.se

Datum och innehåll:
1. IT-resurser vid Uppsala universitet med exempel, 
 27 september, 9.00-16.00
2. Bygga kursmiljö med hjälp av en webbaserad lärplattform (Ping Pong), 
 3 och 6 oktober, 9.00-16.00
3. Skapa webbsidor externt och integrera i Ping Pong, 
 18 oktober, 9.00-16.00
4. Teorier om inlärning, 25 oktober, 9.00-13.00 (inklusive lunch)
5. Examination och kursvärdering, 8 november,
 9.00-13.00 (inklusive lunch)
6. Teknik som stöd för lärande, 22 november, 9.00-16.00
7. Avslutning. Redovisning av eget arbete, 
 17 januari 2006, 12.00-15.00 (inklusive lunch)

Ansvarig för kursen och huvudlärare: Eva Pärt-Enander

Erfarna nätlärare, som visar goda exempel, deltar vid flera tillfällen. Frågor 
besvaras av Eva.PartEnander@learninglab.uu.se 
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Heldagseminarium om IT i undervisningen
Lärare från olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet berättar om 
hur och varför de använder IT i sin undervisning. Kom och bli inspirerad, 
samt dela med dig av dina erfarenheter inom detta med IT och lärande! 
Information om föredragen och talarna kommer på www.ull.uu.se

Datum:   10 oktober
Plats:    meddelas senare på www.ull.uu.se
Anmälan:  info@learninglab.uu.se

Kurs i Ping Pong för kursadministratörer
Institutioner kan numera själva administrera i Ping Pong, t.ex. skapa kurser, 
projektarbetsplatser och användare. En halvdagskurs för dig som vill bli in-
stitutionsadministratör kommer att ges vid två tillfällen under hösten. 

Ansvarig lärare: Giovanni Pineda, Giovanni.Pineda@learninglab.uu.se, In-
bjudna lärare från Ping Pong AB medverkar.

Datum:   meddelas senare på www.ull.uu.se
Plats:    Mediaservice datasal
Anmälan:  info@learninglab.uu.se

Kurs i begreppsmodulering
Vill du lära dig att begreppsmodellera? Vid lunchseminariet den 5 oktober 
kommer begreppsmodelleringens grunder att behandlas. Efter seminariet 
erbjuds kurser i begreppsmodellering. Funderar du och dina medarbetare 
på något problem som innefattar beskrivning av olika begrepp och relatio-
ner mellan dessa? I sådana fall finns det under hösten möjlighet att anordna 
speciella modelleringssessioner och tillämpa ULM tekniken direkt på ”ert 
eget problem”. Kontakta i sådana fall Ambjörn Naeve för vidare planering 
av ett sådant (problembaserat) upplägg.

Ansvarig lärare: Ambjörn Naeve, amb@nada.kth.se
Plats:    Uppsala Learning Lab
Anmälan:  info@learninglab.uu.se

Övrig verksamhet

Verkstad, handledning och hjälp
Varje måndag fr.o.m. 22 augusti t.o.m. den 12 december är ULL:s verkstad 
öppen! Här kan du med hjälp av handledare diskutera, planera och testa 
hur du kan använda IT i din undervisning. Exempel: få hjälp med att admi-
nistrera eller skapa kursmaterial och sätta upp en kommunikationsmiljö i 
Ping Pong, testa olika funktioner i Marratech och Studentportalen. Du kan 
även få hjälp och handledning via Internet och e-mötesprogrammet Mar-
ratech, se http://e-meeting.uu.se

Mejla gärna till Giovanni Pineda i förväg om du har ett specifikt problem, 
Giovanni.Pineda@learninglab.uu.se

Verkstadens öppettider:
Måndagar 13.15–15.00 Drop-in i Gula huset
Måndagar 15.00–16.00 Verkstad via e-mötesprogrammet Marratech
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NÄTverket
Vill du ingå i nätverket för lärare med distans- eller nätbaserad undervis-
ning? Skicka ett mejl till info@learninglab.uu.se

Ping Pong-administration på institutionsnivå
Från och med ht 2004 kan institutioner själva administrera Ping Pong, dvs 
skapa aktiviteter (kurser), hantera användare (studenter, lärare,...). Är du 
intresserad av att bli institutionsadministratör? Kontakta Giovanni Pineda, 
Giovanni.Pineda@uadm.uu.se

ULL anordnar regelbundet kurser för administratörer.

Ull på turné!
Under höstterminen 2005 kommer Uppsala Learning Lab att vara på turné 
ute på universitetets olika institutioner och avdelningar. Målet med turnén 
är:

• Att informera om de IT-hjälpmedel som
• Uppsala universitet gratis ställer till förfogande
• Att visa konkreta exempel på hur IT kan användas som administrativt 
 och pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen och forskningsprojekt
• Att utbyta erfarenheter inom området kursadministration, IT och 
 lärande,  handledning och examination
• Att ta reda på vilka vad man på institutionsnivå konkret önskar ha 
 hjälp  med

Vi är flexibla och kan komma på olika sorters möten och tillställningar. 
Det kan gälla formella sammanträden eller informella diskussioner. Har din 
institution behov av introduktion till lärande med webbstöd? Kontakta Eva 
Pärt-Enander, Eva.Part-Enander@learninglab.uu.se

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Uppsala Learning Lab är tillsammans med KTH och KI partners i Swedish 
Learning Lab. ULL är också partners i två EU-projekt. För mer information 
kontakta Mia Lindegren, Mia.Lindegren@learninglab.uu.se

Studentportalen version 2.0
ULL jobbar med att utveckla den nya Studentportalen (version 2.0) till-
sammans med studenter, kursadministratörer och lärare. Delta du också! 
Målet är att skapa en flexibel studentportal som är lätt att använda och till-
föra funktionalitet. Om du vill ha regelbundna informationsbrev om Stu-
dentportalen och/eller vara med i referensgruppen, kontakta Eva Jansson, 
Eva.Jansson@learninglab.uu.se. Läs mer om projektet på www.ull.uu.se 
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Aktiviteter 2005
Vårterminen 2005
Namn Datum Män Kvinnor Totalt Typ av aktivitet

1 Installationav webbkamera, headset 
och Marratech

2005-01-25 2 3 Handledning

2 Ping Pong handledning 2005-01-26 1 1 Handledning

3 Ping Pong handledning 2005-01-27 3 Handledning

4 Lunchseminarium ”Vad är en 
IT-strategi och vad skall en sådan 
innehålla?”

2005-02-02 12 11 Lunchseminarium

5 Handledning:Ping Pong 2005-02-02 3 Handledning

6 Verkstad 2005-02-11 2 Handledning

7 IT i undervisningen 2005-02-15 8 6 Kurs

8 Lunchseminarium ”Studentportalen 
version 2”

2005-02-16 20 28 Lunchseminarium

9 Lunchseminarium ”Hur räknas lärar-
tid vid undervisning på kurser med 
webbstöd?”

2005-03-02 8 2 Lunchseminarium

10 Lunchseminarium ”IT som admi-
nistrativt och pedagogiskt stöd på 
kurser”

2005-03-16 13 5 Lunchseminarium

11 Installation av Marratech 2005-03-21 2 Handledning

12 Lunchseminarium ”Film gör studen-
ter bättre förberedda på laborations-
arbete”

2005-04-06 4 9 Lunchseminarium

13 Verkstad 2005-04-18 2 1 Handledning

14 Lunchseminarium ”Lärcentra i Sve-
rige - en resurs för livslångt lärande”

2005-04-20 1 8 Lunchseminarium

15 Besök i Engelska parken: Informa-
tionsdag om distansundervisning

2005-05-03 Handledning

16 Studentportalen 2.0 : Referensgrupp-
smöte : Workshop med tekniker

2005-05-09 6 5 Möte

17 Studentportalen 2.0 : Referensgrupp-
smöte : Workshop med kursadminis-
tratörer

2005-05-12 6 17 Möte

18 Minimässa på ULL våren 2005 2005-05-19 49 49 Seminarium

19 Studentportalen 2.0 Referensgrupps-
möte Lärare

2005-05-27 10 4 Möte

20 Verkstad 2005-05-30 2 Handledning

21 Verkstad 2005-06-13 1 1 Handledning

22 Workshop Studentportalen 2.0, kurs-
administratörer

2005-06-16 24 3 Möte

23 Verkstad 2005-06-21 1 1 Handledning

24 Studentportalen 2.0 Referensgrupps-
möte Roller

2005-06-24 9 7 Möte

Totalt 158 140 352

Bilaga 3
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Hösterminen 2005
Namn Datum Män Kvinnor Totalt Typ av aktivitet

1 Verkstad: Marratechhandled-
ning, koppling Nya Zeeland

2005-05-09 3 1 4 Handledning

2 Telefonsupport 2005-08-16 1 1 2 Handledning

3 Verkstad 2005-08-16 2 1 3 Handledning

4 Verkstad 2005-08-18 1 2 3 Handledning

5 Verkstad: Marratechhandled-
ning, koppling Nya Zeeland

2005-08-19 2 1 3 Handledning

6 Användarsupport i Ping Pong 2005-08-22 1 1 2 Handledning

7 Verkstad 2005-08-29 3 3 Handledning

8 Nyhetsseminarium om Ping 
Pong

2005-08-31 23 23 46 Lunchseminarium

9 Marratech handledning 2005-09-01 2 1 3 Handledning

10 Handledning: Ping Pong, Mar-
ratech

2005-09-02 1 2 3 Handledning

11 Verkstad: Marratechhandled-
ning, koppling Nya Zeeland

2005-09-05 3 1 4 Handledning

12 Lunchseminarium OpenOffice.
org - fri kontorsfunktionalitet 
för alla!

2005-09-07 6 3 9 Lunchseminarium

13 Lunchseminarium Himalaya 
och Opium

2005-09-21 4 5 9 Lunchseminarium

14 Ping Pong Verkstad 2005-09-23 1 2 3 Handledning

15 IT i undervisningen hösten 
2005

2005-09-27 5 12 17 Kurs

16 Lunchseminarium Nästa gene-
rations studentportal!

2005-09-28 16 34 50 Lunchseminarium

17 ULL PÅ TURNÉ, Inst. för tek-
nikvetenskaper, 4/10

2005-10-04 50 Handledning

18 Marratech handledning 2005-10-04 2 1 3 Handledning

19 ULL PÅ TURNÉ, Universitets-
biblioteket, 5/10

2005-10-05 4 Handledning

20 Lunchseminarium Begrepps-
modellering - en teknik för att 
förstå varandra bättre

2005-10-05 10 8 18 Lunchseminarium

21 PAUG-möte Uppsala 10 okto-
ber-12 oktober

2005-10-10 5 5 10 Möte

22 Heldagsseminarium om IT i 
undervisningen

2005-10-10 23 31 54 Seminarium

23 ULL PÅ TURNÉ, Tek/Nat:s 
ämnesdidaktiska kurs, 13/10

2005-10-13 20 Handledning

24 Kurs 2005-10-14 3 5 8 Kurs

25 Lunchseminarium Publicering 
av examensarbeten - en del i 
universitets tredje uppgift

2005-10-19 7 13 20 Lunchseminarium

26 ULL PÅ TURNÉ, Matematiska 
inst., 21/10

2005-10-21 15 Handledning
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27 Handledning: Marratech, Ping 
Pong 

2005-10-24 3 3 Handledning

28 ULL PÅ TURNÉ 2005-10-26 2 9 20 Handledning

29 Lunchseminarium Vilka sökte 
och fick projektmedel och vad 
blev resultatet?

2005-10-26 6 6 12 Lunchseminarium

30 ULL on tour 2005-11-10 4 27 45 Handledning

31 Lunchseminarium Individan-
passade studier i grekiska för 
studenter i religionvetenskap

2005-11-16 7 2 9 Lunchseminarium

32 Open Source konferens 21-22 
november

2005-11-21 63 21 84 Möte

33 ULL PÅ TURNÉ Medicinska 
vetenskaper, 24/11

2005-11-24 11 Handledning

34 Studentportalen 2.0 möte, 
24/11

2005-11-24 1 9 10 Möte

35 ULL PÅ TURNÉ, Informations-
vetenskap, 25/11

2005-11-25 1 1 2 Handledning

36 Verkstad 2005-11-28 3 1 12 Handledning

37 ULL PÅ TURNÉ, Inst. för ge-
netik och patologi

2005-11-28 2 1 3 Handledning

38 Lunchseminarium Civilekonom 
genom distansstudier

2005-11-30 3 5 8 Lunchseminarium

39 Öppet hus på ULL 14 decem-
ber

2005-12-14 1 2 3 Seminarium

40 Marratech workshop från Nya 
Zeeland

2005-10-26 5 5 10 Handledning

Totalt 189 212 598

Kommentar till antal deltagare: Vid vissa tillfällen har inte statistik över 
antal kvinnor och män förts, man har då istället bara räknat antal delta-
gare.
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Figur 1. Deltagare per kategori totalt under 2005

Könsfördelning 2005
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Figur 2. Könsfördelning av personer som deltagit i någon aktivitet under Figur 2. Könsfördelning av personer som deltagit i någon aktivitet under 
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Deltagande per kategori 2005

39

302

195

155

259

0

50

100

150

200

250

300

350

Kurser Lunchseminarier Möten "Seminarier" Handledning



34

Bilaga 4

ULL:s Minimässa 2005
Minimässan var välbesökt och det fanns många intressanta projekt att ta 
del av. ULL tackar alla utställare och besökare för en lyckad dag!    

Årets utställare
• Utbildning i vetenskaplig metodik med
 hjälp av IT 
• Projektet Arabiska på Internet 
• Projektet Explanograms 
• Hyperteori och digital kultur 
• Utveckling av multimediaföreläsningar
 och interaktiva laborationer i farmakologi
 oc h neurobiologi 
• Projektet SimVattenEtt. Webbaserat rollspel om konflikter kring 
 uthållig vattenförvaltning 
• Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori 
• Virtuella exkursioner- ett verktyg för att effektivisera lärandet av och i
 naturen  
• Dermatologisk verktygslåda 
• IT-pedagogiskt projekt på filosofiska institutionen ht04-vt05 
• Webbaserad C-kurs i idé- och lärdomshistoria, 20 p. 
• Kurs i internationell hälsa på halvdistans 
• C-kurs i antikens kultur och samhällsliv 
• Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterske-
 programmet 
• Webbaserad kurs i Schenkeranalys 
• Webbmaterial för Klinisk Kemi kurs i läkarprogrammet 
• PingPong som stöd vid undervisning i urologi (Slutsatser) 
• Förvaltningsrättslig översiktskurs (10 p.) 
• Uppsatsskrivning på webben - från ax till limpa 
• Medfarm DoIT 



35

Bilaga 5

PAUG-möte 10-12 oktober, 2005

Måndag 10/10
Plats hela dagen: Museum Gustavianum. Precis bredvid domkyrkan.
Gissa var den är! (Otur om det är dimma...)

Program
Fika ingår förmiddag och eftermiddag. Lunch får du klara av själv.

09.30 Välkommen
Talare:Ewert Bengtsson, rektorsråd för IT och Eva Pärt-

 Enander, lärare Uppsala Learning Lab

09.40  Från IKT-apa till Homo Digitalis
Talare: Finn Calander, Lärarutbildning

10.15  ITs roll i det nationella ansvaret för den akademiska
 språkundervisningen

Talare: Eva Csato Johanson, Lingvistik och filologi

10.50  Kaffe

11.25 Opus reticulatum - Ping Pong som bas för ett nationellt
 intranät för antikämnet

Talare: Mats Cullhed, Arkeologi och antik historia

12.00 Ping Pong i Biomedicinska analytikerprogrammet
 Talare: Pia Ek, Medicinsk biokemi och mikrobiologi

12.30 Lunch (ingår ej)

13.40  Explanogram
Talare: Arnold Pears, Informationsteknologi

14.15 Mellan sten- och rymdåldern: IKT@Geocentrum
Talare: Gerhard Bax, Geovetenskaper

14.50  Kaffe

15.00  Handledning av enskilda uppsatser på kursen i mikrobiologi
 inom apotekarprogrammet - Urkund medverkar i att höja 
 kvalitén 
 Talare: Claës Linder, Medicinsk biokemi och mikrobiologi

15.35 MedfarmDoIT
Talare: Martin Folkman, MedFarmDoIT

Tisdag 11 oktober
9.00 Ewert Bengtsson, IT-råd vid Uppsala universitet hälsar 
 välkommen [Eva]

Plats: ULL

9.15 Testa Ping Pong version 6.0, grupparbete [Eva, Magnus]
Plats: ULL

10.00 Fika
Plats: ULL

10.15 Testa Ping Pong version 6.0, grupparbete (forts.)
Plats: ULL

Webb: 
www.learninglab.uu.se/uu

E-post:
info@learninglab.uu.se
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12.00 Lunch: Kyckling med persiljesås och rotfruktskompott
Plats: Saluhallen, övervåningen

13.15 Ping Pong AB informerar och visar användarstatistik på
 PAUG-medlemmars servrar + Ronneby-05? [Michel m fl ]

Plats:Auditotium Minus

14.15 Resultat från morgonens grupparbete [Eva, Magnus] 
Plats: Auditotium Minus

14.35 Lärarönskelista (grupparbete olika teman) [Ulf]
Plats: Auditotium Minus

15.00 Fika
Plats: Auditotium Minus

15.30 Redovisning av lärarönskelista, prioritering [Ulf]
Plats: Auditotium Minus

17.00 Slut för dagen (senast)

19.00 Middag: 
 Laxtartar med kapris, dillvinegrette och pepparrotsgrädde
 Hjortfilé med rotfruktskompott, kantarellmarmerlad och enbärssås
 Amarettopanacotta med en syrlig fruktchatney

Plats: Festvåningen på First Hotel Linné.
 Tag med CD-skivor, så vi kan dansa!

Onsdag 12 oktober
8.30 Visning av domkyrkan

Plats: Domkyrkan

9.30 Fika
Plats: Auditotium Minus

9.45 Plagiatkontroll och Ping Pong [Palle]
Plats: Auditotium Minus

10.30 SCORM-exempel [Ambe]
 Systemägargruppen informerar [Anita]

Plats: Auditotium Minus

11.00 Diskussion av gemensamt lärarmaterial [Sofia]
 Plats: Auditotium Minus

12.00 Lunch: Ugnsbakad lax, kräfthollandaise och stöttpotatis 
Plats: Saluhallen, övervåningen

13.00 Pedagogiska timmen [Eva]
Plats: Auditotium Minus

 Rune Lönnkvist: Miniwebb på företagsekonomiska institutionen
 Auditotium Minus

 Karin Axelsson: Ping Pong som ekonomisk internwebb 
 Auditotium Minus

14.30 Fika
Plats:Auditotium Minus

14.45 Pedagogiska timmen, fortsättning
 Truls Gårdmark: Ping Pong Auditotium Minus

15.30 Sammanfattning och avslutning.
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Studentportalen 2.0
Arbetet med att ta fram en ny studentportal pågår och drivs av Uppsala 
Learning Lab. Målet är att skapa en flexibel studentportal som är lätt att 
an vända och tillföra funktionalitet.

Studentportalen 2.0 går vidare
Under rektorssammanträdet 2005-11-29 tog rektor beslut om att arbetet 
med den nya Studentportalen ska fortsätta. Ett glädjande besked för alla 
institutioner som tillsammans med projektgruppen länge arbetat med att ta 
fram kravspecifikationen!

Vi önskar att det goda samarbetet fortsätter även i projektets nästa fas. Pro-
jektet behöver nu hjälp av sakkunniga på institutionerna i arbetet med de-
taljerad design av nya verktyg och funktionalitet, med testning av verktyg en 
och användargränssnittet och senare som ”pilotinstitutioner” vid driftsätt-
ning. Är du intresserad av att medverka eller vill ha mer information så kon-
takta oss gärna. Information om projektet kommer som tidigare att skickas 
via Informationsbrevet.

Bakgrund
Arbetet med att utveckla en ny studentportal började i december 2003. Då 
beslutade webbstyrgruppen att ett underlag för en ny studentportal ska tas 
fram. Under våren 2004 tog arbetsgruppen och referensgruppen för den 
nya studentportalen fram en önskelista på vad den nya portalen ska inne-
hålla. Utifrån arbetsgruppens önskemål formulerades följande krav:

• Att endast en inloggning skall behövas för att komma åt de olika funk-
 tionerna i studentportalen.

• För en väl fungerande och studentportal måste också institutions-
 specifika tjänster och funktioner tekniskt kunna ”hakas på” den
 gemensamma portalen.

• Funktionalitet som utvecklas på en institution bör kunna tillhanda-
 hållas på ett sådant sätt att fler institutioner kan få ta del av denna. 

• För att få till stånd en bred användning av studentportalen bör ett bra 
 användargränssnitt för kursadministratörer utvecklas och på sikt även 
 en portal för anställda, byggd på samma teknik. 

Rektors beslut
Vid rektorssammanträdet i augusti 2004 beslutar rektor:

• att en ny generation av den gemensamma Studentportalen bör 
 utvecklas med större möjligheter till samverkan mellan gemensamma 
 och decentraliserade lösningar, 

• att uppdra åt Webbstyrgruppen att utarbeta en övergripande projekt-
 plan innefattande tidplan och kostnader som underlag för ett kom-
 mande rektorsbeslut under oktober 2004 om genomförande och 
 finansiering och

• att institutionerna anmodas att – i avvaktan på detta – inte utveckla 
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 eller påtagligt vidareutveckla egna studentportaler eller andra program 
 med funktion som naturligt skulle ligga inom ramen för en framtida 
 flexibel portallösning. 

Utifrån detta beslut påbörjdes arbetet med kravspecifikationen för den nya 
studentportalen.
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OpenLMS
Kartläggning av svenska LMS-system med öppen 
programvara
Uppsala Learning Lab genomför en kartläggning av svenska lärplattformar 
med öppen programvara på uppdrag av Nätuniversitetet 

Uppdraget består i att kartlägga de befintliga plattformar som bygger på öp-
pen programvara eller egenutveckade LMS-system som finns inom svenska 
universitet och högskolor. Dessutom ska viktiga internationella system som 
Sakai och EU-finansierade projekt tas med i kartläggningen. Syftet med 
detta är att underlätta samarbetet kring lösningar med öppen programvara 
för lärplattformar. 

Målet är sammanställa den dokumentation som finns kring öppen program-
vara för lärplattformar och att utarbeta riktlinjer för en eventuell framtida 
nationell utvecklingsgrupp. 

Kartläggningen leds av Uppsala Learning Lab, men alla universitet 
och högskolor i Sverige uppmuntras att delta i erfarenhetsutbytet som 
kom mer att ske genom webbaserade möten och en avslutande work-
shop i november 2005. För mer information kontakta Ellen Jacobsson, 
Ellen.Jacobsson@learninglab.uu.se 
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Inbjudan till konferens

Öppna för samverkan kring öppen 
programvara (open source)
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Uppsala Learning Lab 
in   bjuder till en konferens om samverkan kring öppen programvara den 
21-22 november i Uppsala. Målgruppen för konferensen är IT-chefer, 
administratörer och IT-pedagoger vid universitet och högskolor, tre yrkes-
kategorier som i allt högre grad behöver samarbeta kring olika former 
av teknologiförstärkt lärande.

Uppsala Learning Lab leder på uppdrag av Myndigheten för Sve-
riges nätuniversitet ett projekt där open-source-baserade lärplatt-
formar kartläggs från ett samverkanspers pektiv. Våren 2005 ge-
nomfördes själv kartläggningen, och den kommer att redovisas på 
konferensen. 

Under hösten 2005 ska vi undersöka förutsättningar och utveckla 
rikt linjer för att bygga upp ett nationellt nätverk kring öppen pro-
gramvara - ett nätverk för samverkan kring såväl användning som 
utveckling av denna typ av program. På flera håll finns ett begyn-
nande intresse av att bredda perspektivet från enbart utbildning, och 
inkludera även andra publika tjänste sektorer som t.ex. administra-
tion och hälsovård. 

Intresset för konferensen är stort, och de anmälda deltagarna kom-
mer från hela Sverige, samt Norge, Danmark och Finland. 

Medverkande
Den 21 november har konferensen ett internationellt perspektiv 
med två huvud talare:

• Joseph Hardin, koord ina tor för Sakai, ett projekt där bland an-
nat MIT och Stanford gemensamt utvecklar open source-baserade 
lärandeverktyg. 

• Scott Wilson, assistant director vid Cetis (Center for Edu catio nal 
Technology Interoperability Standards) och journalist inom lär-
teknologiområdet. 

Eftermiddagen avslutas med en diskussion om open-source från 
ett kommersiellt perspektiv. Erik Granström, marknadsansvarig på 
MySQL, berättar om hur företaget arbetar utifrån denna utgångs-
punkt.

Dag 2, den 22 november, hålls på svenska, och inleds med att Tor-
björn Wiberg, IT-chef vid Umeå universitet, ger några reflexioner 
kring svenska universitets samarbete inom open-source. Därefter 
kommer Magnus Andersson, IT-samordnare från Umeå universitet, 
och Per Wising, utvecklare från Stockholms universitet, att beskriva 
sina erfarenheter av open-source-baserade lärplattformar.

På eftermiddagen kommer Mats Östling från Sveriges Kommuner 

Webb:
www.learninglab.uu.se/uu/
opensource/index.jsp

E-post:
Ellen.Jacobsson@learninglab.uu.se

Bilaga 8
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och Landsting att berätta om sitt långvariga arbete med samverkan 
kring öppen programutveckling för offentlig sektor. Dagen avslutas 
med en framåtblickande panel debatt om hur vi kan gå vidare.

Välkomna!
Håkan Larsson    Mia Lindegren

Ställföreträdande generaldirektör Enhetschef Uppsala Learning Lab




