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Laborativa lärosalen – en flexibel undervisningsmiljö!

KONTAKT
Besöksadress Campus Blåsenhus 
  von Kraemers allé 1A  
  Box 2136, 750 02 Uppsala
Information info-elarande@uadm.uu.se 
  018-471 62 98 
Support          support-elarande@uadm.uu.se 
  018-471 44 00

Lärosalen är centralt belägen i campus Blåsenhus med  
utsikt över Botaniska trädgården och Segerstedthuset.

Här kan anställda vid Uppsala universitet träffas och ut-
byta idéer, undervisa, gå på kurser och seminarier eller få  
handledning i hur IT kan användas i undervisningen. 

Rummet är flexibelt både vad gäller teknik och möb-
lering. Interaktiva tavlor och mentometrar är bara två 
exempel på verktyg som kan användas för att stödja 
studenternas lärprocesser.  

Tekniskt stöd finns alltid till hands.  Vid undervisning er-
bjuds du kontakt med en pedagogisk utvecklare som kan 
ge råd och diskutera upplägg, närvara när du undervisar 
m.m.

UNDERVISA I LÄROSALEN
Alla lärare är varmt välkomna att utan kostnad använda 
den laborativa lärosalen för undervisning. I den labora-
tiva lärosalen kan du som lärare testa olika pedagogiska 
metoder och upplägg. Salen lämpar sig särskilt väl för att 
utveckla studentaktiverande undervisningsformer med 
grupparbeten, gruppdiskussioner, kamratåterkoppling etc.

TIPS! VI SÖKER NYA LÄRARE!
Vi vill ge fler lärare tillfälle att utveckla sin undervisning 
så vi söker nya lärare som inte tidigare har undervisat i 
salen. Kom och utnyttja möjligheten att få lägga undervis-
ning i den laborativa lärosalen. Du får stöd av en peda-
gogisk utvecklare redan under planeringen av undervis-
ningen.

Det kostar ingenting, men vi önskar ta del av lärares och 
studenters erfarenheter från undervisningen. Låter detta 
intressant? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för mer 
information. 

 

OKTOBER 
 
 

2/10 Kurs:  
            Studentportalen för lärare 

3/10 Kurs: 
 Studentportalen för administratörer

11/10 Seminarium: 
 Med nya ögon. Virtuell och förstärkt 
            verklighet i undervisningen 
 
17/10   Kurs: 
 E-möten via Adobe Connect 

25/10   Seminarium:           
	 Skapa	undervisningsfilm	med	din	
 mobil – enklare än du tror 
 

NOVEMBER
 

8/11 Seminarium: 
 Framtidens lärmiljöer

9/11 Kurs:
            Studentportalen för lärare
            
9/11 Kurs:
            Studentportalen för administratörer

22/11 Seminarium: 
 Studentportalen och ny lärplattform

DECEMBER
 

6/12 Seminarium: 
 Pennan mäktigare än tangentbordet?

LABORATIVA LÄROSALEN
E-LÄRANDE:  UNDERVISNING / KURSER / HANDLEDNING / SEMINARIER  

Kalendarium hösten 2017



LUNCHSEMINARIER

LABORATIVA LÄROSALEN 

Onsdag 11 oktober 12.30–14.00

Med nya ögon: Virtuell och förstärkt 
verklighet i undervisningen
Virtual och augmented reality är spektakulärt – 
men vilken praktisk användning har det? Vid 
seminariet presenteras bl.a. projekt där forskare 
från UU utnyttjat den nya tekniken för olika 
ändamål. 
Talare: Christian Sköld, institutionen för läkemedel-
skemi, och Daniel Löwenborg & John Ljungkvist, 
institutionen för arkeologi och antik historia

Onsdag 25 oktober 12.30–14.00

Skapa	undervisningsfilm	med	din	mobil	–	
enklare än du tror
De flesta av oss går dagligen omkring med en 
filmkamera av hög kvalitet i våra fickor. Med din 
smarta telefon kan du snabbt och enkelt skapa 
filmer som du kan använda i din undervisning.  
På detta seminarium får du lära dig mer om vad 
du ska tänka på innan du filmar, under själva 
filmningen, och när du sedan klipper din film. 
Talare:  Anna-Carin Lundqvist, MedfarmDoIT

Onsdag 8 november 12.30–14.00 

Framtidens lärmiljöer
Vi har bjudit in Akademiska Hus som presen-
terar sina resultat från en omfattande om-
världsanalys om digitala trender och hur dessa 
kan påverka svenska kunskapsmiljöer. Under 
seminariet deltar också Byggnadsavdelningen 
för att berätta om hur digitaliseringen påverkar 
planerna för Uppsala universitets lärmiljöer.
Talare: Susanne Malmgren, Akademiska Hus; Annika 
Sundås Larsson, Byggnadsavdelningen; Emil Lundell, 
IT-avdelningen

KURSER OM STUDENTPORTALEN
Studentportalen underlättar för lärare, studen-
ter och kursadministratörer vid undervisning, 
studieadministration och kommunikation.
 
Studentportalen för administratörer

Den här kursen vänder sig till dig som är kurs-
administratör och som tidigare har arbetat lite 
eller inte alls i Studentportalen. Under kursen 
går vi igenom grunderna och vilka möjligheter 
som finns för att underlätta kursadministration. 
Kursregistrering, samläsning, gruppindelning och 
kursinformation är några av de funktioner som 
presenteras och förklaras.
Datum: 
3/10 kl. 09.00–10.30 och 9/11 kl. 13:00-14:30

Studentportalen för lärare

Den här kursen vänder sig till dig som är lärare 
och som tidigare har arbetat lite eller inte alls 
i Studentportalen. Vi går igenom de vanligaste 
funktionerna och ger exempel på hur du kan 
använda dem i undervisningen.  Vi visar var du 
kan lägga ut kursmaterial, ta emot inlämnings-
uppgifter, kommunicera med studenterna etc. 
Du får också lära dig hur du enkelt kan åskådlig-
göra progression i kursen med hjälp av funktio-
nen framsteg.
Datum: 
2/10 kl. 13.00–14.30 och 9/11 kl. 09.00–10.30

E-möten via Adobe Connect

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om
e-möten och Adobe Connect. Du lär dig bland 
annat att skapa mötesrum, bjuda in och admi-
nistrera mötesdeltagare, ladda upp och hantera 
olika typer av material samt identifiera och lösa 
problem som kan uppstå med ljud och bild.
Datum: 
17/10 kl. 09.00–10.30 

Alla aktiviteter är kostnadsfria och vänder sig 
till anställda vid Uppsala universitet. Hör gärna 
av dig till info-elarande@uadm.uu.se om du har 
frågor! 

Onsdag 22 november 12.30–14.00 

Studentportalen och en ny lärplattform
Just nu sker många förändringar i universitets 
centrala system för undervisning och adminis-
tration. Representanter för Studentportalen 
och projektet ny lärplattform vid UU kommer 
under lunchen att berätta om statusen för det 
arbete som kommer att pågå under kom-
mande år. 
Talare: Representanter för Studentportalen och 
projektet ny lärplattform vid UU

Onsdag 6 december 12.30–14.00

Pennan mäktigare än tangentbordet?

I samband med att korrespondens och kom-
munikation blir digital har penna och papper 
fört en allt mer tynande tillvaro. Finns det 
plats för pennan i den digitala världen och vad 
förlorar vi på att inte använda pennan som 
”informationsverktyg”? I detta seminarium 
diskuterar vi både vetenskapliga rön gällande 
anteckningsformens betydelse för inlärande 
såväl som tips och tricks för digital handskrift. 
Talare: Ulf Holmbäck,  Avdelningen för kvalitetsut-
veckling

Lunchsmörgås ingår.  Välkommen!

Anmäl dig via Medarbetarportalen > Undervisa >  Konferenser, kurser och seminarier.

Hitta hit! Laborativa lärosalen (10:203), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

ANMÄLAN OCH PLATS
Anmälan till kurser och seminarier görs via 
Medarbetarportalen. Tänk på att anmäla dig i tid 
(senast en vecka innan kurs och seminarium) 
och att avanmäla dig om du får förhinder.

Kurserna pågår i 1,5 timme. Därefter är du 
välkommen att stanna kvar och öva eller arbeta 
med eget material. Kursens lärare finns tillhands 
för handledning och hjälp.  

Samtliga aktiviteter äger rum i den laborativa 
lärosalen (10:203), campus Blåsenhus. 

ÖPPEN VERKSTAD PÅ ONSDAGAR!
Varje onsdag kl. 14–16 är lärosalen öppen för 
anställda som vill diskutera e-lärande och  
pedagogik eller få svar på frågor om Student-
portalen, undervisning i lärosalen, digitala  
verktyg. m.m. Drop-in men mejla gärna dina 
frågor i förväg till info-elarande@uadm.uu.se så 
kan vi förbereda oss.

Support med Uppdok och Selma 

Supporten för Uppdok och Selma finns på öp-
pen verkstad i den laborativa lärosalen en gång 
i månaden för att ge handledning och svara på 
frågor.  
Nytt! Utöver generell handledning så erbjuds 
på samtliga tillfällen då Uppdok/Selma sup-
porten deltar en kort genomgång kl 14.15 av 
olika processer som hanteras i systemen.
 
Onsdagen den 6 september:  
Framsteg och tentamensanmälan 

Onsdagen den 4 oktober:  
Kursvärderingar i Studentportalen 
Utbildningsinformation i Selma 
  
Onsdagen den 15 november:  
Utsökning i Uppdok; genomströmning, statistik 
m.m. 

Onsdagen den 6 december:  
Slutrapportering hel kurs

Välkommen!

KURSER

hösten 2017


