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Uppdrag

• bidra till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet

• stödja lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet

• bidra till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät

• ansvara för förvaltning av central finansierade e-system

UPL ska

• Högskolepedagogisk utbildning och utveckling

• Konsultativt och strategiskt stöd till verksamheter och enskilda lärare

• Stöd och stödsystem för pedagogisk meritering

• Utveckling av och stöd till nätbaserat lärande

• Stöd och support för IT-pedagogiska verktyg till studenter och lärare

Verksamhetsområden



Verksamhet

Högskolepedagogisk utveckling

Kurser, verkstäder 

& seminarier

Konsultuppdrag & 
universitets-
övergripande 

projekt

E-lärande

stöd & support

Strategiskt arbete
UPK, nätverk 

(lokalt/nationellt)



Kurser för lärare & forskarhandledare

Grundläggande

• Ny som universitetslärare,  1v 

• Baskurs i högskolepedagogik,  5v (campus)

• Baskurs i högskolepedagogik,  5v (nät)

• Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete,  5v

• Forskarhandledning i praktiken, 2v 

Tematiska

• Utbildning för hållbar utveckling,  2v 

• Pedagogisk Digital Kompetens,  2v

• PBL och Case,  2v 

• Examination och utvärdering,  2v

• Handledning i högre utbildning,  2v

• Pedagogiskt ansvarig,  2v

• Didaktik på högskolan,  2v

• Teorier om lärande,  2v



Förändring i 
(bas)kursutbud
fr.o.m. 2020

• Progression och fördjupning

• Skapa kontaktnät och fakultetsöverskridande kollegor

• Följer SUHFs rekommendationer

• Ligger i linje med övriga landet

EN baskurs om 5 veckor (motsvarar 7,5 hp)

Tre kurser/år (två campus, en nät)

Var tredje kurs på engelska

Lärarlag 



Seminarieserier 
och öppna verkstäder

Seminarieserier
Seminarieserien för pedagogisk ansvariga (SPA)

Seminarieserien för forskarhandledare 
(HandUM)  

Pedagogiskt utnämnda lärare (PIL)

Verkstäder (urval)
Pedagogisk meritering I, II, III

Utveckla ditt pedagogiska klassrum (Cambro, 
Moodle)

E-möten (Zoom)

Ljud och video på nätet (UmuPlay)



Förvaltningsorganisation e-lärande (e-objektet)  

Centralt finansiterade system

• Cambro

• Moodle

• Canvas (ht-19)

• Urkund

• UmuPlay

• Zoom

• Centralt system för digital salstentemen (upphandlas inom kort)  

• Mentimeter?



Aktuellt just nu… 

PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsmedel 

Digital salstentamen

Canvas, Canvas, Canvas

Nya Rum för lärande 

Pedagogisk meritering (meriterad/excellent)

Utbildning för hållbar utveckling & Internationalisering  

Nationella kurser (pedagogisk sakkunnig, ped. utvecklare)



Nuläge 
införandeprojekt 

Canvas 



Tidsplan 

• 15 oktober 2019 - ca 28 februari 2020
Avrop av Canvas, tekniska integrationer och utredningar, utbildning av utbildare, utveckling av utbildningsmaterial, webb, 
manualer och lathundar. Informationskampanj! 

• 1 mars – 30 juni 2020
Pilotkurser från alla fakulteter. Utbildning av lärare påbörjas. 

• 1 augusti 2020 – ca 1 september 2021
Institutioner och enheter utbildas och flyttar allt eftersom in sina utbildningar i Canvas. 
Tekniska migrationer av större material (om möjligt) 

• juni/juli 2021
Cambro och Moodle försätts i läsläge, dvs stopp för nyskapande av kurser.

• september – december 2021
Uppsamling och förbättringar. Projektet avvecklas och avrapporteras.

• 1 januari 2022
Canvas är Umeå universitets centrala gemensamma lärplattform. 
Canvas överlämnas till ordinarie systemförvaltning. Projektet avslutas.



Frågor? 
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