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Zoom - ett år in i pandemin: lärdomar och utveckling 
Lotta: 
Statistik 

• från 2600 till 42396 användare 
• från 1338 möten februari 2020 -> 89279 februari 2021 
• kostnad för systemet i princip oförändrad 
• från obskyrt system i marginalen -> system som många är beroende av 
• bemanning från ca 30% -> 285% 

Zoom-möten 
• Zoom har utvecklat verktyget otroligt mycket under året 
• Guider har tagits fram och används 
• Verktyget mer allmänt använt hos många kategorier anställda 
• Studenter är fortfarande mer åhörare än aktiva användare 
• Utbildning i form av workshops har utökats med fler varianter och besöks flitigt 
• Mognad hos anställda såväl som studenter 

Webinars & konferenser 
• Efterfrågan ökar på Webinarlicenser (från 5 till 43) 
• Större variation på vad man vill göra 
• Mer avancerade evenemang 
• LU Konferens m fl 

 Förvaltningen 
• Ökade kontakter med kollegor, bl a via SUNET 
• Reder ut oklarheter, förstår systemet och kringsystem bättre 
• Supporten fungerar väl via Servicedesk 

 
 
LUplay => Studio 
Nicolette: 
LUplay läggs ned 31/5 och ersätts av Studio. Material som finns kvar i LUplay efter den 31/5 
raderas. Du som har videor i LUplay behöver flytta dem till Studio snarast. Här finns guider för hur 
man laddar ned videor från LUplay och sedan laddar upp videor till Studio(denna information finns 
även på engelska). Mer information om video i undervisningen och om Studio, samt datum för 
workshoppar som ges varannan vecka via Zoom hittar du på den gemensamma webben Stöd för 
digital undervisning.  
 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sprida denna information! 

  



 
 
Media & Learning 
Nicolette: 
Media & Learning arbetar internationellt med allt som har att göra med olika media i högre 
utbildning. Det kan handla om Video, AR/VR, Media Literacy, Professional Development och mer. Vi 
organiserar en konferens per termin (än så länge online, men vi hoppas kunna träffas IRL igen nästa 
år) med olika teman. Nästkommande konferens hålls den 6/5, kolla in programmet: https://media-
and-learning.eu/series/media-and-learning-conferences-and-events/ . Titta sedan gärna runt på 
webbplatsen där du kan hitta en massa annat intressant som rör de flesta av oss. Bland annat 
kommer vi att ha tematiska halvdags workshoppar kring olika teman, och det hålls regelbundna THE 
Café (Teaching in Higher Education) som du kan gå på utan att anmäla dig. 
 
Även detta får gärna spridas vidare! 
  
 
Presentation av projektet Digitala lärmiljöer 
Mia och Jennie: se nästa sida 
 
 
Nästa möte. 
8 juni, 14.00-16 via Zoom. Skicka förslag på diskussionspunkter till Anders 



Digitala lärmiljöer
JENNIE PALDANIUS & MARIA HEDBERG



• Vad? 

• Hur? 

• Varför? 

Digitala lärmiljöer





Bemanning




	Minnesanteckningar PedSamIT 20210324.docx
	Digitala_larmiljöer_pedsamIT

