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Knowledge Lab är en miljö vid Institu-
tionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, 
vars syfte är att stödja utbildning, forskning, 
verksamhetsutveckling och experiment inom 
området IT och lärande. Miljön är dels en fysisk 
plats med tillgång till en rad olika verktyg och 
teknologier som är intressanta och relevanta för 
området, men också ett paraply för de kompe-
tenser som är samlade genom alla anställda vid 
avdelningen Lärande, kommunikation och IT. 
Genom denna kombination öppnas en lång 
rad möjligheter för olika typer av aktiviteter 
och stöd, vilket också visar sig i hur labbet har 
kommit att fungera som resurs under 2014. Här 
sammanfattas de aktiviteter som har bedrivits 
inom ramen för verksamheten i Knowledge Lab 
och hur resurser från labbet kunnat användas 
för olika syften. Fokus riktas också mot två av 
de aktiviteter som labbet stöttat under året. 
Som avslutning formuleras några tankar kring 
den fortsatta verksamheten i Knowledge Lab 
kommande år.

Under 2014 har Knowledge Lab haft 
sam arbeten med:

Avdelningen för Informatik vid Institutionen 
för tillämpad IT

Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap 
vid Institutionen för tillämpad IT

Avdelningen för interaktionsdesign vid Institu-
tionen för tillämpad IT

Avdelningen för kognition och kommunikation 
vid Institutionen för tillämpad IT

Avdelningen för fackspråk och kommunikation 
vid Institutionen för tillämpad IT

Institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande vid Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet

Institutionen för medicin vid Göteborgs univer-
sitet

Lärarprogrammen vid Göteborgs universitet

Samverkande IT-pedagoger, nätverk vid Göte-
borgs universitet

Enheten för pedagogisk utveckling och inter-
aktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet

Nationellt centrum för matematikvetenskaper

Högskolan Väst

EMOTE, forskningsprojekt

CoDAC, forskningsprojekt

Forskarskolan Centrum för utbildnings-
vetenskap och lärarforskning (CUL)

Chalmers Professional Education

Kuggen Medialab



Aktiviteter

Undervisning/Workshops

Design av IT för lärande
Kursen Design av IT för lärande ingår i det 

distansbaserade magisterprogrammet Lärande, 
kommunikation och IT. I kursen får delta-
garna en introduktion till ett designperspektiv 
på utbildnings- och verksamhetsutveckling 
genom dels teoretiska studier och dels praktiskt 
designarbete. Knowledge Lab har i den aktuella 
kursen bidragit med såväl kompetenser som rör 
design av utbildning som möjlighet till inspira-
tion genom studiebesök i labbet. 

Yrkesdidaktiska tillämpningar för 
yrkeslärare 

Kursen behandlar olika aspekter av yrkes-
lärares yrkesutövning i gymnasieskolan och 
vuxenutbildning, där det övergripande syftet är 
att fördjupa studenternas didaktiska kunskaper 
som krävs för yrkesutövning i olika verksam-
hetsområden i gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen. Här deltog Knowledge Lab i ett av 
kursens teman, det som behandlade nätbaserad 
undervisning och dess koppling till digital 
media, genom att låta kursdeltagarna prova på 
olika digitala verktyg vid en workshop. 

Naturvetenskapligt och tekniskt 
lärande

Kursen IKT i naturvetenskapligt och tek niskt 
lärande ges inom Chalmers masterprogram 
Lärande och ledarskap som förenar kunskaper 
i matematik, naturvetenskap och teknik med 
kunskaper om hur man kommunicerar och 
samverkar, en utbildning som leder till såväl 
civilingenjörs- som ämneslärarexamen. Den 
aktuella kursen fokuserar just på lärande inom 
naturvetenskap och teknik och här bidrog labbet 
med kompetenser som rör just digitala verktyg 
i relation till såväl ämnesområdet som under-
visning generellt. Labbet har också kunnat bistå 
med verktyg för att möjliggöra pedagogiska 
upplägg för kursen. 

Teaching, learning and evaluation
Kursen ges för forskare och lärare på Chal-

mers och fokuserar på det aktuella paradigm-
skiftet i högre utbildning från undervisning till 
lärande. Här har Knowledge Lab kunnat bistå 
med teknik för att genomföra så kallad ”micro 
teaching”, vilket innebär att kursdeltagarna 
gör korta presentationer som filmas och sedan 
direkt visas för att kunna diskuteras i gruppen. 



Learning in digital media
I kursen Learning in digital media ges lärare 

vid Chalmers möjlighet att fördjupa sig i hur 
man använder digitala verktyg i undervisning. 
Här har Knowledge Lab medverkat genom att 
erbjuda en workshop om användning av olika 
teknologier för undervisning i högre utbildning. 

Populärvetenskapliga presenta-
tioner i Förskollärarprogrammet

Vid lärarprogrammen vid Göteborgs univer-
sitet kommer man successivt att integrera alter-
nativa sätt att presentera examensarbeten där 
man riktar fokus mot populärvetenskapliga 
presentationsformer. Knowledge Lab kunde och 
kommer fortsättningsvis att bidra med kompe-
tenser som rör användning av digitala presenta-
tioner i olika former. 

Technology, Knowledge and 
Learning

Kursen ges som introduktionskurs i det 
internationella masterprogrammet Information 
Technology and Learning och Knowledge Lab 
kunde här arrangera en workshop om hur olika 
digitala verktyg kan användas i lärandesamman-
hang. 

Interaktion, kommunikation och 
lärande

I kandidatprogrammet i pedagogik vid 
Göteborgs universitet ges kursen Interaktion, 
kommunikation och lärande, där Knowledge 
Lab var med och arrangerade en föreläsning om 
användning av olika digitala verktyg i pedago-
giska sammanhang. 

Master in Communication
Programmet Master in Communication syftar 

till att utveckla kompetenser och kunskaper om 
kommunikation i olika former och via olika 
medier. Knowledge Lab arrangerade här work-
shops om programvarorna Photoshop och Inde-
sign för att ge studenterna kompetenser i digital 
produktion. 

Stöd 

Utbildning

Examensarbeten vid Lärarpro-
grammet

Examensarbetet i Lärarprogrammet (LP01) 
genomförs vid den institution där det finns 
kompetens att handleda studenten inom det 
ämne denne har valt. Flera av de studenter som 
har handletts vid institutionen för tillämpad 



IT har genom Knowledge Lab fått möjlighet 
att dels genomföra studier genom användning 
av till exempel iPad eller mentometer, och dels 
samla in data med inspelningsutrustning för 
video och ljud.

Examensarbeten vid MPLOL
Vid masterprogrammet Lärande och ledar-

skap, ett program som syftar till att ge studenter 
med ingenjörsexamen även en lärarexamen, har 
studenterna som skrivit sina examensarbeten 
haft möjlighet att utnyttja resurser från Know-
ledge Lab för att såväl samla in data som ge 
möjligheter att genomföra de aktiviteter som 
beforskats. 

Digital movie making
Kursen Digital Movie Making behandlar 

filmskapande i allmänhet och digitalt filmska-
pande i synnerhet. Man behandlar alla delar av 
filmproduktion, från manus till slutlig distri-
bution, på nivåer från enkla till stora profes-
sionella produktioner. Målet är att man efter 
genomgången kurs ska kunna bidra på profes-
sionell nivå i småskaliga internationella film-
produktioner. Studenterna vid denna kurs hade, 
via Knowledge Lab, tillgång till resurser för att 
samla in video- och ljudmaterial samt för att 
behandla detta. 

Systemvetarprogrammet
Vid systemvetarprogrammet väcktes tankar 

om att utforma andra undervisningsupplägg 
baserat på idéer kring blended learning, d v s 
upplägg där distansbaserade aktiviteter vävs 
ihop med de campusbaserade. Med utgång-
spunkt i modellen Flipped classroom byggdes 
ett material upp som studenterna kunde ta del 
av inför laborationer och andra campusbaserade 
aktiviteter. Knowledge Lab kunde här bidra 
med såväl kompetenser rörande både pedago-
giska och tekniska frågor som resurser för att 
spela in video.

Master in Communication
Studenter vid programmet Master in 

Communication har för sina individuella 
arbeten haft möjlighet att låna utrustning, 
exempelvis videokameror för att skapa video-
filmer inom ramen för olika kursuppgifter. 



Forskning

CoDAC
Projektet syftar till att studera hur utveck-

ling av grundläggande talbegrepp och arit-
metisk kompetens sker i interaktion mellan 
barn, mellan barn och vuxna samt mellan barn 
och olika typer av artefakter och att beskriva 
denna utveckling i termer av ”learning trajec-
tories”. Projektet tar sin utgångspunkt i socio-
kulturell teoribildning och metodologi, där man 
studerar barns aktiviteter i en ”mikromiljö” för 
matematiserande. Denna mikromiljö är byggd 
kring ett datorspel där det går att kontrollera 
och variera de matematiska situationer barnen 
ställs inför och de redskap de har tillgång till, 
men inkluderar också situationer av mer varda-
glig karaktär. Studierna bedrivs i förskola/lågsta-
dium och i barns hemmiljöer. Knowledge Lab 
har här dels bidragit med teknologier för att 
genomföra aktiviteter inom projektet och dels 
med resurser för datainsamling.  

Lärande i en digitaliserad region
Under 2014 startades ett gemensamt projekt 

mellan Göteborgs universitet och Högskolan 
väst som bland annat syftar till att såväl fördjupa 
forskningssamverkan mellan lärosätena som 
initiera och bedriva forskning kring nya former 

för arbetsintegrerat lärande. Knowledge Lab har 
inledningsvis agerat som viktig resurs för att 
arbeta fram kommunikations- och samarbets-
ytor i projektet och kommer framledes också 
att vara en central resurs för såväl investeringar 
och tillgängliggörande av teknologier som för 
teknikrelaterade aktiviteter. 

EMOTE
Projektet EMOTE syftar till att utvärdera 

om robotar kan användas för att stödja empati-
baserat lärande. Projektet är ett internationellt 
samarbete med stöd från EU och vid institu-
tionen för tillämpad IT bidrar man till utform-
ningen av robotarnas beteende och ansvarar 
för utvärderingen av robotarna med elever och 
lärare i skolmiljö. Knowledge Lab har i projektet 
stöttat med såväl teknologier för testning och 
datainsamling som kompetenser rörande såväl 
tekniska frågor som insamling av video och ljud.

Forskarutbildning
För flertalet av de som läser forskarutbildning 

vid institutionen för tillämpad IT har Knowl-
edge Lab kunnat bidra med såväl kompetenser 
och teknologier för olika syften, t ex insamling 
och bearbetning av data eller videoanalys.



Datainsamling
Knowledge Lab har under året kunnat bistå 

flera forskare och doktorander i deras data-
insamling. Labbet har här bidragit med såväl 
kompetenser kring video- och ljudinspelning 
och -redigering som olika former av utrustning. 

Särskilt i två projekt har labbets kompetenser 
varit avgörande för att stukturera och arrangera 
datainsamling.

Fartygssimulator
I projektet om fartygsimulator behövdes 

kompetenser i att strukturera och arrangera 
datainsamlingen såväl som stöd i att genomföra 
den. Eftersom de miljöer där man skulle samla in 
data är utformade för ett mycket specifikt syfte 
fanns det begränsade möjligheter att arrangera 
utrustning för upptagning av video och ljud. 
Eftersom det handlade om att dokumentera 
utbildningssiutationer var det också nödvän-
digt att säkerställa att dessa inte påverkades, 
dels för att den data man samlade in skulle bli 
så autentisk som möjligt och dels för att inte 
påverka studenternas utbildning.  Labbet kunde 
här bidra med relevant kompetens i såväl hur 

kameror skulle placeras och hanteras som hur 
inspelningsessionerna skulle struktureras för att 
undvika störningar och kunskaper i hantering av 
de olika teknologier som användes. Dessutom 
kunde labbet bistå med stöd i själva insam-
lingen. 

Konversationsanalys
Syftet med projektet är att studera kulturella 

aspekter kring kommunikation i Sverige och 
Kina samt analysera hur personer från olika 
kulturer löser uppgifter i samarbete med och 
utan teknologier. I projektet behövde man 
strukturera situationer där flera olika miljöer 
skulle användas för insamling i sekvens. I det 
första steget skulle man samla video- och ljud-
data av en konversation där deltagarna satt mitt 
emot varandra i samma rum och i det andra 
steget skulle man samla data där deltagarna var 
uppdelade i olika rum men hade kontakt via 
kommunikationsverktyg på dator. Knowledge 
Lab kunde här gå in och stötta i såväl de delar 
som gällde vilka olika teknologier som skulle 
kunna användas som i hur de olika rummen 
skulle arrangeras så att man kunde möjliggöra 
insamling av nödvändig data. 



Pedagogisk utveckling 

PIL-konsultationer
Enheten för pedagogisk utveckling och inter-

aktivt lärande (PIL) erbjuder stöd för de lärare 
och kursledare som vill utveckla sin undervis-
ning eller sina kurser med olika former av digi-
tala verktyg, t ex vid införande av eller omarbet-
ning till distansbaserad undervisning. För detta 
syfte har Knowledge Lab kunnat bidra med 
såväl kompetenser som resurser för att utforska 
möjligheter med olika teknologier. 

Yrkeslärarprogrammet
På Yrkeslärarprogrammet riktades fokus mot 

att utveckla studenternas kunskaper om digi-
tala verktyg i undervisning och för lärande. 
Bakgrunden till detta var en strategisk satsning 
från Lärarutbildningsnämnden där just IKT och 
digital kompetens var ett område. Knowledge 
Lab involverades här för att stötta utvecklingen 
av ett upplägg där den handhavandekompetens 
som studenterna erhöll under utbildningen 
kunde omsättas till didaktisk kompetens. 

Informatik, examinationsformer
Vid avdelningen för Informatik på Institu-

tionen för tillämpad IT upplevde man ett behov 
av att diskutera de examinationsformer man 
använde i sina kurser och här kunde Knowledge 
Lab bidra med kompetens kring såväl möjliga 
sätt att se på examination som de möjligheter 
som användning av digitala verktyg öppnar för. 

Institutionen för socialt arbete
På Institutionen för socialt arbete uppkom ett 

stort och akut behov av kompetensutveckling 
rörande distans- och nätbaserade undervisnings-
former. Grunden till detta var en omläggning av 
upplägg för uppdragsutbildning där man skulle 
börja ge dessa på distans. Knowledge Lab kunde 
här erbjuda ett workshopupplägg där deltagare 
vid institutionen fick möjlighet att fördjupa sig 
i såväl pedagogiska frågor som relevanta digitala 
teknologier.

Nationellt centrum för matema-
tikvetenskaper

Vid Nationellt centrum för matematikveten-
skaper (NCM) ansvarar man för utvecklingen 
av den nationella satsningen Matematiklyftet, 
vars syfte är att öka kunskaper i matematik 
på landets grundskolor. NCM vände sig till 
Knowledge Lab för att få hjälp med hur man 
kan väva in delar som rör användning av digitala 
verktyg i utbildningarna.

Inspelningar
Vid ett flertal tillfällen har resurser från 

Knowledge Lab använts för att spela in olika 
former av presentationer. Det har exempelvis 
handlat om kursintroduktioner, föreläsningar, 
presentationer, redovisningar och informations-
material. Labbet har då kunnat tillhandahålla 
såväl inspelningsutrustning som kompetenser 
i att hantera denna och även medverka vid 
inspelning. 



mentera studenternas individuella aktiviteter, 
exempelvis via digitalt foto, och verktyg för att 
publicera denna dokumentation för att vidare 
kunna diskutera de individuella resultaten i 
mindre grupper, och därför valdes blogg som 
huvudsakligt verktyg. 

Under arbetet med kursutvecklingen av 
kursen Mat vid fetma kunde Knowledge Lab 
bidra i många delar. Genom de erfarenheter 
och kunskaper som finns i labbet öppnades 
möjligheter att såväl ge förslag till som värdera 
olika upplägg, utvärdera olika verktyg och även 
skapa material riktat till kursdeltagare.

Stöd för kursutveckling, Mat  
vid fetma

Vid Institutionen för medicin på Göteborgs 
universitet involverades Knowledge Lab i en 
ansökan om medel för att utveckla en nätbaserad 
kurs på avancerad nivå, Mat vid fetma. Utgångs-
punkten för ansökan var att kunna erbjuda en 
kurs som tog utgångspunkt i den systematiska 
översiktsrapport som Statens beredning för 
medicinsk utvärdering publicerade under hösten 
2013 och som riktade sig till samtliga personal-
grupper verksamma inom hälso- och sjukvård. 
Utöver detta tog också ansökan utgångspunkt i 
flera av målen i Göteborgs universitets visions-
dokument Vision 2020, exempelvis att univer-
sitetet ska öka utbudet av nätbaserade fristående 
kurser. Med tanke på målgrupp och utgång-
spunkten i Vision 2020 var det därför aktuellt 
att skapa en flexibel distansbaserad kurs och 
därför önskade man att Knowledge Lab skulle 
involveras i utvecklingen av denna. Medel 
beviljades senare och utvecklingsarbetet skedde 
under första delen av 2014.

Eftersom det i labbet finns lång erfarenhet 
av att såväl arbeta med och utveckla distans-
baserade upplägg som goda kunskaper om de 
möjligheter olika digitala verktyg kan erbjuda 
fick det snabbt en central roll i projektet. Under 
arbetet låg fokus både på att diskutera olika 
pedagogiska upplägg och att testa olika varianter 
av digitala verktyg för att kunna nå en relevant 
pedagogisk design. Successivt utvecklades även 
arbetet inom projektetet till att vara i stora delar 
distansbaserat, vilket också gav möjligheter för 
alla inblandade att få förstahandserfarenhet av 
relevanta verktyg. Här prövades till exempel 
verktyg för samskrivning och kommunikation.

I det slutgiltiga upplägget kom man gemen-
samt fram till att rikta fokus på studenternas 
aktiviteter och också att genomgripande i kursen 
dokumentera dessa. Den rimliga lösningen blev 
därför en kombination av verktyg för att doku-



företagsanpassade utbildningar och seminarier 
för chefer och medarbetare i sina huvudom-
råden Industriteknik, Sjöfart, Executive och 
Energi. Utbildningarna är utformade i enlighet 
med näringslivets behov och krav.Målet  är att 
förse näringslivet med världsledande kunskap 
inom teknologirelaterade kunskapsområden. 
Under 2014 har flera samarbeten startas upp 
inom ramen för Knowledge Lab, där labbet kan 
bidra med värdefull kompetens inom framför 
allt distansbaserade utbildningsupplägg. 

Samverkande IT-pedagoger
Samverkande IT-pedagoger är ett fakultets-

övergripande nätverk för IT‐pedagoger inom 
Göteborgs universitet. IT förändrar både 
undervisningens former och studenternas 
lärande. IT är också ett viktigt stöd i arbetet 
med att utveckla varierade undervisningsformer 
inom högre utbildning. Då det finns många 
initiativ och goda exempel inom fakulteterna 
skapades nätverket för att  fungera som en länk 
mellan de olika fakultetsnämndområdenas 
verksamhet, som en idé‐ och inspirationskälla 
samt uppmuntra till diskussioner med ankny-
tning till aktuell forskning inom området. 
Nätverkets och Knowledge Labs fokus ligger 
på många sätt i linje med varandra, varför de 
olika verksamheterna har ett stort utbyte av 

Samverkan

Enheten för pedagogisk utveck-
ling och interaktivt lärande (PIL) 

PIL-enheten erbjuder en arena för samverkan 
där fakulteterna ges möjligheter att tillsammans 
utveckla undervisningen vid Göteborgs univer-
sitet i enlighet med lärosätesgemensamma strat-
egier. Bland enhetens uppdrag ingår till exempel 
att medverka i universitetets kvalitetsarbete i 
syfte att utveckla och stärka den högskolepeda-
gogiska kompetensen och förmågan att variera 
undervisningsformerna, att vara fakulteterna 
behjälplig i frågor om högskolepedagogik och 
interaktivt lärande och  att utlysa, bereda och 
besluta om universitetsgemensamma utveck-
lingsprojekt inom området högskolepedagogik 
och interaktivt lärande samt följa upp och doku-
mentera effekterna av dessa satsningar. Knowl-
edge Lab har i detta arbete kunnat bidra med 
såväl kompetenser rörande högskolepedagogisk 
utveckling som resurser och aktiviteter för att 
stödja densamma. 

Chalmers Professional Education
Chalmers Professional Education är Chal-

mers organisation för specialsydda utbildningar 
för yrkesverksamma i näringslivet, så kallad 
uppdragsutbildning. De  erbjuder öppna och 



Framtid 
Förutom fortsatt arbete inom de områden 

som presenterats tidigare finns det några 
intressanta projekt på gång där kompetens och 
kunskaper från Knowledge Lab kan komma att 
bli relevanta. 

UGOT Challenges
Göteborgs universitet satsar under de 

kommande åren 300 miljoner kronor på 
forskning under temat ”globala samhällsutman-
ingar”. Målet är att ett antal nya centra ska startas 
från och med 2016. Knowledge Lab medverkar 
i en ansökan med inriktning mot forskning och 
kunskapsspridning kring malignt melanom och 
om projektet erhåller medel kommer labbet att 
kunna vara ett stöd för utveckling och forskning 
kring såväl kunskapsspridning inom området 
som frågor som rör allmänhetens förståelse för 
forskning och forskningsresultat.

Lärande i en digitaliserad region
Det projekt som påbörjades under 2014 

kommer minst att löpa till 2016 och eventuellt 
ytterligare två år efter det. I projektet kommer 
Knowledge Lab att vara en relevant miljö för 
att dels möjliggöra arbete inom projektet och 
stöd för forskningsprojekt och dels ge bra 
förutsättningar för mer utvecklingsinriktade 
delar av projektet. 

App-utveckling kontaktallergi
Knowledge Lab är också involverad i en 

ansökan om medel med fokus på att bekämpa 
kontaktallergi i samhället. En del i denna rör 
utvecklingen av en mobilapplikation som på ett 
enkelt sätt ska kunna ge användaren informa-
tion om vilka ämnen som förekommer i olika 
produkter genom att, bland annat kunna avläsa 
innehållsförteckningar med hjälp av kameran 
samt ge praktiska råd om hur ämnet kan 
undvikas.

samverkan.  Representant från Knowledge Lab 
ingår i nuläget i nätverket och idéer finns för 
att ordna olika former av aktiviteter där övriga 
medlemmar får möjligheter till ökade och förd-
jupade kunskaper inom området. 

Kuggen Medialab
Kuggen Medialab är ett ljud- och videolabb 

vid institutionen för tillämpad IT som också är 
tillgängligt även för andra forskare och lärare 
inom Chalmers och Göteborgs universitet. 
Labbet har ett huvudsakligt fokus på visuali-
sering och är till för produktion och redigering 
av ljud och bild. I Kuggen Medialab finns 
kamera- och ljudutrustning för inspelning av 
exempelvis föreläsningar, intervjuer, fokus-
grupper och mycket annat. Knowledge Lab och 
Kuggen Medialab är främst tänkta att komplet-
tera varandra, men samverkan förekommer 
redan och kommer troligtvis att öka, både när 
det gäller resursanvändning och behov av speci-
fika kompetenser.

Lärarutbildningsnämnden vid 
Göteborgs universitet

  Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs 
universitet ansvarar för de olika lärarpro-
grammen vid lärosätet. I de frågor som rör IT 
och digitala verktyg i undervisning och för 
lärande inom ramen för de olika programmen 
är Knowledge Lab en viktig partner, såväl när 
det kommer till medverkan i kurser som i det 
övergripande arbetet med att tillse att dessa 
delar ryms inom de olika utbildningarna. Under 
flera år har ett strategiskt arbete pågått och nu 
implementeras resultaten från detta och i båda 
dessa delar är labbet en aktiv partner. 
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