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Utvecklingsmedel för lokalanpassningar 
 
Samhällsvetenskapliga Fakulteten 

Ombyggnation av undervisningssalarna F2h och F3h i huset Psykologen till en ALC-sal 
Salen har getts namnet ALC Psykologen 
 

 Har ni kunnat genomföra det ni planerat för? 
Svar ja. Undervisningssalarna är sammanbyggda till en sal enligt ALC-konceptet. Totalt antal 
platser 56 stycken. 

 Vad eventuellt kvarstår att göra? 
Salen är färdigbyggd och ianspråktagen. Fastighets- och serviceenheten har ännu inte avslutat 
projektet varför vi inte fått någon totalräkning. Undervisning har skett i begränsad form under 
pandemitiden. 

 Hur kommer ni gå vidare? 
Salen används från och med 3 november i undervisning. Vi planerar att erbjuda öppet hus för 
lärare som vill bekanta sig med tekniken i salen samt pedagogiska workshops ledda av lärare 
med stor erfarenhet av ALC-pedagogik.  

 Andra resultat ni vill delge? 
Uppföljning av erfarenheterna från bygget av fakultetens stora ALC-sal, ALC 
Seminarieparken, har visat stor nöjdhet med salen hos både lärare och studenter. Den salen 
var innan pandemin en av de mest bokade av fakultetens lokaler. Vi förväntar oss att den nya 
salen kommer att användas i lika stor utsträckning nu när restriktionerna med anledning av 
covid-19 är lyfta.  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Universitetsbiblioteket/Samhällsvetenskapliga biblioteket 

 

Rum 518 på Samhällsvetenskapligabiblioteket. 
 

 Har ni kunnat genomföra det ni planerat för?  
På grund av att Samhällsvetenskapliga biblioteket evakueras under tiden december 
2021 till ca augusti 2024, beslöts att skjuta upp ombyggnationen tills vi har 
verksamheten tillbaka på plats. Till evakueringslokalen testas konceptet i mindre 
skala, för att vi ska kunna dra erfarenheter av det och skapa en ändamålsenlig ALC-
sal-light.  

 Vad eventuellt kvarstår att göra?  
Dra slutsatser av erfarenheterna i evakueringslokalen vid Föreningsgatan 20, för att ta 
med i planeringen för återflytt till Vasagatan.  

 Hur kommer ni gå vidare?  
Se ovan 

 Andra resultat ni vill delge?  
Har inte ännu några resultat att delge, återkommer i ett senare skede.  

 Bifoga bilder.  
Det gör vi när salen är på plats.  

 
Sahlgrenska akademin 

 
Multisal (flexibel gradängsal) 
 
Allt fysiskt är på plats i salen förutom 14 stolar som aldrig blev levererade men där tittar de 
på att låna ut stolar till oss i väntan på de försvunna.  
Nu avvaktar vi enbart programmering av AV:n vilket är lite oklart när den blir klar pga 
komponentbrist.  
Först när programmeringen är klar kan utbildning av brukare genomföras för att därefter boka 
upp salen för lektioner. 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

Lärosalen B2 213 på plan 2, Pedagogen hus B 

B2 213 är nu ombyggd till en ALC-sal med hybridmöjlighet. Allt är installerat, frånsett att vi 
inväntar whiteboardtavlorna på hjul som är restnoterade. Återstår några omprogrammeringar 
av styrpanelen för att bli mer pedagogiskt uppbyggd. 

Ljudnivån från racketskåpet är väldigt hög! Detta är anmält till leverantören och 
campusservice, så det kommer att utföras arbete kring racketskåpet för att få ner ljudnivån. 
Förslagsvis att täppa till håligheter runt skåpet, men utrustningens värme måst ut någon stans 
och kylas ner, så antagligen blir det till att borra hål i väggen bakom racketskåpet, installera 
fläkt för ut- och insug, täta till alla hål så utrustningen hörs mindre. 
Ev. göra någon omprogrammering av utrustningen. Är inte helt klart än hur det ska åtgärdas, 
arbetsplanering pågår. 

Så ALC-salen är fortfarande inte slutbesiktigad. Det går dock att boka salen, men arbeten 
behöver utföras fortfarande. 

Har således inte kunnat testa av utrustningen helt ännu på grund av ovanstående. 

Vi har ändå gått ut med e-postinbjudan på UF till presentation och workshop i våra nya 
hybrid- och zoomsalar A1 336 samt B1 116, samt i ALC-salen B2 213, och presenterar då 
ALC-salens teknik och möjligheter utifrån där status är i arbetet. Nästa tillfällen är 2021-11-
15 samt 2021-11-30. 

Planerar att skapa en Teamsyta för intresserade lärare, där vi sammanställer de olika salarnas 
utrustning, möjligheter, pedagogiska tips, manualer etc., samt där man kan delge varandra 
som användare av våra lokaler och IT-teknik etc. egna erfarenheter och tips. 

Återkommer till detta, när vi har Teamsytan mer på plats och går då även ut med information 
på UF kring hur man anmäler behörighet till Teamsytan (via Teamslänk och kod). 

 



 

 

 

 

Handelshögskolan 

Utdrag ur PM, GU 2020/1156 

Ombyggnad av tre gradängsalar till aktiva lärosalar  

Ombyggnad av den så kallade ”hyllan” till ett studietorg med studieplatser anpassat för 
grupparbeten 

Ombyggnad av Matix-utbildningens lokal till en studentcentrerad läromiljö 

 

Vid Handelshögskolan pågår ett byggprojekt ”kvarteret Handelshögskolan” för att bygga ett 
nytt hus. Parallellt med byggprojektet pågår planering av förbättringsåtgärder i befintliga 
byggnader. Inledningsvis är fokus inriktat mot utveckling av studentarbetsplatser, vilket 
resulterade i ett beslut av fakultetsstyrelsen i april 2021 om ombyggnad/ utveckling 
omfattande totalt 120 studentarbetsplatser i 2 (3) atriekorridorer kring innergården på tre av 
våningsplanen. Denna ombyggnad påverkade då vår initiala planering om ombyggnad 
beskriven i ansökan till Digikomp. Fakultetsledningen beslutade därför att använda erhållna 
medel för att utveckla en befintlig sal med interaktiv utrustning. Salen som valdes är en sal 
med platt golv och utrustat med flexibel inredning i form av flyttbara bord och stolar i syfte 
att möjliggöra en aktiv och studentcentrerad lärmiljö.  



 

 

 

Sal C33  

Funktionsbeskrivning av beställd utrustning:  

Deltagare på distans hör/ser det som sägs och presenteras i salen. De ser också lärare eller 
campusstudenter beroende på vilken kamera som aktiveras i salen. Distansstudenter hörs i 
salen och syns på bildskärm/ar på främre vägg. Läraren ser aktuell presentation och 
distansstudenter på bildskärmar I salen.  

Utrustning:  

• Takmikrofon med zonindelning för ljudupptagning i hela salen  

• Befintliga högtalare för ljuduppspelning från distansstudenter som deltar via Zoom  

• Kamera riktad mot lärare, kan följa lärares rörelse (Tracking)  

• Kamera riktad mot studenter (val av sändande kamera görs i Zoom)  

• Zoom-room-teknik dvs zoom-möte hanteras via särskild dator (NUC)  

• Distansstudenter syns på bildskärmar fram och bak (Medseende) i salen (max 49 st) 3 (3)  

• Bildskärm som visar det som visas på projektor (Medseende)  

• Projektor visar Content (ex Powerpoint etc)  

• Viss Zoom-room-funktionalitet måste användas vid lokala lektioner även om inga 
distansstudenter närvarar.  

 



 

 

 

Sal C33  

Beställningen gjordes av Campusorganisationen i juni men på grund av leveransproblem 
finns inte utrustningen på plats ännu. Ursprunglig installationsperiod beräknades till oktober, 
men senaste beskedet om leverans är nu januari 2022.  

Bedömningen är att erhållna medel precis kommer att täcka både inköp och installation av 
utrustningen.  

 

Hur går vi vidare  

Handelshögskolan går nu vidare för att inventera behovet av fortsatt utveckling och 
anpassning av utrustning i befintliga salar. Så snart utrustningen finns på plats i sal C33 är 
planen att kunna dra erfarenheter av användningen av utrustningen inför kommande inköp av 
teknik och anpassning av våra salar. 

 

IT-fakulteten 

Utdrag ur PM PM 2021-11-29 

IT-fakultetens ambitioner är att vara i framkant i den digitala utvecklingen vilket även ska 
genomsyra utbildningen. För att arbeta med studentcentrerat lärande såg fakulteten det 
avgörande att investera i en studiemiljö som ytterligare möjliggör arbete enligt denna modell. 
IT-fakulteten har inte haft någon ALC-sal sedan tidigare. Investeringen i en ALC-sal är en 
del av en satsning på infrastruktur  i våra lokaler på Lindholmen som fakultetens båda 
institutioner ska ha nytta av. Inom flera av utbildningsprogrammen vid såväl institutionen för 
tillämpad IT som institutionen för data- och informationsteknik har det sedan länge funnits ett 
flertal kurser där studenter är aktiva i undervisningen genom t ex gruppdiskussioner, quizzar, 
gruppbaserade seminarier eller andra interaktiva inslag. En ALC-sal förväntas underlätta i 
dessa kurser då studenter och lärare kommer få bättre möjligheter till gruppinteraktion, såväl 



 

 

genom rummets utformning som genom den tekniska utrustning som finns där. Salen 
kommer även att användas för praktiska inslag som en vidareutveckling av andra salar – 
inspelningsstudio och mobila ALC-salar. 

 

Den mest lämpliga lokalen, en befintlig lärosal, utsågs gemensamt redan vid projektets 
början. Då IT-fakulteten hyr lokaler av Chalmers Fastigheter (CF) hade CF ansvaret för 
arbetet på själva lokalen, en person vid sektionen för medieteknik på universitetet utsågs som 
ansvarig för beställning och installation av AV-utrustningen, dess placering och funktion i 
salen. En samordnare på fakulteten utsågs som också hade ansvar för beställning av 
inredning.  

Arbetet inleddes först i början av 2021 och har bedrivits med lägre intensitet på grund av 
pandemins konsekvenser.  

ALC-salen står nu i princip helt klar för användning, ett halvår senare än planerat. Salen 
uppfyller till fullo de förväntningar på funktion som vi önskat. Nu återstår att färdigställa 
audio-videoutrustning och att säkerställa att såväl Chalmers- som universitetsanställda och -
studenter har tillgång till salen.  

För att få största möjliga utväxling på de funktioner som ALC-salen erbjuder kommer nu att 
genomföras ett flertal introduktioner i form av workshoppar där vi låter lärare vid 
institutionerna delta i ALC-övningar. Syftet med workshopparna är att introducera rummets 
möjligheter och ge en ingång till ALC-pedagogiken. Workshopparna kommer att vara 
designinriktade för att deltagarna, med stöd av sina kollegor, ska kunna komma igång med att 
utveckla ALC-upplägg i sina egna kurser. Vi kommer också att utveckla en resurs för 
användning av salen med dels en övergripande videointroduktion kring hur man kan 
undervisa där samt dels en vägledning till andra resurser för fördjupning inom exempelvis 
pedagogiska perspektiv, fallbeskrivningar, mm. Hur ALC-salen fungerar kommer att följas 
upp under vårterminen. 

Vid rapportens skrivande har slutfaktura för AV-utrustning ännu inte kommit. De 
konsekvenser som beskrivits i avsnittet Installation av ALC-sal och implementering har 
inneburit att kostnaden blev högre än i den kalkyl som togs fram inför projektet. Det är 
framförallt kostnaden för möbler som blivit dyrare på grund av försenade leveranser och brist 
på material. 

 



 

 

 


