
 
 
 
NÄTVERKSTRÄFF 7 NOVEMBER

 
Datum: 7 November  2017 
Tid: 15-16:00 

 
 
Deltagare: Maria Hedberg (Lund), Alastair Creelman (Lnu), Niklas Brinkfeldt (Umeå), Lotta Fröjdfeldt 

(Mälardalen), Mats Brenner (HiG), Ellen Jacobsson (Umeå),  Åsa Kronkvist (HKR), Johan Johansson, 

Björn Biller (MiU), Anna Gahnberg (FHS), Lars Uhlin (KI) 

 
Mötet med UKÄ 

Niklas, Johanni och Birgitta besökte UKÄ och diskuterade aktuella projekt och aktiviteter, bland 

annat kvalitetsfrågor. De fick en förhandstitt på en ny rapport om distansutbildning i Sverige som 

UKÄ arbetar med. När den publiceras ska vi och UKÄ organisera ett gemensamt webbinarium (tidig 

2018).  

 

Möte med Utbildningsdepartementet 

Alastair besökte departementet i slutet av september för att presentera trender och goda exempel 

på digitalisering inom högre utbildning ute i världen. Departementet har nu ett uppdrag att se över 

läget kring digitalisering, breddad rekrytering, livslångt lärande och distansutbildning och inhämtar 

information och inspiration från flera håll. 

 

UKÄ konferens Högskoleforum 2017, Linköping 4-5 december. Digitalisering är ett av huvudämnen.  

 

PADLET: Vad händer inom IKT och lärande vid svenska lärosäten? 
https://padlet.com/ithunatverket/november 

 

Diskussion i grupp:  

● Vad gör dig nyfiken i denna padlet?  

● Händer det liknande saker vid ditt lärosäte?  

● Är där något som händer vid ditt lärosäte som inte finns med? 

 

Lärplattformsdiskussion är väldigt het just nu liksom ombyggnaden av fysiska lärandemiljöer.  

Textning av filmer är en mycket viktig tillgänglighetsfråga. Niklas har testat Microsoft Translator Live 

https://www.microsoft.com/en-us/translator/live.aspx  - ser mycket lovande ut men bara på “stora” 

språk. Mats B rekommenderar Amara för textning - https://amara.org/sv/  

Lnu:s guideverktyg Inline Manual verkar spännande. 

Skövdes meritering för lärare, teknisk personal och bibliotekarier verkar också mycket intressant. Ett 

bra exempel på ett pedagogisk meriteringssystem är det som finns vid skotska University of the 

Highlands and Islands (se artikel). 

http://www.uka.se/om-oss/konferenser--seminarier/konferenser--seminarier/2017-09-27-hogskoleforum.html
https://padlet.com/ithunatverket/november
https://www.microsoft.com/en-us/translator/live.aspx
https://amara.org/sv/
https://inlinemanual.com/
https://teachonline.ca/tools-trends/best-practices-around-world-including-ontario/teaching-and-learning/international-pockets-innovation/hub-enhancement-educational-practice-scholarship-and-research-university-highlands-and-islands


 

  

 

  
Stafettdialogerna vid SUNETdagarna i Stockholm 
 
Resultat från diskussionsworkshopen på mötet i Stockholm finns i flera Padletsidor. 

Markus Schneider kommer att fortsätta denna diskussion vid nästa möte i december. Under tiden får 

ni gärna titta på alla idéer. 

  

Ny teknik 

● Bord 1 https://padlet.com/birhem/bord1 

● Bord 2 https://padlet.com/birhem/bord2 

● Bord 3 https://padlet.com/birhem/bord3 

  

Ny pedagogik 

● Bord 4 https://padlet.com/birhem/bord4 

● Bord 5 https://padlet.com/birhem/bord5 

● Bord 6 https://padlet.com/birhem/bord6 

  

Kompetensutveckling 

● Bord 7 https://padlet.com/birhem/bord7 

● Bord 8 https://padlet.com/birhem/bord8 

● Bord 9 https://padlet.com/birhem/bord9 

 

 

Twitter  

Om du har tips, bra länkar mm twittra gärna det och använd gärna vår hashtag #ithuswe 

 

Nästa möte 

Tisdag 5 december 15.00 - 16.00 

Zoom https://sunet.zoom.us/j/131327214  
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