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Program för IKT‐Infrastrukturgruppens internat den 24‐25 april 2008 


Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm 


Torsdag den 24 april 


Kl. 12.00 ‐ 13.00 Internatet inleds med lunch 


Kl. 13.00 – 14.00  Framtida organisation av IKT‐ Infrastrukturgruppen. 
Inledare: Mia Lindegren och Jan Svärdhagen 
Diskussion i stora gruppen 
 
Kl. 14.00 – 15.30 Nya teknologier för lärande.   
Ansvariga för programpunkten:  Lars Borelius, Alastair Creelman,  Maximillian Lubian. 
Inledning: 30 minuter 
Gruppdiskussioner: 30 minuter 
Redovisning stora gruppen 30 minuter 
 
Kl. 15.45 – 17.15  Pedagogiska frågor rörande IT i lärandet 
Ansvariga för programpunkten:  Elisabet Saalman, Eva Pärt Enander, Roger Petersson 
Inledning: 30 minuter 
Gruppdiskussioner: 30 minuter 
Redovisning stora gruppen 30 minuter 
 
Kl. 17.15 ‐18.15  Redovisning av rapport om kvalitet och kvalitetsutvärdering av e‐learning 
Per Westman 


Fredag den 25 april 


Kl.  9.00 – 10.45 Öppna lärresuser  
Ansvariga för programpunkten: Frida Hallén, Metamatrix, Mats Brenner.  
Inledning 30 – 40 min 
Gruppdiskussioner: 30 min 
Redovisning i stora gruppen:  30 min 
 
Kl.  11.00‐12.30   Redovisning av pågående kartläggning av e‐mötesprogramvara 
Mats Brenner 


Kl 11.30 – 12.00 Summering av internatet och vägen vidare 


 


 


 







 


 







Program vid ITHU internat den 12 13 oktober 2009 
 


Tema: Upphovsrätt och digitala lärmiljöer. Hur kommer vi vidare?  
 
I dag debatteras och processas frågan om det är lärosätena eller lärarna som äger det 
material som publiceras. Det skrivs avtal och formuleras policydokument på lärosätena. Kan 
vi lyfta det till en nationell nivå och skriva mallar och förslag på policy som nätverket står 
bakom?  
 
… men hur möter vi då morgondagens lärmiljöer. Är OER lösningen på alla problem? Vad kan 
vi lära av Open Access?  Hur kan vi tillämpa Creative Commonslicenser i Sverige? Dessa är 
några av de frågor som vi vill diskutera tillsammans med representanter från fack, 
arbetsgivare och visionärer  
 


12 oktober  
 
kl 12‐13  
Lunch  
 
kl 13.00 – 15.45  
Upphovsrättsfrågor kopplat till dagens och till morgondagens lärmiljöer.  
Inledare:  
Stefan Pålsson, företaget Hyperfinder, inriktat på nyhetsbevakning, journalistik och 
samhällsanalys.  
Jan Hagerlid , Kungliga Biblioteket  
Carl Falck, SULF  
Fredrik Andersson, SUHF 
 
ca 14.15 gruppdiskussioner 
 
Kl 15.00 Återsamling med redovisning  
 
Klockan 16.00 – 18.00 Nätverket  
‐    Rapport från arbetsgrupperna  
‐    Verksamhetsplanering 2010  
‐    Ekonomi  
‐    Val av valberedning  
 
Cirka 18.30 Middag  
 
 







13 oktober  
 
Klockan 9 – 12  
Var ska vi lagra morgondagens lärresurser?  
Stefan Andersson, Enheten för digital publicering, Uppsala universitet. En presentation av 
DiVA, (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är ett system för fulltextpublicering av 
universitetens olika publikationer och bibliografiska poster och som främst är avsedd för 
statistik, men även fungerar som referensdatabas.  
 
Claes Asker, Koordinator för Lärstöd och förlag, Karlstads universitet.  
Lagring av stora datamängder (multimedia) En presentation av hur Karlstads universitet 
lagrar multimedialt innehåll. Därefter en diskussion kring att använda öppna tjänster som 
YouTube m fl i kontrast till att använda egna arkiv. Även en diskussion kring möjligheten att 
skapa gemensamma arkiv.  
 
12.00 Avslutning och lunch 







Program internat  Nätverket för IT i Högre Utbildning 
 
11 mars 
 
12.00: Lunch  
 
13.00: KK-stiftelsen/Yngve Wallin  
Presentation och diskussion kring KK-stiftelsens och HSV:s enkät kring IT och lärande - 
metodik och resultat  
 
13:30  
Gruppdiskussion  
- Finns det ett behov av att kartlägga området IT och lärande i högre utbildning?  
- Är det en förnuftig resursanvändning med tanke på de praktiska svårigheterna med att 
teckna denna bild?  
- Vilka frågor och områden är i så fall viktiga att titta på för att följa utvecklingen?  
 
14:00  
Redovisning  
 
14:15  
Gruppdiskussion  
- Hur kan vi gå tillväga för att följa utvecklingen inom dessa områden?  
- Hur samlar vi in relevant information?  
- Finns det möjlighet till samordning med annan informationsinsamling?  
 
 
14:30  
Redovisning  
 
14:40  
Gemensam diskussion  
- Hur organisera det fortsatta arbetet?  
- vem gör vad?  
 
14:55  
Uppsummering  
 
15:00 Kaffe 
 
15.20: Johnny Widén redovisar arbetet om e-möteskartläggning och upphandling  
 
16.00–18: Strategi & framtid   
En diskussion om vår roll och vår framtid. Kort inledning av Elisabeth Saalman. I smågrupper 
diskuterar vi IT i lärande, vision och strategi utifrån följande frågeställningar:  
- Vad är viktigt på 5-10 års sikt inom fältet IT och lärande?  
- Vilken roll kan nätverket spela i förverkligandet av detta?  
- Varför deltar jag i nätverket?  
- Vilka arbetsformer ska nätverket ha i framtiden?  







 
19.00: Middag på Scandic Continental  
 
12 mars  
 
9.00: Nätbaserad undervisning och examination för stora studentgrupper 
Studenter som vill förbereda sig inför högskolan kan sedan flera år gå en nationell, nätbaserad 
kurs i matematik, som ges av KTH inom ramen för projektet MATH.SE i samarbete med 
landets högskolor. Tusentals studenter från olika högskolor läser tillsammans, examineras och 
får individuell uppföljning av lärare i ett enhetligt ramverk. Med nätbaserade verktyg och 
noga genomtänkt kursdesign går det att organisera lärande för stora studentgrupper med 
bibehållen pedagogisk kvalitet. Upplägget har med åren anpassats till andra ämnen och ligger 
nu till grund för en pågående internationell lansering av svensk distansutbildning på 
basårsnivå till bland annat England och Tyskland.  
 
Under föredraget presenteras erfarenheterna från verksamheten, samt planerna på en 
sammanhållen satsning för ordinarie campuskurser på KTH.  
 
Talare: Johan Thorbiörnson, universitetslektor i matematik och föreståndare för MATH.SE 
samt RCN,  Resurscentrum för nätundervisning vid KTH 
 
10.30: Nätverket – vägen vidare  
- Verksamhetsformer (Claes)  
- Redovisning ekonomi  och diskussion om framtida finansiering (Mia)  
- Valberedningens förslag till ny styrgrupp samt val av styrgrupp  
 
12.00: Lunch 
 
 







Nätverket för IT i högre utbildning 


Program internat Sigtuna 20-21 oktober 2008 


Måndag 20 oktober 
12.00-13.00 Lunch  
 
13.00 - 15.00   
Blogging i UH-sektoren -- nettverksbygging og formidling i spenningsfeltet 
mellom privatliv og jobb. Talare: Tore Hoel från Högskolan i Oslo. 
Föreläsning (50 min), gruppdiskussioner (40 min) och helgruppsdiskussion (30 
min).  
Moderator: Claes Asker 
 
15.00 - 17.00  
Nya teknologier för lärande samt en presentation av forskningsområdet 
Technology Enhanced Learning. Talare: Matthias Palmér. Föreläsning (50 
min), gruppdiskussioner (40 min) och helgruppsdiskussion (30 min).  
Moderator: Matthias Palmér 
 
17.00-18.00  
Lärande och nätverk. Talare: George Siemens från University of Manitoba.  
Moderator: Alastair Creelman 
 
19.00 Middag  
 
 
Tisdag 21 oktober  
9.00 -9.30  
Presentation av Joint Information Systems Committee (JISC, www.jisc.ac.uk ) 
och SURF (http://www.surf.nl). Talare: Lasse Borelius  
 
9.30 - 10.00 Kaffe  
 
10.00-12.00  
Nätverket går vägen vidare. Arbete med formalia, verksamhetsplan, policy 
och informationsarbete.  
Moderator: Mia Lindegren 
 
12.00 Lunch 
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Nätverket för IT i högre utbildning – Verksamhetsplan 
 
 
Bakgrund  
 
Samhällsförändringen är snabb och IT utgör en av de stora förändringskrafterna. Användning  
av  IT påverkar i hög grad såväl arbetsliv som utbildning och lärande.  
Dagens unga ser datorn som det naturliga arbetsverktyget och har god kompetens på IT-
området. För att kunna möta de förväntningar och behov som studenterna har med sig då de 
kommer till högskolan ställs nya krav på högskolan och personalens kompetens.  
Lärarna behöver ha god IT-kompetens samt kunna stötta studenternas lärande i virtuella 
miljöer - som komplement till traditionella undervisningsmetoder och/eller för utbildning helt 
på distans.  
Specialister från stöd- och utvecklingsenheter behövs för att stötta lärare och studenter i 
användandet av IT i undervisning och lärande och för att medverka till att vidareutveckla 
användningen av IT i utbildningssammanhang 
IT i undervisning och lärande är ett strategiskt område som berör såväl kvalitet och 
effektivitet som pedagogisk utveckling. Därför är frågor kring IT i högre utbildning mycket 
angelägna att uppmärksamma, att arbeta med och rikta särskilda insatser mot på flera nivåer 
inom lärosätena och i samhället. 
 
 
Medlemmar   
 
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, är ett nätverk av aktiva lärare som använder IT i 
sin undervisning och av specialister från stöd- och utvecklingsenheter som arbetar med 
användning av IT i utbildningssammanhang. Gemensam nämnare för medlemmarna är att de 
ansluter sig till nätverkets syften och mål. 
 
 
Syfte  
 
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, har som sitt främsta syfte att främja och stimulera 
studenters lärande genom god användning av IT i lärosätenas utbildningar. Nätverket vill 
bidra till att Sverige är en ledande nation inom användning av IT i högre utbildning.  
 
Nätverket arbetar för god och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny 
IT kartläggs, utvärderas och används samt följer utvecklingen av arbetssätt och resurser 
avseende IT i undervisning och lärande. 
 
Nätverket utgör ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete 
och forskning samt initierar samarbeten mellan Sveriges lärosäten. För att uppnå god 
ekonomi, kvalitet och effektivitet i utbildningen är även frågor gällande gemensamt nyttjande 
av utbildningsinfrastruktur angelägna att sätta fokus på och arbeta med. 
 
 
 
 
 







Mål 2008 
 
Nätverket för IT i högre utbildning har som prioriterade mål under höstterminen 2008 att: 


• Formulera och fastslå en verksamhetsplan. 
• Utarbeta tydliga strukturer för organisation och beslutsgång. 
• Utveckla informationsarbetet genom att upprätta en kommunikationsplan samt skapa 


webbplats för nätverket  
• Förankra nätverket på respektive lärosäte 
• Vidga nätverket till de lärosäten som ännu inte utsett någon representant samt att 


inbjuda flera aktiva medlemmar till nätverket. 
• Arbeta med att skapa en modell för kartläggning och uppföljning av utvecklingsarbete, 


forskning och samarbeten vid landets lärosäten avseende användning av IT i högre 
utbildning 


 
 


Mål 2009-2013 
 
Mål på fem års sikt: 
 
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU har representanter och är förankrat på samtliga 
landets lärosäten. Medlemmarna tilldelas resurser för arbete i nätverket via sina respektive 
lärosäten och varje representant i nätverket utgör en viktig informationskanal för sitt eget 
lärosäte. Det finns samarbetsavtal upprättade mellan lärosätena och ITHU. Nätverkets 
arbetssätt är kända och etablerade på högskolorna. 
Nätverket för IT i högre utbildning är 2013 finansierad dels via varje lärosäte (nationella 
träffar, utredningar/kartläggningar, resor), dels via nationella och internationella projekt och 
samverkan med det omgivande samhället. 
 
Målvision för 2013 är att nätverket är ett levande och viktigt nätverk och en synlig aktör 
för nationella organ.  
 
 
Projektplan 2009 – 2013 
 


• Nätverket arbetar utifrån en tydlig verksamhetsplan som revideras årligen  
• Nätverket har en årlig finansiering som möjliggör att nätverket har en fast struktur 


med administrativt stöd, samt möjligheter att finansiera deltagare vid möten inom 
nätverket och att initiera projekt 


• Arbetsgrupper upprättas för angelägna frågor, exempelvis nya teknologier för lärande, 
infrastrukturfrågor, öppna lärresurser etc 


• Innovativa idéer diskuteras i nätverket i syfte att resultera i projekt, nya arbetsformer 
samt användande av ny teknik och nya produkter 


• Utlysning av projektmedel sker årligen 
• Nationellt utvecklingsarbete och forskning kring IT i högre utbildning kartläggs och 


fungerande informationskanaler skapas för utvecklingsarbetets och forskningens 
målgrupper 


• Projekt genomförs som kan vara förstudie eller inkörsport för att delta i EU-projekt 
och projekt i samverkan med flera aktörer inom såväl privat som offentlig sektor 







• Kartläggningar genomförs med samverkan mellan lärosäten och 
infrastruktursamarbete som mål 


• Nätverket arbetar med att följa och dokumentera utvecklingsarbete och forskning 
inom området IT i lärandet i syfte att skapa en grund för fortsatt kunskapsutveckling 
inom området 


• Representanter från nätverket deltar i nationella och internationella konferenser samt 
anordnar egna konferenser och workshops för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning. 


• Nätverket utgör remissinstans för frågor angående IT i högre utbildning. 
 


 
Organisation och arbetsformer 
 
Nätverket består av representanter från varje universitet och högskola i Sverige. Varje lärosäte 
skall ha två representanter i nätverket som utses av rektor/ universitetsledning om en period 
av två år. Medlemmarna i nätverket skall vara aktiva lärare som använder IT i undervisning 
och lärande och specialister från enheter vars uppgift är att främja och stödja användningen av 
IT i högre utbildning. 
 
Nätverket sammanträder den första måndagen i udda månader (juli undantaget) kl 15.00 via e-
möten och träffas fysiskt två gånger per år. 
  
Nätverket utser en styrgrupp som sammanträder den 15 i jämna månader kl 
15.00, via e-möten. Medlemmarna i styrgruppen väljs för två år i taget. För att uppnå 
kontinuitet i nätverkets arbete skall inte hela styrgruppen väljas ny varje år utan häften av 
ledamöterna skall vara kvar.  
En valberedning utses vid höstterminens möte. Vid vårterminen väljs/tillsätts styrgrupp och 
verksamhetsplan och budget beslutas av nätverket.  
 
Styrgruppen förbereder ärenden inför Nätverkets träffar. Budget och verksamhetsplan och 
andra ärenden förbereds av styrgruppen och beslutas av nätverket. 
 
I dagsläget finansieras en representant av nätverket (resor och uppehälle). På sikt skall två 
representanter per lärosäte kunna finansieras. Nätverket är dock öppet för alla som ansluter 
sig till nätverkets syfte och mål. 
 
Deltagare i nätverket kan samarbeta i mindre arbetsgrupper och projekt, på initiativ av 
nätverket. 
 
Administration och medel för nätverket finns vid det lärosäte som innehar ordförandeposten. 
 
Budget: Om KK-stiftelsen beviljar ITHU:s ansökan skall medlen 
fördelas enligt följande/år: 
 
Administration och information: 200 kkr 
Nätverksmöten, nationella, två gånger per år: 500 kkr 
Projekt och kartläggningar: 1000 kkr 
Deltagande vid internationella konferenser och sammanslutningar: 150 kkr 
 





