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Talare: Gunnar Wettergren, Stockholms universitet • Tor Söderström, Umeå universitet • Åsa Bergenheim, Karlstad 
universitet • Gráinne Conole, University of Leicester • Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet • Stefan Hrastinski, 
KTH • Peter Taylor, Open University UK • Carl Peterson, Lunds universitet • Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet 
høgskole • Satish Patel, Umeå universitet • Tore Nilsson, Stockholms universitet • Margareta Hellström, KTH • 
Alastair Creelman, Linnéuniversitet
Fördjupningsdag: Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet

e-lärande i högre  
utbildning

• Hur förändrar öppna utbildningar 
universitetsvärlden?

• Så säkerställer vi kvalitet i e-utbildningen 
– kopierar vi traditionell utbildning eller 
gör vi något eget?

• Hur kan sociala medier inspirera högre 
utbildning?

• Hur får man ut mest av kombinationen 
e-lärande och campusundervisning?

• Pedagogiska utmaningar med nya 
tekniska lösningar

• Erfarenheter från flipped classroom, 
student generated content och sociala 
medier i högre utbildning

Anmäl dig på www.informasweden.se/elarande tfn: 08 587 662 20

pedagogiska utmaningar och möjligheter

speciellt inbjuden:  

Hanne Maria Bingen,  
årets nätlärare 2012 i Norge,  
Diakonhjemmet høgskole

Fördjupningspass 10 september

juridiska aspekter på it-baserad utbildning

speciellt inbjuden:  

Gráinne Conole,  
professor,  
University of Leicester



09:00  registrering och morgonkaFFe

09:30  ordFörande inleder konFerensen

09:45 öppen undervisning – utmaningar,  
 Förändringar och vad som har gjorts 

• Hur förändrar öppna utbildningar universi-
tetsvärlden?

• Vilka förändringar står vi inför?
• Exempel och lärdomar från DSV

Gunnar Wettergren, enhetschef för Flexibelt lärande, 
DSV, Stockholms universitet

10:30  FörmiddagskaFFe

11:00  utmanar e-lärande högre utbildning?
• Pedagagogisk utveckling eller avveckling?
• Möjligheter att ta tillvara och fallgropar att 

beakta

Tor Söderström, professor, Umeå universitet

11:45 så växer en e-lärandestrategi Fram
• Hur håller vi jämna steg med omvärlden?
• Hur kan utbildningen utvecklas med nya  

lösningar?

Åsa Bergenheim, rektor, Karlstad universitet

12:30  lunch

13:30  examining the impact oF e-learning on the  
 traditional role oF a university
• How can we rethink the design and how we give 

education?
• How can teachers prepare for new demands?
• What do students expect?

Gráinne Conole, professor, University of Leicester
Föreläsningen hålls på engelska

Anmäl dig på www.informasweden.se/elarande

14:15  Från innehåll till sammanhang –  
 e-lärande en Fråga om kvalitet 
• Hur säkras utbildningens kvalitet?
• Hur påverkas studenternas resultat av  

pedagogiken?
• Ska vi kopiera traditionell undervisning eller  

kan vi göra något eget?
• Vad händer internationellt och vad kan vi lära?

Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet

15:00  eFtermiddagskaFFe

15:30  hur kan sociala medier inspirera högre  
 utbildning?
• Hur använder studenter sociala medier för  

lärande?
• Hur kan utbildningen utvecklas med nya verktyg?
• Hur kan studenter vara med och utveckla nät-

baserad utbildning?

Stefan Hrastinski, lektor, KTH

16:15   how can we prevent cheating in online  
 examination?
• How can we control student behavior during 

online examination?
• Technical and ethical challenges 

Peter Taylor, chair of the academic conduct group, Open 
University UK 

Föreläsningen hålls på engelska

17:00  ordFörande avslutar konFerensens Första 
 dag
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onsdag 11 september

e-lärande i högre utbildning

Vi reserverar oss för eventuella programändringar
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Kristian Sylwan  I  Projektledare Informa IBC Sweden  I  Tfn: 08-587 662 80  I  E-post: kristian.sylwan@informasweden.se

missade du konFerensen…
…men vill ändå hålla dig uppdaterad?

Om du får förhinder att delta på något av våra evene-
mang kan du köpa dokumentationen direkt efteråt! Det 
är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta del av inne-
hållet och inte gå miste om viktig information. Merparten 
av vår dokumentation finns till försäljning direkt efter det 
att kursen eller konferensen avslutats.

Gå till www.informasweden.se/dokumentation för att 
se en komplett förteckning över dokumentation från kur-
ser och konferenser vi arrangerat. Där kan du även göra 
din beställning direkt on-line.

torsdag 12 september

08:45  morgonkaFFe 

09:00  copyright och creative commons – vem äger 
 kunskapen?

Carl Peterson, jurist, Lunds universitet

09:45 så byggde vi upp en nätkurs – utmaningar  
 och möjligheter

• Nät- och campusundervisning – så får du  
ut mest av kombinationen

• Problem vi stött på – och lösningar
• Så går vi vidare med undervisningen

Hanne Maria Bingen, lektor, Diakonhjemmet  
høgskole

10:30  FörmiddagskaFFe

11:00 student generated content
• Hur kan studenter involveras i framtagandet 

av innehåll?
• Hur skapas ett mervärde i undervisningen?

Satish Patel, IKT-konsult och e-Learningutvecklare, 
Umeå universitet

11:45 Flipped classroom – utmaningar och  
 möjligheter

• Vad tycker studenterna om metoden?
• Hur påverkas deras inlärande?
• Hur går vi vidare – hur kan flipped class- 

room utvecklas?

Tore Nilsson, universitetslektor, Stockholms  
universitet

12:30  lunch

13:30  teknik och pedagogik För det 21:a århund- 
 radets lärande
• Hur förändras undervisningen med ny teknik?
• Vad lämpar sig särskilt för högre utbildning?
• Vilka tekniska lösningar kommer påverka  

utbildning framöver?
• Vilken design av lärandet passar särskilt för 

högre utbildning?
• Vilka krav ställer det på lärarnas pedagogiska 

färdigheter?

Margareta Hellström, senior pedagogisk rådgivare, KTH

14:15  eFtermiddagskaFFe

14:45  det inFormella lärandet – om moocs,  
 backpackers och gör-det-själv
• Så formas ny utbildning på nätet
• Plattformar och nätverk för eget lärande
• Vilka risker finns det – vad händer med dem som 

saknar digital kompetens?

Alastair Creelman, omvärldsbevakare, Linnéuniversitetet 

Föreläsningen hålls på distans

15:30  vilka aspekter av e-lärande blir viktigast  
 kommande år? 
• Hur kommer högre utbildning utvecklas?
• Hur förbereder vi oss på bästa sätt?

Avslutande paneldiskussion med några av dagens talare

16:00  ordFörande avslutar konFerensen
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konferensen vänder sig till…

...dig som är professor, lektor, prefekt, undervisningsansvarig, 
kursansvarig, distansundervisningsansvarig, IKT-pedagog eller 
på annat sätt intresserar dig för e-lärande i högre utbildning. 



workshop Fredagen 25 maj 

skapande ledarskap i tjänsteFöretag 

Vad innebär en framgångsrik närvaro på webben 
och hur når du dit? Internet har för många företag 
och organisationer blivit den centrala kanalen för 
att kommunicera, påverka eller sälja sina produkter 
och tjänster. Under workshopen får du möjlighet att 
ta in och testa nya idéer och koncept tillsammans 
med engagerade branschkollegor. Vi kommer att ge 
dig en god inblick kring strategier, teknik och taktik 
och visa dig vad du behöver för att skapa en fram-
gångsrik närvaro på dagens Internet.
• Inspirerande utblick – vad händer på nätet?
• Vad är webbstrategi och varför är den så 

kritisk för framgång?
• Internetkanalens roll – hur kan den stödja 

verksamhetens mål?
• Hur ser kundens köp och informationsproc-

ess ut? Var i de processerna kommer ditt 
företag in?

Workshopen leds av Fredrik Dolleus och Patrik Blomberg, 
Alenio AB. 

hålltider För workshopen

08:30  Registrering med morgonkaffe 

09:00  Workshopen startar 

10:30  Förmiddagskaffe 

12:30  Lunch 

15:00  Workshopen avslutas 

sponsring & utställning 
Konferensen kommer att besökas av beslutsfattare 
inom området, missa inte denna unika möjlighet att 
träffa dem!

Informa IBC Sweden sammanför köpare och lever-
antörer till en och samma plats. Nischat, affärsinrik-
tat och på hög nivå - denna konferens kommer att 
vara en utmärkt plattform att inleda nya affärsrela-
tioner. Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneld-
iskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade 
affärsmöten där du kommer att erhålla direktkon-
takt med potentiella kunder.

För ytterligare information och kostnadsförslag – 
välkommen att kontakta:

Sales Manager Berkan Yildirim 
Tfn: 08 587 662 69 
E-post: berkan.yildirim@informasweden.se 

Fördjupningspass 10 september 

juridiska aspekter på it-baserad utbildning 

Med nya utbildningsmetoder följer också nya juri-
diska krav. Under en halvdags fördjupning får du 
chansen att reda ut begreppen och få viktig kun-
skap om hur lagstiftningen ser ut och vad det inne-
bär för dig i praktiken. Fördjupningspasset tar upp:

Utvecklingen ur ett juridiskt perspektiv
• Hur ser framtiden ut och hur påverkas det 

juridiska?

Vilka rättsområden berörs?
• Offentlighet och sekretess
• Personlig integritet 
• Arkivering och gallring
• Förvaltningslagstiftning
• Upphovsrätt

Särskilt om dokumentationen av och kommunika-
tion kring det virtuella lärandet
• Informationshantering på webben, i sociala 

medier, ”moln”, lärplattformar m.m. 

Passet leds av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor rätts-
informatik, Stockholms universitet.

hålltider För Fördjupningspasset
12:45  Registrering

13:00  Fördjupningspasset startar

14:30  Eftermiddagskaffe

17:00  Fördjupningspasset avslutas

sponsring & utställning 
Konferensen kommer att besökas av beslutsfattare 
inom området, missa inte denna unika möjlighet att 
träffa dem!

Informa IBC Sweden sammanför köpare och lever-
antörer till en och samma plats. Nischat, affärsinrik-
tat och på hög nivå - denna konferens kommer att 
vara en utmärkt plattform att inleda nya affärsrela-
tioner. Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneld-
iskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade 
affärsmöten där du kommer att erhålla direktkon-
takt med potentiella kunder.

För ytterligare information och kostnadsförslag – 
välkommen att kontakta:

Sales Manager Ingela Norlander 
Tfn: 08 587 662 71 
E-post: ingela.norlander@informasweden.se



nätverkande

Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! 
I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin 
håller du dig informerad och skapar nya kontak-
ter som delar dina intressen. 
www.informasweden.se/natverkande 

Följ Informa IBC Sweden på Twitter!
Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss! 

 www.twitter.com/informasweden

Framtidens utbildningsform – en 
revolution inom högre utbildning 

Utbildningssektorn står inför samma stora digitala 
revolution som musik- och filmindustrin redan gått 
igenom. För att vara framgångsrik i omställningen 
krävs förstås kunskap om hur pedagogiken 
förändras och utvecklas i samspel med nya tekniska 
lösningar. 

På Informa IBCs e-lärande i högre utbildning får 
du under två fullmatade dagar ta del av mängder 
av exempel och konkreta tips som du kommer ha 
stor nytta av i ditt fortsatta arbete. Föreläsningarna 
belyser alla fantastiska möjligheter som e-lärande 
för med sig men tar också upp pedagogiska 
problem och svårigheter. 

Speciellt inbjuden är den internationellt erkända 
professor Gráinne Conole från University 
of Leicester som delar med sig av sina idéer 
kring hur modern utbildning kan designas. På 
konferensen får du också träffa Hanne Maria 
Bingen, Diakonhjemmet høgskole, som utsågs 
till årets nätlärare 2012 i Norge. Hon berättar 
om hur man byggt upp en nätkurs som stöd till 
campusundervisningen och delar med sig av 
erfarenheter hon gjort under arbetet med detta.

Har du någon gång funderat på vilka juridiska krav 
som ställs på dig som arbetar med undervisning 
och nya tekniska lösningar? Du är inte ensam. 
Under det valbara fördjupningspasset om Juridiska 
aspekter på IT-baserad utbildning guidas du 
under en halvdag genom en mängd snåriga 
frågeställningar som påverkar dig i din yrkesroll. 

Varmt välkommen!

Kristian Sylwan  
Senior projektledare  
Informa IBC Sweden  
Tfn: 08-587 662 80  
E-post: kristian.sylwan@informasweden.se



viktig inFormation om dokumentation
Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. 
För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför 
valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till 
konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår 
webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, 
tfn 08 587 662 00. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi 
att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. 

anmälan och betalningsvillkor
Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumen-
tation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konfe-
rensen via e-post och via vår hemsida www.informasweden.se/
elarande

inFormation om behandling av personuppgiFter
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med 
andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter 
skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@informasweden.se  •  Personuppgiftsansvarig är 
Informa IBC Sweden.

anmäl dig redan idag!
Tfn 08 587 662 20
Fax 08 587 662 40
E-post info@informasweden.se
Online www.informasweden.se/elarande

anmälan deltagare 1

Namn

E-post

Befattning

Tfn Mobil

Företag

Adress

Postadress

Referens

anmälan deltagare 2

Namn

E-post

Befattning

Tfn Mobil

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar 
före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras 
ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 
50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen 
sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan 
du självklart överlåta din plats till en kollega.

pris

Konferens + fördjupningspass 13.490 kr

Konferens 9.990 kr

Endast dokumentation 2.990 kr

I7Kzx/1309

e-lärande i högre utbildning

anmälan deltagare 3

Namn

E-post

Befattning

Tfn Mobil

bokningsdetaljer deltagare 1
Konferens Konferens + fördjupningspass
Endast dokumentationen

bokningsdetaljer deltagare 2
Konferens Konferens + fördjupningspass
Endast dokumentationen

bokningsdetaljer deltagare 3
Konferens Konferens + fördjupningspass
Endast dokumentationen

om inForma ibc sweden
Informa IBC Sweden tillhör Informa Plc. Informa är världens största 
börsnoterade organisatör av mässor, event, konferenser och kurser och 
tillhandahåller mötesplatser och möjligheter för kunskap att delas värl-
den över. Informa har drygt 8000 anställda på 150 kontor i 40 länder. 

Informa IBC Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årli-
gen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska 
marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata 
näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare 
ny och utvecklande kunskap med de mest kända experterna inom res-
pektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personli-
gen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter

Läs mer på: www.informasweden.se

Informa – bringing knowledge to life


