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DISTANSRÅD

Tid:
Plats:

Måndagen den 9 oktober 2006 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i nya biblioteket

Närvarande:

Bo Malmström
Stefan Brodin
Ulla Nyberg
Carl-Gunnar Mårtensson
Åke Tilander
Sara Dahlström
Elisabet Linden
Dagny Melander
Roland Norgren
Jenny Eriksson (punkt 2)

Ej närvarande: Monica Stafberg
Marianne Hillström
Lilian Karlsson
Magnus Eliasson
Student

Prorektor, ordförande
Learning Center
Biblioteket
E-institutionen
HS-institutionen
Pedagogiska rådet och LpC
TB-institutionen
V-institutionen (ersättare)
Creative Media Lab
Learning Center
P-institutionen
V-institutionen
N-institutionen
Studerandeservice

1. Föregående möte
Föregående mötesanteckningar godkändes
2. Uppgradering av Blackboard, nyheter (punkt 3 enl dagordning)
Jenny Eriksson presenterade två dokument om uppgraderingen av Blackboard (Bb). Det
ena innehåller ändringar i nya versionen av Bb (finns även på Learning Centers hemsida).
Den andra filen uppdateras eftersom med buggar som hittats i den nya versionen.
Enligt Jenny hade uppgraderingen gått förvånansvärt bra. Enbart ett fåtal buggar har
hittats. Bb hade varit stängd i tre veckor och under den tiden hade en testversion varit
öppen.
Jenny gick igenom några av förändringarna i den nya versionen av Bb, bl. a. ”edit view”,
betygsättning i gradebook, styrning av kursupplägg, nya frågetyper, anpassad studiegång
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och performance dashboard. Det uppkom ett problem med texteditorn i nya
uppgraderingen som kan lösas genom att man använder en open source texteditor.
Mats Brenner har haft ett antal informationstillfällen om förändringar i Bb med totalt ca
45-55 anställda närvarande.
En ytterligare uppgradering kommer att genomföras någon natt mellan jul och nyår. Den
kommer att vara betydligt mindre än sommarens uppgradering, ca 6 timmar stängning.
Det kommer också senare en svensk version av användardelen av Bb som Linköpings
universitet håller på att översätta.
3. Information från institutionerna samt bibliotek (punkt 2 enl dagordning)
E-institutionen, Carl-Gunnar Mårtensson
Carl-Gunnar berättade att institutionen håller på att flytta och att det är osäkert vem från
institutionen som kommer att vara representant i distansrådet framöver.
Biblioteket, Ulla Nyberg
Ulla hade inget att rapportera
Learning Center, Stefan Brodin
Stefan har funderingar på att starta ett nyhetsbrev till de anställda som ska innehålla
funderingar runt Blackboard och distansfrågor. Sara Dahlström föreslog att nyhetsbrevet
kunde handla om distansutbildning i stort och inte bara Bb.
Han berättade att det är och kommer att bli flera föräldralediga på LC och därför kommer
man få flera vikarier under en period.
Prorektor o ordförande, Bo Malmström
Bo berättade att han arbetar med Samverkan Nätbaserad Utbildning (SNH).
Creative Media Lab, Roland Norgren
Inget att rapportera
TB-institutionen, Elisabet Linden
Elisabet berättade att hon informerat institutionen att hon är representant i distansrådet och
bett om information om vad de gör inom området distansundervisning och en förfrågan
om frågor, önskemål och tips att ta med till distansrådet. Svar hade kommit in både i form
av inbjudningar om vidare samtal och beskrivningar av arbetet. I huvudsak tycker man att
det fungerar bra men efterfrågar någon slags informationsfolder som både skulle innehålla
tips om teknik men även upplägg och pedagogik.
Pedagogiska rådet och Lärcentrum på campus (LpC), Sara Dahlström
Sara informerade om att LpC kommer att flytta till nya lokaler - Skytteln på Åkargatan.
Just nu är man inne i ett samtal om var utrustningen ska vara placerad. Anledningen till
flytten från campus är att kommunen och högskolan har olika syften med samarbetet. Man
skiljs dock i samförstånd och samarbetet upphör inte.
Från sitt arbete i pedagogiska rådet informerade hon att Bologna arbetet just nu är väldigt
aktuellt.
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HS-institutionen, Åke Tilander
Berättade hur distansarbetet på institutionen ser ut. Spridningen var stor ifrån
religionsvetenskap som kör alla sina kurser (30-35 st) som distanskurser mha
videokonferenser och Blackboard till filmvetenskap som inte har någon distanskurs.
Institutionen jobbar aktivt i arbetet att förbättra tekniken med videokonferenser och har
haft mycket användning av LpC. Det har dock varit vissa problem med bokningen. Man
ser dessutom att videokonferenser och livestreaming är något som kommer att öka.
Distansundervisning är viktigt för institutionen eftersom man har studentgrupper i olika
delar av världen, bla Spanien och Ghana.
V-institutionen, Dagny Melander
På institutionen är man i färd med att utveckla sex program av ett program. Man har ett
sjunkande studentunderlag och vill därför utveckla distansundervisningen. Dagny frågade
om det på högskolan finns pengar för utveckling av distansundervisningen. Hon
vidarebefordrade även en önskan om att man ska utveckla möjligheten till streaming.
Ytterligare kommentarer:
Stefan B: De olika institutionerna arbetar på olika sätt med distansundervisning. Vissa
satsar på videokonferenser andra mer på webföreläsningar.
Åke T: Det är nu höga kostnader för videokonferenser, en videostudio betalar tillbaka 6
gånger den kostat under ett år. Det borde därför gå att sänka kostnaderna.
Åke T: De kurser som är webbaserade har en sämre genomströmning av studenter än
videokonferenser.
4. Information om nytt distributionssätt från UR
Roland Norgren, som jobbar på Creativ Media Lab (CML) och med ett valideringsprojekt,
presenterade arbetet med en gemensam mediaserver för utbildningsradions (UR)
programmaterial.
Tanken är att UR´s mediabibliotek ska göras tillgängligt och passa in i det övriga
distansarbetet. Alla lärosäten som vill kan ansluta sig till projektet men man behöver
minst fem för att det ska gå runt. Idag är de redan uppe i åtta stycken anslutna lärosäten.
Under 2006 testas produkten och under 2007-2009 kommer den att vara i drift. Vid start
kommer ca 2300 program vara tillgängliga. Kostnadsförslaget ligger på först en
introduktionsavgift på 15.000:- och sedan en kostnad på 10.000:-/år.
Basprodukten som heter Navicast, tillverkas av Barsark och körs genom en mediaspelare.
SNH fungerar som styrgrupp och tre referensgrupper finns som har hand om Metadata,
Proxy och gränssnitt.
Frågor som ska undersökas ytterligar:
Hur kan man hantera Navicast i Blackboard?
Går det att utveckla probukten så att man kan använda mpeg4-format i framtiden?
Riskerar man att få kapacitets/hastighetsproblem?
Roland bad om respons; frågor och idéer.
5. Vuxnas villkor att delta i flexibel högre utbildning
Sara Dahlström presenterade ett nordiskt forskningsprojekt som handlar om hur
människor får ihop studier med övriga delen av livet. Sara har gjort en pilotstudie som
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efter 1,5 års arbete nu håller på att bli färdig. Den kommer att ges ut i rapportform i
HÄRUTE. Hon har funderingar hur man på bästa sätt går ut med information om
rapporten. Kanske kommer det att bli en länk till en pdf-fil.
6. Rapport från seminarier, konferenser mm
Bo Malmström berättade om EDEN (European Distance and E-learning Network), Wien
14-17 juni, som han varit på. Bo hade där presenterat sitt paper med namnet ”New ways to
cooperate in order to improve the students employability”.
7. Kommande seminarier, konferenser mm
- EDEN Research Workshop, Barcelona 25-28 oktober
Brukar vara bra, ingen ska dock åka från HiG
- Kraftfält 15-16 november, Uppsala
För flexibel utbildning
Bo Malmström, Mats Brenner och Stefan Brodin åker
- Kurs, SNH, på UR i Stockholm, November
Hur man använder videoteknik och bilder.
Vi har fyra platser, är dock kanske redan fullbokat
6. Övrigt
Inga övriga frågor
7. Kommande möten
Kommande möte kommer att vara den 27/11.

