
Minnesanteckningar PedSamIT 21/9-2021 
Närvarande: 
Anders Sonesson, Karim Andersson, Karl Ageberg, Mats Blomberg, Mats Hagwall, Nicolette 
Karst, Sidika Basic, Staffan Lindström, Susanne Pelger, Erik Bergsten, Björn Fritz, Sandra 
Nilsson, Jonas Månsson, Naoko Tojo, Marita Ljunqvist 
 
Nästa möte är 7 december kl 14.00-16 
Skicka gärna in frågor att diskutera. Vi behöver också ta ställning till om nätverket ska finnas 
kvar även 2022 och i så fall vem som ska vara sammankallande 
 
Runda – vad är på gång? 
Digitala lärmiljöer: aktivitetsbaserat stöd, generella råd för hybrid undervisning finns på 
education.lu.se, pågår arbete med blended learning, en utmaning är frågan om LU:s 
ambitionsnivå. 
 
Juridikum: Hybridsalar har fungerat och lärarna är nöjda. Ambition att alla salar och 
konferensrum ska utrustas med hybridutrustning innan årsskiftet. Man använder samma 
system som vid distansundervisningen, takmikrofoner, fasta lägen (scenarier) för 
kameravinklar. Inga planer på att överge campusundervisningen dock, utan investeringen är 
tänkt för andra syften, t ex samarbeten i undervisning och forskning mellan lärosäten. 
 
HR: Vill öka inslagen av blended learning i sitt utbud. System för att styra utbud till olika 
roller vi LU. Ökade möjligheter för chefer att följa upp sina medarbetares fortbildning. 
 
AHU: Det högskolepedagogiska rådet är utsett. Representation från alla fakulteter och från 
studentkårerna. Vicerektor Ann-Kristin Wallengren ordförande, Anders sammankallande. 
 
Luvit: Arkivering är på gång 
 
N-fak/PLUS: Ny variant av den högskolepedagogiska introduktionskursen. Två delar: första 
delen online som självstudier och andra delen på campus. 
 
 
Forskningsprojekt om utbildningsdigitalisering 
Inskickad ansökan om Pufendorf Tema ”Digitalization of higher education – premises, 
promises and consequences”. Samarbete mellan forskare på AHU, EHL, S, och M 
 
Pågående intervjustudie av gymnasielärares erfarenheter av digital undervisning per distans 
(AHU/Uvet + EHL) 
 
Lise Jensen licentiatseminarium, 1 oktober, kl 10.00 “Influenced by Technology. A Close up 
of Academic Teachers and How They Experience Teaching Online”. Seminariet kommer att 
hållas i Hörsal A i E-huset (hybridsal). Länk: https://lu-
se.zoom.us/j/68423184639?pwd=QktyeTAyWEg2NERXa3c2MUltRFRkdz09 
Meeting ID: 684 2318 4639 



Password: 804134 
   
AHU:s seminarieserie om digitalisering fortsätter i höst och i vår. Datum meddelas då de är 
satta. 
 

Diskussion: tillgänglighetslagen och digital undervisning 
Tips om workshops i Studio där bl a textning ingår. Teckenspråkslösning finns, kommer dock 
att utvecklas. Textning och syntolkning kommer sannolikt att kräves för video (DOS-lagen).  
 
Webinar om tillgänglighet i Canvas, se https://www.education.lu.se/events?category=41 
 
Länktips dyslexi: https://www.education.lu.se/artikel/hur-ar-det-att-vara-student-vid-lunds-
universitet-och-ha-dyslexi 
 
Länktips Latex och taggning/tillgänglighet: https://www.latex-project.org/publications/2020-
FMi-TUB-tb129mitt-tagpdf.pdf samt https://www.pdfa.org/making-latex-produce-tagged-
and-accessible-pdf/ 
 
Tips även om tillgänglighetsprojektets mallar för taggning 
 
 
Vid protokollet 
Anders 
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