Inbjudan till ESO-webbinarium 25 augusti 2020:

Bäst i klassen? Digitaliseringens möjligheter inom
högre utbildning
Användningen av digitala hjälpmedel på universitet och högskolor är utbredd och coronapandemin har inneburit ett jättekliv framåt för utbildning på distans. På många
platser runt om i landet pågår arbete för att öka digitaliseringen av högskolan, men
det saknas en samlad bild av alla initiativ som tagits. Rätt tillämpad har digitaliseringen potential att öka utbildningens kvalitet och effektivitet och medför dessutom
större möjligheter att nå nya grupper av studenter.
I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt
svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och
hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.
Vid webbinariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion.
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:




Hur bör prioriteringar göras i arbetet med att digitalisera högskolan?
Vilka förändringar --- pedagogiska och andra --- är nödvändiga för att bäst
tillvarata digitaliseringen?
Finns internationella erfarenheter vi kan lära av?

Vid webbinariet medverkar:
Torunn Gjelsvik
Fredrika Lagergren Wahlin
Kjell Nyman
Karin Röding

generalsekreterare, International council for open
and distance education (ICDE)
vicerektor, Göteborgs universitet
författare
generaldirektör, Universitets- och högskolerådet

Hans Lindblad, ordförande i ESO:s styrelse, modererar webbinariet.
Tid:
Plats:

Tisdag 25 augusti, kl. 09.15-10.30
Webbinariet sänds via ESO:s hemsida. Du kan följa det här.
Ingen anmälan krävs.

Du kan ställa frågor till de medverkande under webbinariet genom att mejla till
fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se.

Välkomna att ta del av webbinariet!

Program den 25 augusti 2020
09.15 Välkomsthälsning och inledning

Hans Lindblad
09.20 Presentation av rapporten ’’Uppkopplad utbildning’’

Kjell Nyman
09.45 Kommentarer

Karin Röding
Fredrika Lagergren Wahlin
10.05 Internationellt arbete och erfarenheter

Torunn Gjelsvik
10.10 Paneldiskussion

Torunn Gjelsvik
Fredrika Lagergren Wahlin
Kjell Nyman
Karin Röding
10.30 Webbinariet slut

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under
Finansdepartementet.
Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Ingrid Petersson, samt ledamöterna Ann-Zofie
Duvander, Jonas Eliasson, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim, Peter Skogman Thoursie och Annika Sundén.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

