Svenska Riksorganisa�onen för Distansutbildning

-

EDEN konferensen i Jönköping 13-16 juni
Vuxenutbildningsdag 5 Juli , Almedalsveckan Visby ,
Sverds Höstkonferens 13 oktober i Stockholm
Nominera �ll - Boldic Award 2017
SVERDs årsmöte och mycket mer...

1. Ordförande har
ordet

Jönköping Det är workshop om
Diversity in flexible learning,
föredrag om ICDE ON Boldic och
presentation om LIST projektet.

flexibelt lärande på ett innovativt
sätt med goda resultat.
Nomineringen är öppen till 15
sep. 2017

SVERD kommer att medarrangera
Vuxenutbildningsdagen på
Almedalen onsdag den 5 juli i
Visby. Platsen kommer att vara
Almedalsbiblioteket.

http://www.boldic.org

Vi fortsätter 2017 arbetet med
att vara nätverkspartner i ICDE
ON Boldic för nätverkande inom
flexibelt lärande med de Nordiska
och Baltiska länderna.
Välkomna till SVERDnytt nr
1-2017 det digitala nyhetsbrevet
från Svenska riksorganisationen
för distansutbildning. http://
nytt.sverd.se
Det är ett nytt distansutbildningsår
och det är mycket på gång.
Sverd håller sitt årsmöte 2017
hos Påhlmans Handelsinstitut
i Stockholm den 17 mars.Våra
medlemmar är välkomna att
deltaga då. Som gästtalare har
Sverd bjudit in DSV:s Henrik
Hansson Stockholms universitet.
Han kommer att berätta om DSV:
s verksamhet och satsningen på
Samhälle och universitet samt
digitaliseringens betydelse för
högre utbildning samt den nya
ICT-EDU-ACT konferensen den
2 juni på Frescati i Stockholm
SVERD är på plats i Jönköping
den 13 juni och arrangerar
en förkonferens till EDEN
Jönköping Sweden 2017
konferensen med Sverdtema
. ”Digital transformation
and diversity in Sweden”.
Förkonferesen är på engelska
och är en inledning till den stora
EDEN konferensen som därefter
pågår i tre dagar med fullspäckat
program.
SVERD håller föredrag på EDEN
konferensen den 14-16 juni i
SVERDnytt nr 1-mars 2017

SVERDs Höstkonf.
”Digitalisering och
flexibelt lärande”
13 okt på Saturnus
konferens Stockholm
SVERDs höstkonferens är
inplanerad till den 13 oktober i
Stockholm på Saturnus konferens
Hornsgatan 15 Innehållet
är i planeringsfas.Men hur
digitalisering av samhället
påverkar lärande, skola och
kompetensutveckling belyses.
Kunskapslyftet som regeringen
genomför 2017 kommer att vara
en viktig fråga.
Höstkonferensen kommer även
att belysa Digitaliseringsrådets
arbete med att följa och analysera
digitaliseringen i Sverige och i
omvärlden.

SVERD har sökt nätverkspengar
från Nordplus för ett nytt Boldic
online pedagogy projekt med
inriktning på pedagogik och
metoder inom flexibelt lärande.
Besked om sökta projektmedel
kommer i juni 2017.
Varmt välkomna till SVERD so,m
medlem och gör som Varbergs
kommun, Norsjö kommun och
Studiefrämjandet och gå med
i SVERDs som är den enda
riksorganisationen för flexibelt
lärande som verkar över alla
olika utbildningsnivåer som
folkbildning, studiecirklar skola,
högskola, universitet och privata
utbildare.
Distansutbildningshälsningar
Ulf Sandström
Sverds ordförande
ordforande@sverd.se
Nya medlemmar kan anmäla sig
via www.sverd.se

SVERD i engagerar oss i debatten
om Fjärrundervisning i skolan
som regeringen nu äntligen
beslutat om och vi följer hur
frågan utredas vidare.
Boldic Award 2017 finansieras
av SVERD och ni kan nominera
en person, ett projekt eller en
organisation som utvecklar
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2. Sverds årsmöte
den 17 mars
Svenska Riksorganisationen för
Distansutbildning har årsmöte fre.
18 mars 2016
Fredag 2016-03-17, kl
10.00-12.00 Plats Påhlmans
Handelsinstutut Hagagatan 23 A
vån 4. 113 47 Stockholm
Tag T-bana Odenplan Uppgång
Odenplan.
ÅTider:

teknik vilket också är en stor
del i människors vardag. Den
ständigt föränderliga medie- och
tekniklandskap skapar möjligheter
för lärande i alla skeden i
livet i formella och informella
ammanhang. Samhället självt kan
förstås som en inlärningsmiljö.
Nya riktlinjer och rutiner som
följer av den ökade förekomsten
av digitala verktyg måste ta
hänsyn till såväl ntegration som
eventuellt uteslutande av olika
grupper i samhället medför på
grund av ökad digitalisering i
samhället.

10.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Inspirationsföreläsningen av
Henrik Hansson DSV Stockholms
Universitet och konferensen First
ICT-EDU-ACTION Conference 2
juni 2017.
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

3. EDENS årliga
konferens hålls
vid Jönköpings
Universitet 13-16
juni 2017.

SVERDS Höstkonferens
”Digitalisering och flexibelt
lärande” 13/10 - 2017
på Saturnus konferens
Hornsgatan 15 Stockholm
(T-bana Slussen)

Sverige och Jönköpings
universitet, Högskolan för lärande
och kommunikation (HLK) är
värd för The European Distance
and E-learning Network (EDEN)
årliga konferens, se faktaruta.
Jönköpings universitet och Visit
Jönköping tog i mycket hård
konkurrens EDEN 2017 till
Sverige.
EDEN2017 konferenstema är
Diversity Matters. Kunskaper och
färdigheter som krävs för att ta
en aktiv del i ett samhälle idag är
präglat av digital
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Konferensen kommer också
att belysa teknik och öppna
utbildningsmöjligheter till grupper
av elever och studenter från olika
bakgrund, generationer, kulturer,
språk, och kommunikationsvägar.
Vidare ska diskuteras hur lärare
kan hantera mångfald i media
och teknik för förbättrade
inlärningsmiljöer och hur en sådan
mångfald kan användas för att
transformera och anpassa nätets
lärmiljöer.
De övergripande frågorna som
kommer att diskuteras är vilka
de nya utmaningarna är för
lärare och utbildare i dessa nya
medielandskap för att skapa
meningsfulla sammanhang för att
lära?
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Konferensens tema är:
- Theory questions of diversity in
ICT enhanced learning
- Concept and practice of diversity
in different socio-cultural
environments
- How many sorts of diversity?
– learners’ attitudes, needs, media,
socio-economic background,
- disadvantaged settings…
- Diversity and open learning
environments
- Learning and the changing
socio-economic demands of
society in the age of large scale
- migration
- Challenges for teachers in the
changing media landscapes in
creating new contexts for learning
- Portfolios and solutions created
by the new media and technology
for lifelong learning
- Changing attitudes, behaviours
and roles of learners in the
emerging media and technology
landscapes in formal and informal
settings

with different socio-cultural
background
- How educational framing, from
policy level down to the actual
learning scenario, allows for
various types of ICT enhanced,
collaborative, open, distance
education and e-learning
- Bringing together the strengths
of the past with the challenges of
the present and opportunities for
the future
- Finding and applying the right
mix of information, knowledge
and creativity in educational
settings
- Structural, institutional and
methodology answers of
education to the employability
problems
- Impacts of increasing
complexity of stakeholder groups
of education
Anmälan till konferensen kan ske
via http://www.eden-online.org/

- Digital pedagogy approaches to
manage diversity in media and
technology enhanced learning
- Inclusion and motivation of
learner groups facing societal
integration problems
- Efficiency and effectiveness
of learning in environments
characterised by high degree of
diversity
- How can learning analytics
help in assessing and handling
diversity in learners background
and performance
- Innovative approaches to
motivate and engage learners
SVERDnytt nr 1-mars 2017

EDEN möjliggör och främjar
internati onellt samarbete och
professionell utveckling för ett stort
antal organisationer, nätverk och
experter, genom att dela kunskap,
och utveckla förståelse bland
yrkesverksamma inom distans och elearning och att främja den politiska
utbildningsdiskussionen i Europa.
EDENs främsta framgång är det
starka och aktiva medlemskapet.
EDEN grundades 1991 och är en
icke vinstdrivande organisation med
juridiskt säte i Storbritannien, vid
det Öppna universitetet där. Värd för
sekretariatet är Budapest University
of Technology and Economy,
Ungern.
EDEN anordnar årliga europeiska
konferenser, och erbjuder
informationstjänster och spelar en
viktig roll i ett brett spektrum av
europeiska projekt. Vartannat år
arrangeras Research workshops.
Även Open Classrooms konfereneser
arrangeras. EDEN driver ett nätverk
av akademiker och yrkesverksamma
(EDEN NAP) som stöder nätverk
av enskilda medlemmar genom att
erbjuda mötes och kommunikations
forum. NAP har en funktionell
självständighet och samordnas av en
egen styrkommitté som väljs genom
omröstning av NAP medlemmar,
dess ordförande är även medlem i
EDEN Executive Committes.
Sedan 1995 driver EDEN the
European Journal of Open, Distance
and e-lärande (EURODL), vilken är
en online vetenskaplig tidskrift.

Under konferensen erbjuds
förutom de svenska som
internationella huvudtalarna,
parallella sessioner, workshops,
och Oxford debate. Dessutom
arrangeras på kvällarna först en
mottagnings reception, sedan wine
and book party samt en avslutande
konferens middag.

Länkar till konferensen i Jönköping
Twitter #eden17

EDEN är en medlemsorganisation
representerade av 58 länder och 420
institutioner från olika nivåer av
utbildningssektorn.

http://ju.se/samarbeta/event-ochkonferenser/konferens/eden-2017annual-conference.html

Hemsida för EDEN2017
http://www.eden-online.org/2017_
jonkoping/
Information från Jönköpings
universitet
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The Association of Swedish Higher
Education

4. SVERDs Förkonferens till
EDEN-2017
SVERD Svenska Riksorganisationen
för Distansutbildning (Swedish
Association for Distance Education
SADE) har erbjudits möjligheten att
anordna en för-konferens den 13 juni
med tema ”Digital Transformation
And Diversity In A Swedish
Context”.
Förkonferensen är gratis och hålls på
engelska. Mer om denna nedan.
Tema och program för
förkonferensen är:
DIGITAL TRANSFORMATION
AND DIVERSITY IN A SWEDISH
CONTEXT
Hosted by SADE, the Swedish
Association for Open and Distance
Learning (SADE). Förkonferensen är
gratis.
Time: 13th January 2017 12.30pm17.00pm CET, Start with a mingel
Lunch, hosted by SADE
Venue: Jönköping University, room
to be confirmed
Program:
12.00-12.30 Small lunch will be
served, in connection with the
meeting room (to be confirmed)
12.30 -17.00 pm CET, according to
program
Plenum
Ulf Sandström, President
Swedish Association for Open and
Distance Education (SADE)
http://www.sverd.se/swedishassociation-for-distance-education/

Anders Söderholm, Director General

SVERDnytt nr 1-mars- 2017

(SUHF)
http://www.suhf.se/inenglish
The Swedish Association of
Local Authorities and Regions,
SALAR(Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) (to be confirmed)
Open and Life Long Learning:
Academy, School and Learning
Centres
The Network for learning centers
in municipalities (Nätverket för
kommunal lärcenter NITUS)
Swedish organization for ecompetence (Riksorganisationen
för e-competence REK); Birgitta
Orbrandt

Bidra med stödjande underlag
för att främja genomförande av
regeringens insatser.
Vid behov utvärdera och
vidareutveckla insatser.
Deltagare:
Peter Eriksson, regeringen
(ordförande)
Ann Hellenius, Stockholms Stad
Anna Felländer, Swedish House
of Finance
Charlotte Brogren, Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg
Jan Gulliksen, KTH
Jeanette Andersson, Minc
Martin Linder, Unionen
Nicklas Lundblad, Google
Sara Mazur, Ericsson
Åsa Zetterberg, SKL

Adult learners in collaboration
(Vuxna i samverkan VIS): Thomas
Norgren
Rectors Academy Development
(Rektors akademin Utveckling
RAU); Moa Martinson alt Frida
Monsen
SwedishEdTechIndustry; CEO
Jannie Jepp
SVERD sponsrar också Young
Scholars Award under EDEN2107.

5. Nytt råd ska
få snurr på
digitaliseringen
Digitaliseringsrådet ska:
Följa och analysera
digitaliseringen i Sverige och i
omvärlden.
Jämföra med olika metoder
hur Sverige presterar
gentemot andra länder, genom
omvärldsbevakning, mätningar
och fallstudier.

Bild: Peter Eriksson (mp)

6 . SVERD är partner
i LIST projektet.
SVERD är partner i det Nordiska/
Skandinaviska projektet LIST
(Lärinnehåll för Smartphones
och mobila enheter). SVERDs
huvuduppgift är internationell
omvärldsbevakning, disseminering
och utvärdering.
Projektet är finansierat av Nordplus
Voksen2016, Nordiska ministerrådet.
Projektperioden är augusti 2016 till
oktober 2017.
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Projektpartner förutom SVERD
är Conexus AS, Norge och DOF,
Lillebaelt, Danmark, som också
koordinerar projektet.
Projektet syftar till att ge lärare och
chefer för vuxnas lärande kunskap
om mobila lösningar och praktiska
färdigheter att tillämpa dem, då
tekniken utvecklas snabbt och den
digitala omvandlingen sker snabbt i
samhället. De flesta människor idag
är rörliga i tid och rum och använder
dagligen mobila enheter och ständig
online-närvaro.
Tillgängligheten och innehållet för
mobila enheter måste därmed vara
mer dynamisk och uppdateras oftare
än innehåll som distribueras via
webbplatser. Lärmaterial från nätet
låter sig inte hur som överföras till
lärmaterial och mobilt lärande via
mobila enheter.
En viktig aspekt i detta projekt är
att erbjuda pedagogiska verktyg
för självgenererande läromedel för
att uppnå personligt lärande för
eleverna. Projektet ämnar kartlägga
relevant teknik och lösningar, samt
behov och utmaningar inom ramen
för vuxenpedagogik (androgogy
och heutagogy). Baserat på denna
kartläggning ska sedan konkreta
kurser för dess relevanta målgrupper,
och inom ramen för projektets
genomförande åtminstone en
testkörning av kursen genomföras.
Både resultaten av undersökningen
av användarna (elever och lärare)
och de utvecklade kurserna
kommer sedan att användas aktivt i
samtliga tre skandinaviska partner
institutioners dagliga arbete. Detta är
möjligt eftersom språket är förståeligt
i alla tre länderna, där alla talar och
förstår skandinaviska. Kurserna är
byggda i den norska mYouTime, av
den norska partnern Conexus.
Projektet ska kulminera i två
konkreta produkter:
- En rapport som sammanfattar
befintlig kunskap om tillgängliga
verktyg och teknik för mobilt
lärande.
- Kurser, med inriktning på de
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grupper som utövar eller kommer att
arbeta med mobilt lärande.

ledande positioner inom högre
utbildning

Sammantaget ska dessa två
produkter leda till att ansvariga för
tillhandahållandet av vuxenutbildning
i Skandinavien bör vara mer
medvetna om efterfrågan för
lärandeinnehåll via mobila enheter,
samt att skapa en grupp av aktörer
med praktiska färdigheter inom
området. Ambitionen är att projektet
kommer att bidra till att skapa en
kritisk massa av utövare verksamma
inom mobilt lärande som kan ligga
till grund för att e-lärande flyttas från
PC-baserade plattformar till mobila
enheter. Fokus i projektet ligger
på att sprida kunskap om verktyg
som inte kräver specialkunskaper
inom mobilt lärande, men som kan
användas generellt. Utvärderingen
av projektet är huvudsakligen genom
feedback från användarna, såväl
kvalitativt som kvantitativt på brukar
nivå, för att optimera kurser för
dagligt bruk.

TID: Fredag 2 juni 2017,
Stockholm, Sverige

Hemsida: http://
www.doflillebaelt.dk, https:
//myoutime.com/myoutimes,
www.sverd.se
Av Ebba Ossiannilsson
SVERD

Heldag och kväll inklusive
Nobelmiddag
Se länk här http://heconference.se/

8. SVERD på
Almedalen 2017

I samarbete med Vuxenutbildning
i samverkan (VIS) , nätverket för
kommunala lärcentran NITUS
och Yrkeshögskoleaktörer
som Medlearn arrangeras
en vuxenutbildningsdag på
Almedalsveckan.

9. SVERD
Höstkonferens
konferens 13 okt
2017 i Stockholm

Sverd håller sin Höstkonferens på
temat digitalisering och flexibelt
lärande..
Se program på nästa sida.

10. ICDE ON Boldic
Under 2017 fortsätter SVERD sitt
uppdrag att utveckla det operativa
nätverket ICDE ON Boldic med
deltagare från Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Estland ,
Lettland, Litauen Färöarna och
Island.

7. First ICT-EDUACTION Conference,
2 juni Stockholms
Universitet
Tackle what matters
– Higher Education challenges
Arrangör är SU Holding and
Stockholm University.
Konferensen vänder sig i först
hand till rektorer och personer i
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Svenska Riksorganisa�onen för Distansutbildning
Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-2017

“Digitalisering och flexibelt lärande”
Fredag den 13 okt kl.10.00-16.00
Plats: Saturnus konferens Hornsgatan 15 ( T-bana Slussen)
Pris medlemmar i Sverd 600 kr inkl moms , (ej medlemmar 800 kr)
Program
09.30 Kaffe
10.00 ”Digitalisering och flexibelt lärande”
10.45 ”MOOCs 2017”
11.30 ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”
12.15 Lunch
13.00 ”ICDE öppet nätverk”
13.30 Paneldeba� om
”Digitalisering och flexibelt lärande ”
14.30 Digitalisering inom högre utbildning
15.00 Vinnare av Boldic Award 2017 presenteras
15.15-16.00 Kaffe , mingel och erfarenhetsutbyte
Anmälan via h�p://www.sverd.se
Kontakt Ulf Sandström Sverds ordf.
mail: ordforande@sverd.se
070-6034239
Svenska Riksorganisa�onen för Distansutbildning
Box 3033 871 03 Härnösand
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Besök vår webbplats www.sverd.se och
kommentera nyheter och ar�klar!
Direktadress �ll Sverdny�
h�p://ny�.sverd.se
Välkommen med ar�klar �ll nästa
SVERDny� som kommer ut i aug-2017

Ge di� stöd �ll SVERD och betala
medlemsavgi�en för 2017.
2 500 Kr för organisa�oner och endast
250 kr för enskilda medlemmar
som sä�s in på BG 5130-6702

SVERDS kansli Box 3033
871 03 Härnösand
Telefon 070-603 42 39
E-post kansliet
kansliet@sverd.se

