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Nyhetsbrev oktober 2015                        

Vårt avlånga land är verkligen fantastiskt. I början av 
oktober besökte jag Malmö högskola; i sol och sommartemperaturer. I förra veckan skådade 
jag det mest fantastiska norrsken jag någonsin sett i Umeå. Solens allt senare ankomst på 
morgonen gör också att jag nu har magnifika soluppgångar utanför vårt köksfönster på 
tionde våningen lagom till frukost. Vem kan klaga på hösten? 
 
Temat för Swednets arbete under 2016 är ”Från nätverkande till samverkan”. Vår 
förhoppning är att det ska ge en bra grund för intressanta aktiviteter som många vill delta i. 
Några av dessa presenteras nedan. 
 
Påminner om kursen för pedagogiska utvecklare som genomförs av Swednet under 
2016/17. Den riktar sig både till nya och mer erfarna utvecklare. Anmälningar har börjat rulla 
in och anmälningstiden går ut 30 oktober. Är du intresserad? Kursinformation och 
anmälningsblankett finns på Swednets hemsida 
 
Swednets Inspirationsdag genomförs i januari 2016 på ett universitet i ”mittsverige”. 
Planering pågår. Under temat ”Från nätverkande till samverkan” bjuder vi in alla som vill 
diskutera samverkan med andra högskolepedagogiska utvecklare och utvecklingsenheter. 
Samtalet är öppet för alla former av samverkan så kom och hitta din/a samverkanspartners. 
Mer info kommer inom kort.  
 
Kraftsamling kring digital pedagogik/e-lärande 

Under 2014/2015 har initiativ tagits för ökad samverkan mellan Swednet och andra 
nationella nätverk (bl.a. ITHU, SVERD) kring frågor som rör digital pedagogik/e-lärande. För 
det fortsatta arbetet med dessa frågor och att utveckla samverkansformer behövs det en 
”kraftsamling” inom Swednet. Swednets styrelse önskar därför kontakt med pedagogiska 
utvecklare som är intresserade av dessa frågor och kan tänka sig ingå i en arbetsgrupp inom 
Swednet. Vi tänker oss en arbetsgrupp på 5-6 personer med så stor spridning som möjligt 
över landets lärosäten. Är du intresserad eller har förslag på personer, hör av dig till Lars 
Uhlin i styrelsen lars.uhlin@ki.se  
 

Du har väl koll på att NU2016 äger rum i Malmö 15-17 juni 2016? Deadline för att skicka in 
bidrag är den 15 november (förlängt!). Sprid gärna information till intresserade personer på 
ditt lärosäte och i dina nätverk. Information finns på www.nu2016.se. Styrgruppen för 
konferensen har nyligen skickat ut förfrågningar om att vara granskare för bidrag. Din hjälp 
behövs också för att sätta samman en spännande, innehållsrik och dynamiskt konferensens. 
Om du kan tänka dig att ställa upp och granska abstracts under perioden 1 december - 31 
januari så skicka ett mail meddetsamma till nu2016@hkr.se" 
 
En ny bok att läsa: Enhancing Learning and Teaching in Higher Education: engaging with the 
dimensions of practice, ed John Lea har sett dagens ljus. Informationen om den säger “This 
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new book may be of particular interest to those running or working on higher education 
teacher accreditation courses, but also to those who are interested in the contested relation 
between learning and teaching and academic practice in general. Boken kan beställas direct 
från McGraw-Hill. The higher education transport map, som presenteras i boken kan fritt 
laddas ner här.  

En konferens för utbildningar inom konst och design är kanske precis vad du eller någon på 
ditt lärosäte behöver. The Group for Learning in Art and Design (GLAD) bjuder in bidrag till 
GLAD conference 2016 i Birmingham 26 februari. Temat är “Creative pedagogies across 
disciplines”. Deadline för bidrag är 19 november. 

Academic life in the measured university – pleasures, paradoxes and politics låter väl 
spännande? Det är temat för The 5th International Academic Identities Conference i Sydney 
29/6 - 1/7 2016. Förslag till bidrag ska vara inne senast 15 januari. The journal Higher 
Education Research & Development (HERD) kommer dessutom att ha ett specialnummer 
med konferensens tema under 2017. Läs mer om möjligheten att sända in ett bidrag här.  
 
Har du vägarna förbi Kanada i februari 2016 så kan du delta i Educational Developers Caucus 
(EDC) Conference, 16-18 februari 2016 på University of Windsor and St. Clair College, 
Windsor, ON, Canada. Konferensen arrangeras av Swednets motsvarighet i Kanada och 
temat är ”Educational developers without borders”.  
 
En bra tidskrift att bidra till är Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP). De 
bjuder in bidrag till ett nummer om Life and work in academia.  
 
Intressant läsning (och publiceringsmöjligheter) brukar också Society of Research in Higher 
Education (SRHE) erbjuda. De har nu lanserat en ny tidskrift: Policy Reviews in Higher 
Education. 
 
Tipsa era kursdeltagare om tidskriften The Journal of Learning Development in Higher 
Education (JLDHE) . Den kommer ut med tre nummer per år välkomnar bidrag inom ett brett 
område. Redaktörerna hälsar: ”Look out for our Peer Learning Special, with guest editors, 
Marcia Ody and Melanie Giles, coming soon! “  
   
Har du sett att det finns en tidskrift som heter Learning and Teaching? Kanske är det stället 
att publicera dig nästa gång. 
 
National Unions of Students (NUS i Storbritannien) har nyligen publicerat en Guide to 
Learning and Teaching som riktar sig till studentföreningar och studenter. De beskriver den 
såhär: “…..it brings together five benchmarking tools (assessment and feedback, academic 
support, organisation & management, learning resources and personal development) with 
key concepts from the literature and reflections on common problems. It may be of interest 
to those of you looking to start conversations between staff and students on issues of 
pedagogy. Låter intressant även för oss. 
 
Vill du bidra till en skrift om University Pathways: A Global Perspective. Redaktören Eva 
Bernat, The University of Notre Dame Australia har sänt ut en inbjudan att bidra. ”Original 
and well-theorized manuscripts are invited for publication with a world-renowned 
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international scholarly publisher, Springer. The book, a first of its kind in the world, will focus 
on a fast-growing area of alternative university entrance programs”.  
 
Learning in Higher Education bjuder också in bidrag till tre olika skrifter; “Innovative 
teaching and learning practice in HE”, “Globalisation of HE” samt “Teaching and Learning 
Entrepreneurship in HE”. Vill du bidra med en text om något av detta kan du bl a få delta i 
ett fantastiskt skrivarinternat med de bidragande författarna. 
 
Varma hösthälsningar 
 
Mona för Swednets styrelse 
 
Om du har punkter du vill ha med där eller 
saknar, någon konferens, skrift eller annat 
arrangemang - hör av dig till 
mona.fjellstrom@umu.se 
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