Öppenhet och samarbete över gränser - möjligheter och
förutsättningar för pedagogiskt utvecklingsarbete
Swednets årskonferens är en mötesplats för högskolepedagogiska utvecklare. Under
konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt
högskolepedagogisk forskning och utveckling.
Det akademiska lärarskapet behöver ständigt utvecklas. En förutsättning för detta är öppenhet och
samarbete - inom och mellan lärosäten samt samverkan med det omgivande samhället i form av
organisationer, myndigheter och andra intressenter.
Nätverk byggs och förändras över tid, och vilka frågor som är aktuella varierar. Under det gångna
året har samarbeten mellan lärosäten ökat, och temat för konferensen vill främja fortsatt effektiva
samarbeten kring pedagogisk utveckling som främjar gemensamt lärande. Möjliga arbetsformer är
projekt kring olika ämnen som är avgränsade i tid. Även utmaningsdrivna uppdrag är möjliga sätt att
tillsammans arbeta med större frågor över lärosätesgränserna. Viktigt i arbetet är att förvalta och
förmedla det arbete som redan gjorts och som ska göras till juniora medarbetare.
Ambitionen med arrangemanget för Swednets årskonferens är att ge förutsättningar för att lära av
varandra. Vi vill med nytänkade till både form och innehåll inspirera pedagogiska utvecklare att
reflektera kring hur vi kan bidra till ökad delningskultur.
Vi ser fram emot bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans till
konferensens tema Öppenhet och samarbete. Bidragen kan knyta an till tre nivåer av samverkan och
samarbete:
Den individuella och/eller interna nivån: Att mötas, dela erfarenheter och hitta gemensamma
nämnare men också skillnader inom lärosätet. Vilka bra exempel finns just nu på lärosätena? Vad
finns det för utmaningar och möjligheter?
Mellan lärosäten: Samordna aktiviteter och frågor som behöver utredas. Vad står på tur att göras?
Strategisk nivå: Driva frågor och påverka på nationell och internationell nivå. Hur gör vi det på ett
bra sätt?

Beskriv ditt bidrag med 300-500 ord plus eventuella referenser på svenska eller engelska senast 24
oktober 2021. Besked om antagna bidrag skickas ut i mitten av november.
När du skickar in ditt bidrag kommer du få besvara ett antal frågor kring hur du tänkt dig din
presentation:
-

Digitalt och/eller analogt
Synkront och/eller asynkront
Behov av specifika IT-verktyg för genomförande
Grad av förväntad interaktion med deltagare (förmedla, interagera, praktisera)
Önskad tidsåtgång för din presentation

Vid eventuella frågor, kontakta didacticum@liu.se
Vi ser fram emot era bidrag! Hälsar, projektgruppen för Swednets årskonferens:
Gunvor Larsson Torstensdotter och Anna Söderström

