EDEN 2017: Diversity matters
European Distance and E-learning Network håller sin 26e årliga konferens vid Jönköping
University. EDEN har över 1200 internationella medlemmar och arbetar för utveckling
av öppen utbildning, digital kompetens och kompetensutveckling för lärare och ledare i
olika sektorer. Årets tema: Mångfald spelar roll, sätter inkludering och globalisering på
agendan. Samhällets digitalisering skapar nya möjligheter för att samverka över gränser,
inkludera marginaliserade grupper och verka för demokratiska värden.
Tillgängliggörandet av kunskap och utbildning aktualiseras också genom årets tema.
EDEN-nätverkets olika aktiviteter under de senaste åren visar på behov av att förbättra
samverkan och öppna upp möjligheter för utbildning på global nivå.
Bland flera talare från Norden och Europa bjuder EDEN 2017 särskilt in Manjula
Srinivas, prefekt vid KC College för media- och kommunikationsvetenskap, Mumbai,
Indien, för att berätta om de utmaningar gällande digitalisering och kompetensutveckling
hon har mött under de senaste 15 åren. KC College har byggt upp en av Indiens mest
eftertraktade medieutbildningar. EDEN 2017 bjuder även särskilt in Hanqin Zhang Qiu,
från Hongkong Polytechnic University. Hon kommer att berätta om sitt
samverkansprojekt med MIT University kring utveckling och anpassning av
undervisning och lärande för den digitala tidsåldern. Frågor kring hur man kan skapa
global tillgänglighet till utbildning, samt konsekvenser och utmaningar kommer att vara
centrala frågor i Hanqins föredrag.

EDEN i Jönköping
Jönköping University (JU) ansökte 2015 om att få vara värd för EDEN 2018. I hård
konkurrens med Paris vann slutligen JU värdskapet för konferensen år 2017. EDEN
2017: Diversity matters blir en logisk uppföljning från år 2008, då JU var värd för
EUCEN, European university, continuing education network. Den gången inramades
evenemanget av det nationella centrumet för livslångt lärande, Encell,
https://center.hj.se/encell.html. År 2017 ramas EDEN-konferensen in av den
internationella nätverksgruppen Communication, Culture and Diversity, CCD,
www.ju.se/ccd. Forskningsgruppen har ett starkt engagemang inom fältet kommunikation
och lärande, samt mötet mellan olika språk, kulturer och grupper. Hur vi arbetar med
inkludering och jämställdhet med hjälp av de resurser en medietät och digitaliserad värld
erbjuder, är en fråga som förenar de olika forskningsintressena.
I syfte att bygga en bro mellan det livslånga lärandet och årets tema: Diversity matters,
inbjuder EDEN före detta ledaren för Encell, Mohamed Chaïb, och den nuvarande
ledaren, Cecilia Bjursell, att ge sina perspektiv på lärande i dagens diversifierade
professionella sammanhang.

EDEN 2017 och SVERD
SVERD, Sveriges riksorganisation för distansutbildning, kommer att hålla i en
halvdagskonferens inom EDEN 2017 vid JU: den 13 juni från 12.00-17.00. Temat
kommer är: Digital transformation and diversity in a Swedish context.
SVERD är medlem i EDEN-nätverket. Ordförande, Ebba Ossiannilsson, sitter i EDEN:s
styrelse och är ansvarig för den nya intressegruppen Quality in Technology Enabled
Learning (TEL), som kommer att lanseras under EDEN-konferensen.
Konferensen är gratis. Programmet startar med gemensam lunch.
Därefter kommer SVERD:s kärnfrågor att diskuteras
-

Hur stimuleras kunskapsutvecklingen i flexibelt lärande och distanslärande, med
hänsyn samhällsförändringar och digitalisering?
Hur sprider vi kunskap om flexibelt lärande och distanslärande?

-

Hur utvecklar det flexible lärandet och distanslärandet för inkludering och
byggande av ett kunskapssamhälle?
Hur skapar vi olika typer av mötesplatser för samarbete mellan medlemmar?
Hur når vi ut internationellt för olika typer av samarbeten?
Hur deltar vi i den offentliga debatten och påverkar beslutsfattare?

Speciellt inbjudna gäster kommer att deltaga med intressanta presentationer i plenum.
Dessutom erbjuds två parallella spår. Det ena spåret handlar om Open and lifelong
learning: Academy, Scool, and Learning Centres, det andra spåret handlar om e-learning
and the Swedish Business sectors.
SVERD kommer i år att vara värd för the Young Scholars Award, som delas ut i
samband med EDEN konferensen.

Varmt välkommen till EDEN2017 and Jönköping University, Sverige
Ylva Lindberg, värd och koordinator för Jönköping University, för EDEN2017, Sverige.

Ylva Lindberg är docent i litteraturvetenskap och forskningschef vid Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping University. I sin undervisning har hon arbetat med virtuella världar och var en
av de första i Sverige att använda Adobe Connect innan SUNET gjorde verktyget tillgängligt nationellt.
Lindberg har skrivit en bok om lärande och literacy i VR utifrån ett litteraturvetenskapligt och humanistiskt
perspektiv, De la Belle époque à Second Life EPU (Cyber), 2013. Lindbergs pågående projekt heter Dive
iN – Diversity as Normality och studerar kommunikation och interaktion i gymnasieskolan, i syfte att
undersöka hur mångfald (o)synliggörs i olika situationer och sammanhang.

