
 

Inbjudan 
 
Målgrupp för denna konferens är ALLA med pedagogiska uppdrag – lärare, 
forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, utbildningsadministratörer, 
utbildningsledare, med flera. 
 
Konferensen skapar en organiserad möjlighet för lärare och andra inom universitetet 
att dela kunskap och erfarenheter av pedagogiska utvecklingsfrågor på samtliga 
nivåer – från grundnivå till forskarnivå, från enskilda kursmoment till hela program. 
En möjlighet till dialog, inspiration och kritisk diskussion om lärande, undervisning 
och lärarskap! 
 
Lunds universitet genomför sedan 2007 denna universitetsgemensamma högskole-
pedagogiska utvecklingskonferens vartannat år. Huvudansvarig för konferensen är 
Utbildningsnämnden vid Lunds universitet med Centre for Educational Development 
(CED) som har det långsiktiga förvaltningsansvaret för konferensen.  
 
Själva genomförandet av konferensen roterar runt bland fakulteterna, i regel med ett 
tätt samarbete med CED. 2015 ligger värdskapet hos LTH där deras högskole-
pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet Genombrottet genomför konferensen. 
 
 

Anmälan sker via konferensens hemsida där det också finns ytterligare information: 
http://www.lth.se/genombrottet/utvecklingskonferens-lu2015/ 

Sista anmälningsdag till konferensen är  
tisdag 10 november 2015 



 
 
PROGRAM 
Konferensens format är traditionellt. En keynote följt av parallella sessioner 
(presentationer, roundtables och podcasts) där deltagarna presenterar och diskuterar 
sina erfarenheter. Samtliga bidrag dokumenteras i ett proceedings som delas ut till 
alla deltagare på konferensdagen. 
 
Översiktligt program för torsdagen den 26 november 2015: 
08.30 Registrering 
09.00 Välkomstord av LU:s rektor 
09.15 Keynote 
10.00 Kaffe 
10.40 Parallella presentationer 
12.20 Lunch 

13.10 Podcastsession 
13.30 Parallella roundtables 
14.20 Parallella presentationer 
14.50 Kaffe 
15.15 Avslutningspresentation 
16.00 Avslutningsmingel  

 
Keynote med titeln Flipping the Classroom for Better Teaching through Active 
Learning kommer att hållas av David Black-Schaffer från Uppsala universitet. David 
kommenterar sin presentation med följande ord: ”This presentation will cover the 
practical aspects of flipped teaching and demonstrate how the ScalableLearning 
platform has helped hundreds of teachers and thousands of students to develop 
more active learning environments”.  
 
ANMÄLAN OCH AVGIFT 
Sista anmälningsdag till konferensen är den 10 november 2015.  
Anmälan sker via konferensens hemsida där det också finns ytterligare information: 
http://www.lth.se/genombrottet/utvecklingskonferens-lu2015/ 
 
Deltagare från Lunds universitet betalar ingen avgift, men det finns ett maxtal på 
antal deltagare. Utbildningsnämnden vid Lunds universitet står för konferensavgiften. 
 
Externa deltagare betalar en avgift på 600 kronor per deltagare inkluderande 
proceedings, fika och lunch. Betalningsinstruktioner finns på anmälningssidan. 
 
 

ORGANISATION 
Arrangör: Genombrottet (LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet) 
Hemsida: http://www.lth.se/genombrottet/utvecklingskonferens-lu2015/ 
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