
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan 
Lärare som undervisar i tekniska ämnen på högskole- och universitetsnivå bjuds härmed in till 
den 4:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, 1 juni 2006. Syftet är att öka möjligheterna till 
samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Organisatör är det 
pedagogiska utvecklingsprojektet Genombrottet vid Lunds tekniska högskola. 
 
Om undervisningen inom de tekniska utbildningarna skall utvecklas så måste detta ske genom 
lärarna. Det är dessa som fattar de beslut och genomför den undervisning som stödjer 
teknologernas lärande. Denna utveckling bör kunna ske om lärare möts och utbyter erfarenheter 
av undervisning. Det bör dessutom bli ännu effektivare om utgångspunkterna för dessa 
diskussioner är tydligt beskrivna. 
 
Därför inbjuds alla intresserade lärare att delta i den 4:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 
den 1 juni 2006. 
Plats: Centralt på LTH:s område i Lund. 

Syfte 
 Att inspirera till diskussion kring undervisning och lärande inom tekniska utbildningar. 
 Att ge lärare en möjlighet att dokumentera sina pedagogiska erfarenheter.  
 Att samla dokumenterade och också bedömda exempel på goda och insiktsfulla tankar och 

verksamheter. 
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Konferensens format 
Konferensens format är traditionellt. En Keynote följt av parallella sessioner där lärare 
presenterar och diskuterar sina erfarenheter. Konferensen dokumenteras med proceedings som 
delas ut till alla deltagare under konferensdagen. 
 
Presentation: 30 minuter varav ca 15 är för presentation och 15 är för diskussion. 
 
Roundtable: 30 minuter där frågor kan diskuteras mer informellt. Här kan det mesta debatteras. 
Sessionens inledare introducerar ett ämne som sedan diskuteras i en grupp om 8 – 10 personer. 
 
Postersession: Diskussion i mindre grupper.  
 
Konferensspråk: skandinaviska 
 
 
Konferensbidrag 
Deltagare som önskar bidraga skall senast den 10 februari 2006 skicka in ett abstract (ca 200 
ord) för bedömning. Bidragsgivaren skall ange önskat format för bidraget. Antagna bidrag 
kommer att meddelas senast den 10 mars. Fulltext (ca 1300 ord) av antagna bidrag skall föreligga 
senast den 18 april. Bidrag skickas via mail till Lisbeth Tempte Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se 
 
 
 
Urvalskriterier 
Bidragen bedöms av en grupp LTH-lärare utifrån följande kriterier: 
 Intressant för lärare inom tekniska utbildningar. 
 Potential att skapa en seriös diskussion kring undervisning och lärande. 
 Förankrat i ett pedagogiskt resonemang. 

Avgift 
Konferensavgiften är 600 kronor per deltagare inkluderande proceedings, fika och lunch. 
Max 100 deltagare. 
 

Anmälan 
Bidragsgivare och andra deltagare anmäler sig till konferensen på www.lth.se/genombrottet. 
(Där finns även proceedings från tidigare konferenser.) 
 
Frågor kring konferensen besvaras av Torgny Roxå, Torgny.Roxa@uclu.lu.se 
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