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Välkomna till . . . 

 
 

Swednets årskonferens 4-6 maj 2011 
i försommarvackra Lund! 

 
 
Tema:  Pedagogiska utvecklare och pedagogisk utveckling  

– utmaningar och möjligheter i rollen och praktiken 
  
Keynote: ”Pedagogical development - from educational to organisational 

development" med Bjørn Stensaker, professor, Pedagogisk 
forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.   

 

 
 
Program: 4 maj, 13.00-18.00 Swednets forskningsdag*. 

5 maj, 09.00-17.00 Konferensdag med keynote, parallella sessioner 
(se sid 2), historisk betraktelse samt framtidspanel.  
Konferensmiddag på kvällen! 

6 maj, 09.00-13.00 Swednets årsmöte.  
 
* Swednet anordnar sedan en tid en forskningsdag i anslutning till den årliga 
konferensen. Under denna dag kommer vi att diskutera konkreta forskningsfrågor 
samt hur vi som grupp, och Swednet som organisation, kan skapa bättre 
förutsättningar för högskolepedagogisk forskning (se sid 3).  
 
Konferenshemsida: 
För mer detaljer kring programmet, anmälan, mm – se konferenshemsidan: 

http://www.lth.se/genombrottet/swednet2011   

Bjørn Stensaker har länge arbetat med och forskat om 
kvalitetsarbete i högre utbildning. Han har också en expertis inom 
organisationsteori och -analys, samt ett intresse för ledarskap och 
styrning. Han har under många år arbetat som forskare inom 
NIFU-Step (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning), och är sedan 2010 professor vid Oslo universitet med 
uppgift att bland annat driva pedagogiskt utvecklingsarbete. 
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1. Lite praktisk information 
 
Anmälan och deltagaravgift: 
Anmäl ditt deltagande i konferensen, forskningsdagen och årsmötet via konferens-
hemsidan - senast den 15 april. Konferensavgiften, 1000 kr, inkluderar kaffe och fika 
samtliga dagar, konferenslunch och konferensmiddag under torsdagen, förbeställd 
lunchmacka till fredagen, mm. Det går att efteranmäla sig t.o.m. den 30 april till 
förhöjd konferensavgift (1350 kr). I samband med anmälan till forskningsdagen ska 
även en kort presentationstext skickas in (för att kunna skapa lämpliga grupper). 
Deltagande i enbart forskningsdagen eller årsmötet är kostnadsfritt, men ni behöver 
ändå anmäla er! 
 
Lokaler: 
Konferensen äger rum på Lunds Tekniska Högskola, vid John Ericssons väg. Detta är 
cirka 20 minuters promenad från Lunds centrum, och 10 minuter med buss. Karta 
och detaljerade lokaluppgifter kommer att finnas på konferenshemsidan när det 
slutgiltiga programmet är klart.  
 
Boende: 
Deltagare ansvarar själva för att boka boende. På konferenshemsidan finns ett 
antal hotell presenterade. OBS! Det är flera andra arrangemang som äger rum i 
Lund samtidigt med denna konferens och det är viktigt att ni bokar boende så snart 
som möjligt då många hotell snabbt blir fullbokade! 
 
Arrangörer: 
CED, Genombrottet LTH och MedCul (Lunds universitets tre högskolepedagogiska 
stöd- och utvecklingsenheter). 
 
 
2. Call for Papers till de parallella sessionerna  
Vi välkomnar bidrag till de parallella sessionerna på torsdagen. Bidragen bör knyta 
an till temat för konferensen genom att fokusera pedagogiska utvecklare och/eller 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Det kan handla om utmaningar, dilemman och 
möjligheter såväl i den konkreta vardagspraktiken som i stora strategiska frågor, för 
den nye likväl som för den mer erfarna pedagogiska utvecklaren. Även bidrag som 
har presenterats vid andra konferenser är välkomna. Bidragen kan vara av tre slag: 

• Rundabordssamtal eller workshop: 45-60 minuter, med en kort inledning 
baserat i ett underlag om max 300 ord. Underlaget skall beskriva såväl den 
frågeställning som är i fokus, som sessionens tänkta upplägg (kortfattat). 
Merparten av sessionstiden används för gemensam diskussion av 
frågeställningen/underlaget. 

• Presentation: 30 minuter, varav minst 15 minuter ägnas åt frågor och 
diskussion tillsammans med deltagarna. Abstract om max 300 ord.  

 
Bidragen (abstracten) mailas till katarina.martensson@ced.lu.se senast den 15 mars 
2011. Ange tydligt vilken typ av bidrag det är (rundabordssamtal/workshop/ 
presentation). Besked om antagning av bidrag meddelas senast den 31 mars. 
Urvalet görs av konferenskommittén baserat på de inskickade abstracten, med 
eftersträvan av så stor spridning av bidrag inom konferensens tema som möjligt.  
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3. Välkommen till Swednets forskningsdag 2011 
Swednet anordnar sedan en tid en forskningsdag i anslutning till den årliga 
konferensen. Det övergipande syftet med detta arrangemang är att stödja 
framväxten av pedagogisk utveckling på vetenskaplig grund – ett ”scholarship of 
educational development”. Under dagen kommer vi att diskutera konkreta 
forskningsfrågor samt hur vi som grupp, och Swednet som organisation, kan skapa 
bättre förutsättningar för högskolepedagogisk forskning. På Swednets årsmöte 
kommer vi att få möjlighet att lägga fram våra förslag.  
 

I samband med anmälan ska en kort presentationstext skickas in som ska innehålla 
en beskrivning av pågående forskning av relevans för pedagogisk utveckling 
och/eller idéer för framtida forskning samt erfarenheter av tidigare projekt. 
Presentationstexterna kommer att sammanställas och delas ut. De kommer också 
att tjäna som underlag för gruppindelningen inför diskussionspunkt 1 nedan.  
 
Diskussionspunkter: 
1) Pågående forskningsprojekt och idéer för forskning. I grupper kommer var och 

en att få presentera sin forskning och/eller idéer för framtida forskning samt 
erfarenheter av tidigare projekt.  Grupperna kommer att sättas samman utifrån 
de erfarenheter och intressen som angetts vid anmälan. Har ni pågående eller 
avslutade projekt – ta gärna med en enkel poster så att alla kan ta del av 
projektet.  

2) Gynnsamma forskningsmiljöer. Vi kommer att diskutera erfarenheter från mer 
eller mindre gynnsamma forskningsmiljöer, vad som har karaktäriserat dessa 
miljöer, samt strategier för att skapa goda miljöer lokalt, nationellt och 
internationellt. 

3) Förutsättningar för forskning. Här kommer vi att diskutera och jämföra 
förutsättningarna för forskning. Frågor som kan vara relevanta: externa eller 
interna medel, forskning som en integrerad del i ett lärosätes kvalitetsarbete eller 
som individens fritidssyssla, organisatoriska förutsättningar, hur når vi bättre 
framgång hos forskningsfinansiärerna, arenor för forskning etc. 

 
Program: (Sal Pepparholm, Studiecentrum, LTH – John Ericssons väg 4, Lund) 

12.00-13.00 Lunch på egen bekostnad. Från kl 12.00 kommer representanter 
från organisationskommittén att befinna sig i Studiecentrums 
restaurang på nedre plan och deltagarna är välkomna att göra 
dem sällskap och äta lunch på egen bekostnad.  

13.00-13.15 Introduktion till dagen. 

13.15-15.15 Diskussioner i grupper utifrån de tre diskussionspunkterna: 
1) Pågående forskningsprojekt och idéer för forskning 
2) Gynnsamma forskningsmiljöer 
3) Förutsättningar för forskning  

15.15-15.45 Kaffe. 

15.45-18.00 Diskussioner i grupper och i plenum: Hur kan vi verka för bättre 
forskningsmöjligheter? Sammanfattning inför avrapportering till 
Swednets medlemmar och styrelse. 

Kväll Middag på egen hand. 


