
 

Inbjudan till bidrag 
 
Målgrupp för denna konferens är ALLA med pedagogiska uppdrag – lärare, 
forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, utbildningsadministratörer, 
utbildningsledare, osv. 
 
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. 
 
 

Ytterligare information om konferensen finns att hitta under adress: 
http://www.lth.se/genombrottet/utvecklingskonferens-lu2015/ 

Sista dag att skicka in förslag till bidrag (max 400 ord) för 
bedömning är den 10 september 2015 



 
 
BIDRAGSFORMAT 
• Presentation 

30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Krav på skriftligt 
fulltextbidrag om 1500-3000 ord i förväg. 

• Rundabordsdiskussion 
45 minuter. Kort inledning av diskussionsledaren. Krav på skriftlig text om 
1000-2000 ord i förväg. Texten behöver ej vara fulltext utan kan vara i form av 
en introduktion, bakgrund eller sammanfattning. 

• Podcastsession 
En 5-minuters stand-alone podcast eller screencast skall produceras och 
kommer att visas under konferensen. Med stand-alone menar vi att den inte 
kräver att ni introducerar den när den visas. Det kommer inte vara utrymme för 
frågor i direkt anslutning till visningen, mer än de som står bakom bidraget 
presenteras så deltagarna kan ställa frågor senare. Krav på skriftlig text om 
1000-2000 ord i förväg. Texten behöver ej vara fulltext utan kan vara i form av 
en introduktion, bakgrund eller sammanfattning. 

  
FÖRSLAG TILL BIDRAG SKALL INNEHÅLLA 

• Titel - ej över 15 ord. 
• Författare och institution (eller lärosäte om ej från Lunds universitet) – ange 

kontaktinformation för samtliga medverkande författare. 
• Typ av bidrag (presentation, rundabordsdiskussion eller podcastsession). 
• Språk (skandinaviskt språk eller engelska). 
• Sammanfattning (max 400 ord). 

 
 

URVALSKRITERIER 
• Bidragets relevans och generaliserbarhet för konferensdeltagarna. 
• Bidragets potential att skapa seriös diskussion kring undervisning och lärande. 
• Bidragets förankring i pedagogiska resonemang och relevanta publikationer. 
• Bidragets utnyttjande av systematiska iakttagelser och analytisk ansats. 

 
ORGANISATION 

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

 
Organisationskommitté: Programkommitté: 
Roy Andersson, LTH  Roy Andersson, LTH (ordf) 
Camilla Nilsson, LTH  Nils Danielsen, M 
Kristina Nilsson, LTH  Lena Eskilsson, S 
Lisbeth Tempte, LTH  Alexander Maurits, HT 
    Kristina Nilsson, LTH 
    Jan-Fredrik Olsen, N 

 

Skicka bidragsförslaget till Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se 
senast torsdag 10 september 2015 


