
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan 
Lärare och administrativ personal inom tekniska utbildningar på högskole- och universitetsnivå 
bjuds härmed in till den 9:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, den 15 december 2016 vid Lunds 
Tekniska Högskola (LTH). Huvudsyftet är att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av 
pedagogiska erfarenheter. Organisatör är Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och 
utvecklingsenhet. 
 
Om undervisningen inom de tekniska utbildningarna skall utvecklas så måste detta ske genom 
lärarna. Samtidigt är det viktigt att ledning och administration verkar för att stödja och 
möjliggöra för lärarna att fatta beslut och genomföra en undervisning som stödjer studenternas 
lärande. Denna utveckling understöds om lärare och även annan personal möts och utbyter 
erfarenheter av undervisning.  
 
Därför inbjuds alla intresserade att delta i den 9:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, den 15 
december 2016.  
Plats: E-huset, Ole Römers väg 3, centralt på LTHs område i Lund. 
Konferensspråk: Skandinaviska eller engelska. 
 

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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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 15 december 2016: 
 
08.30 Registrering 
09.00 Välkomstord 
09.15 Keynote 
10.00 Kaffe 
10.30 Parallella presentationer 
12.15 Lunch 

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

 
Keynote kommer att hållas av Vigdis Vandvik, professor i ekologi vid Universitetet i Bergen 
(UiB) och medlem av den norska vetenskapsakademin samt centrumledare för bioCEED 
Centre of Excellence in Biology Education. Vigdis kommer att prata om sina erfarenheter att 
förändra och utveckla en hel undervisnings- och lärandemiljö bland både lärare och studenter vid 
ett forskningsintensivt universitet. 
 

Anmälan och avgift 
Sista anmälningsdag till konferensen är den 30 november 2016.  
Anmälan sker via www.lth.se/genombrottet (där ett mer detaljerat program kommer att finnas 
innan konferensen och där det finns proceedings från tidigare konferenser, mm). 
 
Konferensavgiften är 600 kronor per deltagare inkluderande proceedings, fika och lunch.  
Deltagare inom LU/LTH kommer att få en betalningsblankett efter anmälan. Avgiften för 
externa deltagare sätts in på pg. 15650-5. Ange kostnadsställe 107991 samt ”Pedagogisk 
inspirationskonferens”. Alla kostnader ovan är exklusive moms och då statliga verksamheter inte 
betalar moms så är det de kostnaderna som gäller för alla deltagare därifrån. Deltagare från icke-
statliga verksamheter skall alltså även lägga på moms (25%) på konferensavgiften.  
 
Anmälan till konferensen är giltig först när avgiften är betald. 
Max 100 deltagare. 
 

Konferenskommitté 
Roy Andersson 
Kristina Nilsson 
Thomas Olsson 
Jenny Schelin 
Lisbeth Tempte 
Christer Wingren 
 
Frågor kring konferensen besvaras av Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se och Lisbeth 
Tempte, Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se. 


