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Seminariet har av hävd varit en av de viktigaste undervisningsformerna inom utbildning på forskarnivå, i synnerhet inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Genom att kontinuerligt presentera och få synpunkter på sin forskning vid högre seminarier 

tränas deltagarna i att skriva texter med hög vetenskaplig kvalitet. En god seminariemiljö, präglad av en positiv och konstruktiv 

anda, är således en av de viktigaste förutsättningarna för en god forskarutbildning. Idag står dock seminarieformen inför 

betydande utmaningar. Från många håll vittnas om att tidspressade doktorander i allt högre grad väljer bort deltagande i 

seminarierna. Vilka effekter får detta för det vetenskapliga samtalets kvalitet? Hur kan det goda i seminarietraditionen förvaltas 

och förädlas framöver? Och vilka mindre konstruktiva element finns att bekämpa?

SYFTE
Konferensen ”Det goda seminariet” utgör kulmen på ett kvalitetsutvecklingsprojekt med samma namn vid Lunds universitet 

som löper 2014–2015 och som har sitt fokus på forskarutbildningens högre textseminarier. Denna konferens syftar till att 

lyfta fram forskarseminariet som social och intellektuell arena. Den vänder sig till såväl etablerade forskare som doktorander, 

vilka intresserar sig för seminariet som forum för lärande och kunskapsutveckling. 

Medverkan i konferensen kan vara i form av enskild presentation eller förslag på workshop eller rundabordssamtal. Bidragen 

kan exempelvis beröra något av följande teman:

• Seminariets grundläggande principer och överenskommelser

• Seminarietraditionen och dess historiska rötter

• Kollegialitet och socialt lärande

• Konsten att ge och ta kritik

• Goda exempel – modeller för textgranskning

• Makt och hierarkier i seminarierummet

• Framtida utmaningar och möjligheter

ABSTRACT
Vi välkomnar din intresseanmälan genom ett abstract om max 300 ord som laddas upp på registreringssidan senast den 20 

januari 2014. 

PRAKTISKT OM KONFERENSEN
Konferensen pågår tisdag lunch till och med onsdag lunch och antalet deltagare är begränsat till ca 40. Vi tar ingen avgift 

för deltagande i konferensen och bjuder på samtliga måltider, medan deltagarna själva står för resor och logi. För urval av 

sessioner och deltagare ansvarar Marie Cronqvist och Alexander Maurits. Konferensens mest intressanta bidrag kommer att 

erbjudas att ingå i en efterföljande publikation. 

För mer information om själva projektet ”Det goda seminariet” se www.ht.lu.se/projekt/798
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