CALL FOR PAPERS / INBJUDAN

Välkommen till

Pedagogisk Inspirationskonferens
för HT-fakulteternas lärare

19 september 2014
Är du lärare vid HT? Vill du dela med dig och/eller ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter? Då är du välkommen till HT-fakulteternas pedagogiska
inspirationskonferens!

Syfte
o Att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och
lärande vid HT-fakulteterna.
o Att ge HT-fakulteternas lärare möjlighet att presentera, diskutera och
dokumentera sina pedagogiska erfarenheter och reflektioner.
o Att inom HT-fakulteterna bygga upp en samling av dokumenterade och
bedömda exempel på goda och insiktsfulla idéer om undervisning och
exempel på praktisk tillämpning av dessa.

Program
Dagen inleds med en keynote-föreläsning av FD Stefan Ekecrantz, institutionen för pedagogik
och didaktik vid Stockholms universitet. Därefter finns ett flertal, parallella sessioner med
olika teman att välja mellan. Alla aktiviteter under dagen äger rum på det nya humanist- och
teologcentrat LUX.
Konferensen kommer att innehålla olika typer av sessioner:
Presentationer omfattar 30 minuter, med ca 20 minuters inledande anförande och utrymme
för ca 10 minuters diskussion och frågor.
Workshop omfattar 60−90 minuter där deltagarna ges möjlighet att aktivt prova en metod,
sätta sig in i och diskutera ett material, eller på något annat sätt vara aktiva i sessionen.

Rundabordssamtal omfattar 45 minuter. Bidragen ska vara problematiserande och fokusera
en fråga, där deltagarna inbjuds att aktivt delta i en öppen diskussion.
I år välkomnar vi särskilt bidrag som på följande teman:
• kursutveckling och kursvärderingar
• examination och bedömning
• UKÄ-utvärderingarna som pedagogisk möjlighet
• att lyckas och/eller misslyckas som lärare
• användning av nya medier/teknologier som stöd för lärande

Bidrag
Abstract om max 300 ord laddas upp på http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2014/ senast 5 maj. Uppgifter som ska framgå av abstract är namn, ämne/institution, e-postadress,
typ av bidrag (se ovan), bidragets titel, kortfattad presentation av det tänkta bidraget (max
300 ord) och, i förekommande fall, upplägg samt fråga som fokuseras vid rundabordssamtal.
Insända abstracts bedöms av programkommittén utifrån följande kriterier:
o bidragets relevans och intresse för HT-fakulteternas lärare
o bidragets potential att skapa seriös diskussion kring undervisning och lärande
o bidragets förankring i pedagogiska resonemang
o bidragets anknytning till publikationer genom relevanta referenser
Besked om bidraget kan beredas plats i programmet ges i slutet av maj. Accepterade bidrag
presenteras på konferenshemsidan, där presentationerna introduceras och sammanfattas i
ett paper på 1500–3000 ord. Teman för workshopar och rundabordssamtal presenteras mer
kortfattat. Papers ska laddas upp på http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2014/ senast
den 1 september. Efter konferensen ges medverkande möjlighet till att revidera sitt paper,
vilket sedan kan komma att publiceras i den antologi som HT-fakulteterna planerar att ge ut.

Anmälan
Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Under dagen, kl. 09-15 bjuder HT-fakulteterna
deltagarna på för- och eftermiddagskaffe samt en lättare lunch. Anmäl dig på konferenshemsidan http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2014/ senast 25 augusti.

Frågor
Se http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2014/ eller maila inspiration-ht2014@kansliht.lu.se

Programkommitté: HT-fakulteternas högskolepedagogiska referensgrupp (bestående av
Peter Bengtsen, Anna W. Gustafsson, Jonas Josefsson, Sam Leissner, Marita Ljungqvist samt
Alexander Maurits) och Katarina Mårtensson, CED.

