CALL FOR PAPERS / INBJUDAN

Hållbart lärarskap:
Universitetsundervisning i förändring
Välkommen till HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens!

22 oktober 2020
Är du lärare vid HT? Vill du dela med dig eller ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter? Då är du välkommen till HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens!
Huvudtema för konferensen är universitetslärarskapet i en tid av stora förändringar. Hur påverkas lärarrollen när undervisning och handledning sker utan
fysiska möten? Hur skapar vi goda samtal och lärande miljöer? Hur examinerar
vi meningsfullt och rättssäkert? Hur undervisar vi hållbart – för studenterna och
för oss själva? Lärarskap ska tolkas brett och kan röra olika nivåer och utbildningsformer – från grundkurser till forskarutbildning, från pedagogiskt stöd till
kollegialt mentorskap.

Program (preliminärt)
11:15 Inledning av prodekan Ann-Kristin Wallengren
11:30-12:15 Att lära för framtiden: Föreläsning av Henric Bagerius, docent i historia, utnämnd till excellent lärare samt pedagogiskt ansvarig vid Högskolepedagogiskt centrum vid
Örebro universitet.
12:15-13 Lunch
13:00-15 Parallella sessioner och rundabordssamtal
15:00-16 Hållbart lärarskap: Ett panelsamtal kring livet som universitetslärare
Alla aktiveter planeras äga rum på Språk- och litteraturcentrum (SOL) på Helgonabacken 12 i
Lund. Om situationen kräver kan konferensen komma att ske online.

Sista datum för abstracts: 15 maj
Vi tar emot dels presentationer, dels förslag på rundabordssamtal – på svenska eller engelska. I år välkomnar vi särskilt bidrag om lärarskap, online-undervisning och examination,
men även bidrag med annan tematik är välkomna. Se vidare instruktioner på nästa sida.

Abstracts


Presentationer omfattar 25 minuter, med max 15 minuters inledande anförande och
utrymme för 10 minuter diskussion och frågor.



Rundabordssamtal omfattar 55 minuter med max 5 minuters inledning. Bidragen ska
vara problematiserande och fokusera en fråga, där deltagarna inbjuds att aktivt delta
i en öppen diskussion.

Abstract laddas upp på http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2020/ senast 15 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. När det gäller
rundabordssamtal kan programkommittén hjälpa till att föreslå deltagare till samtalet.
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 senast den 16 juni. Accepterade
bidrag presenteras på konferenshemsidan, där presentationerna introduceras och sammanfattas i ett paper på 1500-3000 ord. Efter konferensen ges medverkande möjlighet till att
revidera sitt paper, vilket sedan kan komma att publiceras i den konferensantologi som HTfakulteterna ger ut. Instruktioner för paper till konferensantologin följer senare.

Anmälan
Även du som inte deltar med ett eget bidrag är välkommen på konferensen. Deltagande i
konferensen är kostnadsfritt. Under dagen, kl. 11-16, bjuder HT-fakulteterna deltagarna på
för- och eftermiddagskaffe samt en lättare lunch. Anmäl dig på konferenshemsidan
http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2020/ senast 15 september.

Frågor?
Se http://konferens.ht.lu.se/inspiration-ht-2020/ eller maila sara.santesson@kom.lu.se

Programkommitté: Mikael Askander (Kulturvetenskaper), Sara Håkansson (SOL), David Larsson Heidenblad (Historia), Katarina Mårtensson (Utbildningsvetenskap – AHU) och Sara Santesson (KOM)

