
TEORI OCH PRAKTIK 
I SAMVERKAN 
Perspektiv på undervisning 
i skuggan av en pandemi

Mer information och anmälan här:

JU.SE/FORSKNINGSBASERADUNDERVISNING 

För fjärde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan 

för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen 
Forskningsbaserad undervisning -Teori och praktik i samverkan som en 

mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna 

upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning 

baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter. I år med 

speciellt fokus på den digitala omställningen som skett till följd av den 

pågående pandemin.

Vi vill med våra konferenser bidra till att skapa en gemensam regional arena där 
intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas 
genom ökad och fördjupad samverkan. 

Som tema för årets konferens har vi valt att samla oss kring de erfarenheter den 
nuvarande pandemin ger oss gällande utbildning och undervisning. Stora delar 
av utbildningssverige har ställt om till digitaliserade undervisningsformer. Denna 
snabba omställning har visat på en enorm kreativitet och oväntad kapacitet hos vår 
samlade lärarkår men samtidigt uppstår svåra dilemman. Kring detta vill vi samlas och lära av 
varandra.
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Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen.
Förslag på teman och innehåll i presentationer: 

• Undervisningsuppdraget i fokus

• Nya former av pedagogik och didaktik 

• Undervisningsuppdraget kontra andra uppdrag

• Lärarens roll, identitet och uppdrag

• Nya arbetssätt och organisationsförändringar

• Omställning till digitaliserade undervisningsformer

• Digitala verktyg och teknikmedvetenhet

• Elevernas perspektiv: fördelar och nackdelar

• Drivkrafter och omvärldstrender

• Demokrati och livslångt lärande

• Tankar om framtiden

Du är lika välkommen att komma som deltagare utan att presentera 
något, men vi uppmuntrar ett aktivt deltagande och deltagande i 
diskussioner.

Vi önskar att Du som vill bidra med en presentation kring temat 
Perspektiv på undervisning i skuggan av en pandemi spelar in en 
videopresentation på max 5 minuter.  

Maila till ulrika.stjerndahl@ju.se för att få en länk till webbsidan 
där du kan ladda upp din video. Videopresentationen ska vara 
uppladdad senast den 14 oktober.

Din videopresentation ska innehålla titel, kort bakgrund, syfte, ett 
eventuellt resultat samt en kortfattad presentation av personen/
personerna som är tänkta att medverka vid den 15 minuter långa 
presentationen den 10/11. Presentatörer kan med fördel delta på 
plats på HLK den 10/11.

Frågor och funderingar kring presentationen mejlas till: 
pernilla.soderberg@jonkoping.se

Övriga frågor om konferensen besvaras av: 
ulrika.stjerndahl@ju.se

Varmt välkommen!
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