
INNEHÅLL ABSTRACT 

En informativ rubrik som beskriver innehållet i ditt abstrakt 

Nyckelord: (välj max fem (5) relevanta nyckelord för ditt bidrag) 

Information om person(er) som ska genomföra sessionen 

Förnamn, Efternamn (titel) – Lärosäte/institution 

KORT SAMMANFATTNING 

Denna text kommer att visas i konferensprogrammet och kan vara det enda som läses av konferensdeltagarna 

om ditt bidrag inför din session. Se därför till att texten i sammanfattningen är så informativ och ”säljande” som 

möjligt. Om den överstiger 50 ord kan vi behöva korta ner den. 

ABSTRACT 

Abstractet bör inte överstiga 300 ord. De bilder, grafer och diagram som används bör vara relevanta. Du kan 
fördela       texten i ditt abstrakt som du vill, men tänk på att texten bör kommunicera väl och att den innehåller 
all nödvändig information för granskarna så de kan fatta relevanta beslut om ditt bidrag.  

Ditt bidrag bör sättas i ett rimligt sammanhang och innehållet behöver vara relevant för konferensen. 
FEKIS-konferensens syfte är, att främja kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten kring forskning, utbildning, 
pedagogiska metoder, studenter, samverkan.  

När du skriver ditt abstrakt bör du argumentera för ditt innehåll! Tänk även på sättet du kommunicerar på 

och gör bidraget så tillgängligt som möjligt, både vad gäller språk och struktur. Använd gärna rubriker.  

Presentation? Ta även hänsyn till följande 

Ditt bidrag behöver ha ett tydligt syfte, vara relevant för konferensen, adressera en specifik målgrupp och 
vara satt i ett rimligt sammanhang med exempelvis.  

Form av konferensbidrag? Ta även hänsyn till följande (endast exempel) 

I en workshop ska deltagarna arbeta aktivt tillsammans med en konkret metod eller frågeställning. Tänk 
särskilt på att detta är ett pass där deltagarna ska ges möjlighet att vara aktiva och att passet ska vara ett 
tillfälle till gemensam kunskapsutveckling. 

I ett rundabordssamtal lyfter du ett ämne för en diskussion eller provar en idé, där det finns behov av 
erfarenhetsutbyte med andra. Vid ett rundabordssamtal kan du även få återkoppling på det du arbetar med. 
Detta är ett pass för erfarenhetsutbyte, snarare än ett tillfälle att berätta vad du själv gör. 

För både workshop och rundabord gäller att fråge- eller problemställning behöver vara formulerat, vara 
relevant för konferensen, vara satt i ett rimligt sammanhang och vara förankrat i beprövad erfarenhet De 

aktiviteter och interaktioner som planeras behöver vara väl beskrivna. 
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