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Præsentationsformater ved DUNK2015 
 
Uanset hvilket format du vælger, skal du indsende to tekster: Et abstract på max. 2000 tegn og en 
programtekst på max. 200 tegn. 

 
Posters: Alle temaer og målgrupper på konferencen 
En poster er en plakat eller planche, som illustrerer de vigtigste pointer fra et undervisnings-, udviklings-, eller 
forskningsprojekt. Posters bliver præsenteret i en stående/gående postersession á 45 eller 90 minutters 
varighed, hvor tilhørere og oplægsholdere bliver guidet igennem en serie af 4 eller 8 posterpræsentationer 
inden for et overordnet tema. Review-panelet sammensætter de indsendte posterabstracts så tematisk som 
muligt. Hver enkelt posterpræsentation har 10 minutter, som bliver struktureret på følgende måde: 
 

 5 minutters oplæg og præsentation af poster 

 5 minutters diskussion og spørgsmål 
 

Postersessionen ledes af en ’chair’, som holder tiden og faciliterer de enkelte præsentationer samt den 
afsluttende diskussion. Det er erfaringen fra flere pædagogiske konferencer, at denne præsentationsform kan 
være en livlig og intensiv måde at få mange input på. 
 
Abstracts: Max. 2000 tegn. Abstractet skal indeholde:  
 

 Introduktion til projektets tema 

 Metoder og/eller teori, der bringes i anvendelse 

 Resultater og/eller erfaringer 

 implikationer og/eller indflydelse på praksis; eventuelle deltagerforudsætninger 
 

Programtekst: Max. 200 tegn. Programteksten er en kort version af abstractet og kommer til at fremgå af 
programmet. 
 

Workshop: Praksis i undervisningen 
Workshops varer 45 minutter og er interaktive og orienterede mod deltagernes aktive medvirken i 
workshoppen. I programmet afsættes der 90 minutter til et workshopmodul bestående af to på hinanden 
følgende workshops. Review-panelet sammensætter de indsendte abstracts to og to så tematisk som muligt. 
Det er dog også muligt for deltagerne at finde sammen på forhånd og indsende 2 abstracts til et 
workshopmodul.  
 
En workshop struktureres på følgende måde:  
 

 5 minutters præsentation af emnet 

 30 minutter deltageraktivitet 

 10 minutters generel tematisk diskussion 
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Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete praksiserfaringer relateret til undervisning. 
 
Abstract: Max. 2000 tegn. Abstractet skal indeholde følgende fire afsnit med overskrifter:  
 

 Baggrund (kort beskrivelse af rationalet for workshoppen) 

 Deltagerforudsætninger (overvejelser om forberedende arbejde, særlig målgruppe etc.) 

 Indhold og struktur (beskrivelse af workshoppens aktiviteter) 

 Forventet udbytte (beskrivelse af deltagernes forventede udbytte) 
 

Programtekst: Max. 200 tegn. Programteksten er en kort version af abstractet og kommer til at fremgå af 
programmet. 

 
Symposium: Forskning i universitetspædagogik 
Et symposium er en tematiseret session på 90 minutter bestående af 3 individuelle præsentationer pr. session. 
Hver præsentation har 25 minutter og struktureres på følgende måde: 
 

 15 minutter oplæg 

 10 minutters diskussion 
 

Der afsættes 15 minutter i slutningen af hvert symposium til en generel tematisk diskussion. Præsentationerne 
tager udgangspunkt i originale forskningsprojekter, som er teoretisk funderede og metodologisk 
velunderbyggede. Symposiet ledes af en ’chair’, som holder tiden og faciliterer de enkelte præsentationer samt 
den afsluttende diskussion. Review-panelet sammensætter de indsendte abstracts så tematisk som muligt. Det 
er dog også muligt for deltagerne at finde sammen på forhånd og indsende 3 abstracts til et samlet symposium.  
 
Abstract: Max. 2000 tegn til hver præsentation, som skal indeholde følgende fire afsnit med overskrifter:  
 

 Introduktion (herunder teoretisk fundament) 

 Metode 

 Resultater 

 Diskussion 
 

Der kan inkluderes op til 3 referencer og disse er ikke indeholdt i ordoptællingen.  
 
Programtekst: Max. 200 tegn. Programteksten er en kort version af abstractet og kommer til at fremgå af 
programmet. 
 

Roundtable: 
En ‘Roundtable’ (eller rundbordssamtale) på 45 minutter er en mulighed for at deltage i en livlig og kritisk 
diskussion af et fokuseret emne under ledelse af en eller flere værter. Værten/værterne kan indlede 
diskussionen med en præsentation, men hovedformålet er at facilitere en struktureret diskussion mellem 
deltagerne om et på forhånd defineret og fokuseret emne. Emnet kan være et igangværende forsknings- eller 
udviklingsprojekt, som værterne ønsker feedback på, eller emnet kan være strategiske udfordringer med 
udgangspunkt i konkrete strukturer og rammer for uddannelse. Roundtable er det mest fleksible format på 
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konferencen. Review-panelet tager stilling til, hvilke roundtables der udbydes på konferencen. Max. antal 
deltagere pr. roundtable er 15 personer. 
 
Abstracts: Max. 2000 tegn. Abstractet skal indeholde:  
 

 Præcis beskrivelse af emnet 

 Rationale for emnet 

 Eventuelle deltagerforudsætninger  
 

Programtekst: Max. 200 tegn. Programteksten er en kort version af abstractet og kommer til at fremgå af 
programmet. 
 
 
 
 
 
 


