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Transformative Learning and Teaching

The Program of University Pedagogy invites you to contribute to the UiB Læringskonferanse, 
held at UiB on April 25, 2023. The UiB Læringskonferanse is open to all members of the UiB 
community and is an opportunity to learn, discuss and celebrate transformative and research-
based practices in university teaching and learning. The day will include keynote speakers and 
workshops, paper panels and poster presentations. We invite all teachers at UiB to contribute to 
and attend the conference.
The Læringskonferanse invites contributors to submit abstracts for paper or poster 
presentations. We seek contributions that share inquiry on teaching and learning from the 
UiB community. We invite presentations on practice and research which focuses on student 
learning through examination of classroom teaching practices, field or practical teaching, 
use of educational technologies, curriculum revision, use of accessible and inclusive teaching 
methods, and supervision. The Læringskonferanse is intended to be an opportunity to connect 
with a community of teachers and to learn together about transformative teaching practice. 
Collaborative projects between multiple teachers are particularly welcome.  

Important Dates
You send in abstracts as submission by 31. January 2023 (extended dealine)
We reply to you with the acceptance notification by mid-February 2023
You confirm your presentation and title by 28. February 2023
You register by 20. April 2023 
The Læringskonferanse takes place on 25. April, 8.30-16

Program for University Pedagog y



Transformativ læring og undervisning

Program for universitetspedagogikk inviterer deg til å bidra til Læringskonferansen, som 
arrangeres ved UiB den 25. april 2023. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er 
en mulighet til å lære, diskutere og feire transformative og forskningsbaserte praksiser i 
undervisning og læring på universitetet. Dagen vil inneholde foredrag og workshops, papere 
og plakatpresentasjoner. Vi inviterer alle som underviser ved UiB til å bidra til og delta på 
konferansen.
Læringskonferansen inviterer bidragsytere til å sende inn sammendrag til paper- eller 
plakatpresentasjoner. Vi søker bidrag som formidler forskning omkring undervisning og læring 
ved UiB. Vi inviterer til presentasjoner om praksis og forskning som fokuserer på studenters læring 
gjennom undersøkelse av klasseromsundervisningspraksis, felt- eller praktisk undervisning, 
bruk av pedagogisk teknologi, læreplanrevisjon, bruk av tilgjengelige og inkluderende 
undervisningsmetoder og veiledning. Læringskonferansen er ment å være en mulighet til å bli 
kjent med fellesskap av undervisere og sammen lære om transformativ undervisningspraksis.  
Samarbeidsprosjekter mellom flere undervisere er spesielt velkomne.  

Viktige datoer
Du innleverer en abstract/sammendrag innen 31. januar 2023
Vi svarer med et akseptvarsel innen midten av februar 2023
Du bekrefter bidrag til presentasjon og tittel innen 28. Februar 2023
Du registrerer deg innen 20. april 2023
Læringskonferansen foregår 25. april, 8.30-16

Date: 25 April 2023   8:30 - 16:00
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Conference formats

You decide on the format of your presentation, based on your own goals, including how much 
interaction and discussion you wish to have with the audience. 

Option paper presentations

A paper presentation is an oral presentation of the aspects you want to talk about. Each presenter 
is given 15 minutes to present a clear argument or case, followed by a 5-minute discussion with 
the audience. You are invited to use presentation tools such as PowerPoint or similar. Since 
paper presentations often result in passivity among the audience, please make sure that your 
presentation will be engaging and concise. 

Option poster presentations

Poster sessions involve six to eight posters. Poster authors give a short overview of max. 2 
minutes to the audience gathered as a group, followed by an in-depth discussion between them 
and the audience. The poster sessions offer researchers the chance to present their work in a 
visual format and offer more opportunities for interaction and discussion. Your poster should 
be in the A0 portrait format and must be delivered to the conference site by 8.30 am on the 
conference day.

Konferanseformater

Du bestemmer formatet på presentasjonen din, basert på dine egne mål, inkludert hvor mye 
interaksjon og diskusjon du ønsker å ha med publikum. 

Alternativ artikkelpresentasjon (paper)

En paperpresentasjon er en muntlig presentasjon av aspektene du ønsker å snakke om. Hvert 
innlegg får 15 minutter til å presentere et klart argument eller case, etterfulgt av en fem minutters 
diskusjon med publikum. Du er velkommen til å bruke presentasjonsverktøy som PowerPoint 
eller lignende. Siden artikkelpresentasjoner ofte resulterer i et passivt publikum, må du sørge for 
at presentasjonen din er engasjerende og kortfattet. 

Alternativ plakatpresentasjon (poster)

Postersesjoner omfatter seks til åtte postere. Poster-forfattere gir et kort sammendrag på maks 
2 minutter til publikum samlet som en gruppe, etterfulgt av en grundig diskusjon med dem og 
publikum. Postersesjonene gir forskere en sjanse til å presentere arbeidet sitt i et visuelt format 
og gir flere muligheter for samhandling og diskusjon. Plakaten din bør være i A0-portrettformat 
og må leveres til konferansestedet innen kl. 08.30 på konferansedagen.

Location: UiB Studentsenteret
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How to submit 

You are interested in presenting at the Læringskonferanse 2023? We are excited to hear about 
this!

Please send us an English or Norwegian-language abstract of max. 250 words (excluding 
references). This abstract should contain the main content (e.g., research question, method, 
results), at least two references as well as a note on who you plan to reach as audience for your 
presentation and how you plan to reach them. We value active audience participation, so please 
add some ideas on how your audience will be engaged.

The submission tool will also ask you to add the names of all authors/people involved in the 
presentation as well as their e-mail addresses, your requirements regarding presentation 
technology, and your potential accessibility needs. 

The deadline for your submission is 31. January 2023. Submissions later than this cannot be 
accepted, we are afraid. 

SUBMIT HERE

Hvordan sende inn

Er du interessert i å presentere på Læringskonferansen 2023? Det er vi glade for! 

Send oss et engelsk eller norsk abstract/sammendrag på maks 250 ord (unntatt referanser). Dette 
sammendraget bør inneholde hovedinnholdet (f.eks. problemstilling, metode, resultater), minst 
to referanser samt et notat omkring hvem du planlegger å nå som publikum for presentasjonen 
din og hvordan du planlegger å gjøre det. Vi verdsetter aktiv publikumsdeltakelse, så legg gjerne 
til noen ideer om hvordan du har planlagt å engasjere publikum.

Innsendingsverktøyet vil også be deg om å legge til navnene på alle forfattere/personer som er 
involvert i presentasjonen, samt deres e-postadresser, dine ønsker til presentasjonsteknologi og 
dine potensielle behov for tilgjengelighet. 

Fristen for innlevering er den 31. januar i 2023. Innleveringer senere enn dette kan desverre ikke 
aksepteres.

SEND INN HER

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13733573
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13733573

