
 

 

Inbjudan till konferensen 
Kropp, plats och rum 

som arrangeras av 
Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL) 

28-29 november 2018 i Göteborg 
 
Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) startade 2016. Upprinnelsen var en 
konferens i Jönköping 2015 som samlade representanter från lärosäten som erbjuder kurser i 
estetiska ämnen inom ramen för lärarutbildningar. Under denna konferens 
uppmärksammades behovet av ett nationellt nätverk som verkar för att sprida och diskutera 
forskning inom det estetiska pedagogiska området. Nätverket har sedan dess arrangerat en 
konferens årligen.  
2018 arrangeras NEÄL-konferensen av Högskolan för scen och musik (HSM) och 
Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs 
universitet. Årets tema är Kropp, plats och rum och de forskningsbaserade sessionerna 
kommer att på olika sätt och från olika perspektiv behandla ämnen som knyter an till detta 
tema. Konferensen riktar sig till institutioner och individer som arbetar med, eller har ett 
intresse för, estetiska ämnen i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar. 
 
Konferensbidrag 
Välkomna att skicka in abstracts på 200–300 ord till  Jonathan.Lilliedahl@ju.se senast den 
20/4 2018. Välj en av följande presentationsformer: 
 
 
Paper presentation 
Presentationen ska ta sin utgångspunkt i någon avslutad eller pågående forskning med 
relevans för konferensens tematik. Tid: 20 min + 10 min för diskussion. 
Rundabordssamtal 
Rundabordssamtalen ska utgå från ett ämne med relevans för konferensens tematik. 
Samtalet ska föregås av en kortare presentation av ämnet. Tid: 60 min, varav första 10 min 
för presentation av ämne. 
Workshop 
I en workshop undersöks konferensens tematik tillsammans med deltagarna på ett sätt som 
inte ryms inom de två ovanstående presentationsformerna. Tid: 30 min  
 
Oavsett presentationsform ska samtliga konferensbidrag ha sin utgångspunkt i en 
kritiskt undersökande och kunskapsbildande process, av vetenskaplig karaktär 
och/eller av kollegialt prövad erfarenhet. 
Samtliga insända abstract kommer att genomgå referee-granskning. Konferensspråk är 
svenska, men presentationer och samtal kan lika gärna föras på norska, danska eller 
engelska. 
 
 
Viktiga datum 
Sista datum för att skicka in konferensbidrag: 20 april 
Besked om acceptans/avslag: 20 juni 
Sista datum för anmälan till konferensen: 1 oktober 2018 
 



 

 

 
Registrering och avgift 
Registrering sker via ett webbformulär som öppnar senast 15 maj och som nås via 
www.neäl.se  Där kommer även finnas ytterligare information om konferensen i Göteborg.  
Avgift: 2000 SEK (2500 inkl. moms)  
Deltagaravgiften inkluderar lunch båda dagarna, kaffe/te och fikabröd. Vid anmälan till 
konferensmiddagen tillkommer 500 SEK exkl. moms. 
 
För mer information om NEÄL – se nätverkets webbsida: www.neäl.se 
 
 
För innehållsfrågor gällande konferensen kontakta:  
carina.borgstrom.kallen@hsm.gu.se 
marie-louise.hansson-stenhammar@hdk.gu.se 
 
För praktiska frågor gällande årets konferens kontakta:   
caroline.bille.lindstrom@hsm.gu.se   
 
 
 
VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG! 


