
 
 Presentation Pågående arbete Workshop Rundabords- 

samtal 

Sessionens längd 15-20 minuters presentation + 10-15 minuter för 
frågor och diskussion 

10 minuter 
presentation + 
gemensam tid för 
frågor 

60 eller 90 minuter 
(ange din preferens!) 

60 minuter 
(varav max 5 min 
introduktion) 

Vad vi vill att ditt abstract ska innehålla 

Abstract, antal ord 1000 500 500 500 

Språk Ange vilket språk aktiviteten kommer att hållas på 

Relevans Ämnet är relevant, aktuellt, och intressant för konferensen 

Syfte och 
frågeställningar 

Bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som adresseras 

Vetenskaplig 
förankring  

Frågan diskuteras i ljuset av befintlig litteratur eller 
beprövad erfarenhet 

Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet 
(Där så är relevant) 

Målgrupp/Interaktion Målgruppen är i förekommande fall tydligt adresserad  Målgruppen är i 
förekommande fall 
tydligt adresserad 

Bidraget beskriver work- 
shopens mål och vilka den 
främst vänder sig till. 
Beskrivningen visar tydligt 
aktivitetens struktur och hur 
interaktionen utformas 

Bidraget 
beskriver vilka 
samtalet främst 
vänder sig till 

Metod och resultat Bidraget beskriver tydligt hur problemet har 
adresserats, inklusive metod eller tillvägagångsätt. 
Resultat och data redovisas på ett sätt som är relevant 
för problemställningen 

Varför, hur och med 
vilket syfte det 
pågående arbete görs 
framgår tydligt 

Bidraget beskriver hur diskussionen dokumenteras 
och resultatet görs tillgängligt. (Där så är relevant) 

Diskussion och 
slutsats 

Bidraget innehåller diskussion kring 
problemställningen. Det framgår hur resonemang och 
slutsatser är underbyggda, och de är föremål för 
kritisk reflektion 

Preliminära lärdomar 
och möjliga resultat 

Inte tillämpbart 

Kommunikation Innehållet kommuniceras och argumenteras väl. 
Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för 
målgruppen. Bidraget är anpassat till den 
rekommenderade strukturen för referenshantering, 
APA, owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ 

Innehållet kommuniceras och argumenteras väl. Struktur och språk gör 
bidraget lättillgängligt för målgruppen 

Vad vi vill att fulltext ska innehålla 

Antal ord (exkl 
tabeller mm) Full paper 1500-6000 Short paper 750-1500 

 
 



 Presentation Work in progress Workshop Round table 
discussions 

Length of session 15-20 minutes presentation + 10-15 minutes for 
questions and discussion 

10 minutes 
presentation + 
collective time for 
questions 

60 or 90 minutes 
(state the preferred 
time) 

60 minutes 
(maximum 5 
minutes 
introduction) 

What should be in your abstract? 

Abstract, antal ord 1000 500 500 500 

Language State what language the activity will be held in 

Relevance The topic is relevant, current, and interesting for the conference 

Purpose and 
questions 

The purpose of the contribution is clear, as well as the addressed questions 

Scientific connection The questions are discussed in the light of existing 
literature or proven experience 

If relevant, the questions are discussed in the light of existing literature or 
proven experience 

Target group/ 
Interaction 

If relevant, the target group is clearly addressed If relevant, the target 
group is clearly 
addressed 

The contribution 
describes the goals of the 
workshop and whom it 
primarily addresses. The 
description clearly shows 
structure and intended 
interaction of the activity 

The 
contribution 
describes who 
the discussion 
is primarily 
aimed at 

Method and results The contribution clearly describes how the problem 
has been addressed, including method or approach. 
Results and data are discussed in a manner that is 
relevant for the problem 

Why, how and with 
what purpose the 
described work in 
progress is being 
done is clearly stated 

The contribution describes how the discussion is 
documented and, when relevant, how the result is 
made available. 

Discussion and 
conclusion 

The contribution contains discussion about the 
problem. It can be seen how reasoning and 
conclusions are substantiated, and they are subject to 
critical reflection 

Preliminary results 
are being discussed 

Not applicable 

Communication The content is well communicated and argued. 
Structure and language make the contribution 
easily accessible to the target group. The grant is 
adapted to the recommended structure for 
reference management, 
APA, owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ 

The content is well communicated and argued. Structure and language 
make the contribution easily accessible to the target group 

What we want the full paper to contain 

Number of words ord 
(exkl tables et c) Full paper 1500-6000 Short paper 750-1500 

 


