
Årets konferens belyser skolan och dess ibland förekommande 
utmaningar och svårigheter. Exempel på fokusområden och aktuella 
frågeställningar är psykisk ohälsa, hemmasittare, nyanlända, mob-
bing, funktionsvariationer och skolfrånvaro, men även andra typer av 
utmaningar är välkommet att diskuteras. Syftet med konferensen 
är att erbjuda ett forum där både forskning och olika verksamheter 
kan presenteras, samt skapa möjlighet till dialog mellan forskare och  
professionsgrupper.

Konferensen vänder sig till forskare, lärare, studenter samt  
olika professioner, regional och kommunal förvaltning, politiker,  
frivilligorganisationer med mera. Då konferensen syftar till att skapa 
en mötesplats för både forskare och praktiker, välkomnar vi presenta-
tioner från bådadera områden för att skapa ett brett program med 
många intressanta presentationer och främja kunskapsutbyte mellan  
konferensens deltagare! 

Keynote-speakers
• Helena Korp, Signild Risenfors och Kerstin von Brömssen, 

Högskolan Väst: “Ny i Sverige, ny i klassen - perspektiv på inklu-
dering och exkludering i grundskolan.”

• Roger Säljö, Göteborgs universitet: “Drömmen om en skola för
alla - inkludering och segregation som dilemman för demokratins 
växthus.”

Abstrakt och anmälan
Vill du presentera på konferensen ber vi dig att skicka in ett kortare 
abstrakt avseende innehållet (max 150 ord). Ange namn, organi-
sation/arbetsplats samt kontaktuppgifter. Skicka ditt abstrakt till:  
jennie.ryding@hv.se senast 15 april. 

Glöm inte att anmäla dig till konferensen! 

Givetvis är du välkommen att delta även om du inte vill presentera på 
konferensen. Anmälan och ytterligare information om konferensen 
finner du här: https://www.hv.se/BUVjuni2019

Konferensen är kostnadsfri - så passa på att anmäla dig redan idag! 
OBS anmälan är bindande! Avanmälan efter den 7 juni eller vid  
utebliven avanmälan debiteras 200 kr exkl. moms.

Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig till: 
Sabina Kapetanovic sabina.kapetanovic@hv.se  eller 
Jennie Ryding jennie.ryding@hv.se

Det slutgiltiga konferensprogrammet kommer att skickas ut senare 
i vår. 

13 juni

  Väl mött!

Inbjudan till den Barn- och Ungdomsvetenskapliga forsknings- 
miljöns  årliga konferens Forskning och praxis i samma rum med temat

ATT MÖTA SVÅRIGHETER 
I SKOLAN

TROLLHÄTTAN
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