
Årets konferens är en samverkanskonferens mellan Barn- och 
ungdoms vetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst 
och Läns styrelsen  i Västra Götaland. Fokus i år är föräldraskap 
och familjestöd. Syftet är att erbjuda ett forum där  forskare och 
praktiker kan mötas och diskutera gemensamma områden och 
frågeställningar såsom t.ex. Hur fungerar föräldrabarn-relation-
er? Vilket föräldrastöd finns att tillgå i samhället avseende yngre, 
respektive äldre barn? Vad visar den senaste forskningen på områ-
det? 

Pågående och genomförda forskningsprojekt och utveck-
lingsprojekt inom olika verksamheter kommer att presenter-
as. Programmet erbjuder också två spännande key-note speakers: 
Fatumo Osman, doktor i medicinsk vetenskap, Högskolan 
Dalarna, som nyligen disputerat med en avhandling om kultur-
anpassat stöd till somaliskfödda föräldrar i Sverige; samt Philip 
Hwang, professor i tillämpad psykologi, Högskolan Väst och 
Göteborgs Universitet, och författare till böcker som Utveckling-
spsykologi, Ungdomar och unga vuxna: Utveckling och livsvillkor 
och Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid. 

Konferensen vänder sig till forskare, lärare och studenter såväl 
som olika professioner, kommunal och regional förvaltning, 

 politiker samt frivilligorganisationer. Vi hoppas att du vill vara 
med och bidra med en presentation utifrån din forskning eller 
verksamhet! Utöver presentationer kommer utrymme att fin-
nas för gemensamma och fördjupande diskussioner kring olika 
teman. Konferensen är kostnadsfri. 

Abstrakt och anmälan 
Vill du presentera på konferensen ber vi dig att senast den  
22 april skicka in ett kortare abstrakt avseende innehållet (max 
120 ord). Ange namn, organisation/arbetsplats samt kontakt
uppgifter.  Skicka ditt abstrakt till jennie.ryding@hv.se   
Glöm inte att även anmäla dig till konferensen.

Givetvis är du välkommen att delta även om du inte presenter-
ar. Ytterligare inbjudan kommer att skickas ut med det färdiga 
programmet, men anmäl dig gärna redan nu för att säkra din plats 
till konferensen! 
Anmälan görs via https://www.hv.se/BUVjuni2018
Vid frågor är du välkommen att kontakta  
Jennie  Ryding jennie.ryding@hv.se eller  
Sabina Kapetanovic sabina.kapetanovic@hv.se  

Välkommen!
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