Inbjudan till

Tredje nationella konferensen om
barnavårdsforskning
Stockholm 8 – 9 juni, 2020
Nu samlas återigen forskare inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Konferensen avser att ge en överblick över aktuell forskning inom
området, relatera forskningens roll i aktuella samhällsförändringar samt
medverka till nätverksskapande.
Konferensen vänder sig främst till forskare och forskarstuderande i socialt
arbete, men välkomnar också deltagare från angränsande ämnen. Till
konferensen har ett antal välrenommerade forskare bjudits in för att ge sina
perspektiv på forskningen inom området. Utöver dessa utgörs en central
del av seminarier där deltagarna ges utrymme att presentera och diskutera
egen och andras forskning.

Anmälan genom länken: http://axacoair.se/go?G5hqt87r
Abstract om högst 200 ord skickas via e-post till Erik Weijmar vid
Linnéuniversitetet: erik.weijmar@lnu.se

Plats: Stockholms universitet, Frescati, Aula Magna.
Tider
Sista dag för abstract: 15 februari. Besked om accepterande 1 mars
Sista dag för anmälan till konferens: 1 april

Särskilt inbjudna talare
Trevor Spratt är professor i Childhood Research vid Trinity College, Irland.
Han arbetade under tiotalet år i praktiskt socialt arbete med barn och deras
familjer, och har sedan 1997 varit engagerad i forskning och undervisning
inom olika universitet. Hans forskningsintressen inkluderar beslutsfattande
bland professionella, policyimplementering, långtidseffekter av svåra
barndomsupplevelser, samt internationell systemutveckling av
barnskyddsmodeller. Hans forskning har vägletts av att stärka det
professionellt sociala arbetets kunskapsgrund.
Marie Sallnäs är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon
forskar och undervisar om socialtjänstens insatser för barn och familjer, med
inriktning mot frågor som rör placeringar av barn och unga i familjehem och
institutioner. Under senarer år har hon ägnat särskilt intresse åt
privatiseringens omfattning och betydelse i vårdlandskapet.
Gunvor Andersson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds
universitet. Gunvor är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av
socialt arbete och forskning om utsatta barn. Här kan särskilt nämnas hennes
unika longitudinella studie av små barn placerade på barnhem, där hon
återkommande följt en grupp barn tills de var mellan 35 och 39 år. Hon har
även forskat om socialsekreterares bedömningar, medierepresentationer,
hemlöshet bland barn och kontaktperson som insats vid umgängestvister.
Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med
ett särskilt fokus på den sociala barnavården, familjehemsvården, samt på
barn och föräldrar i transnationella familjer.
Yvonne Sjöblom är professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hennes
forskning är inriktad mot sårbara barn och unga, med ett särskilt fokus på
övergången till vuxenlivet. Det har exempelvis handlat om unga som rymmer
eller kastas ut hemifrån och om dem som lämnar någon form av
samhällsvård för att börja leva ett vuxenliv.

Arrangörsgrupp
Stefan Wiklund, professor socialt arbete Stockholms universitet
Sibel Korkmaz, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet
Monica Nordenfors, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Elin Hultman, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Lina Ponnert, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Susanna Johansson, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
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Program
Måndag 8 juni
8–9

Registrering

9 – 9.30

Inledning och välkomsthälsningar

9.30 – 10.30

Trauma, Resilience and ‘what actually helps
people’: Current preoccupations in Irish Social
Work
Plenarföreläsning med Trevor Spratt, professor i
Childhood Research, Trinity College

10.30 – 11.00

Kaffe och frukt/fika

11.00 – 12.30

Parallella sessioner

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Parallella sessioner

15.00 – 15.30

Kaffe och fika

15.30 – 16.30

Fyra perspektiv på svensk barnavårdsforskning
Arrangörsgruppen ger sina perspektiv utifrån sina
respektive forskningsmiljöer

18.30

Konferensmiddag

Tisdag 9 juni
09.00 – 10.30

Parallella sessioner

10.30 – 11.00

Kaffe och frukt/fika

11.00 – 12.30

Parallella sessioner

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

Avslutande reflektioner
Marie Sallnäs, professor i socialt arbete
Stockholms universitet
Gunvor Andersson, professor i socialt arbete,
Lunds universitet
Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, Göteborgs
universitet
Yvonne Sjöblom, professor i socialt arbete,
Högskolan i Gävle

14.30 – 15.00

Summering och nästa mötesplats

15.00

Avslutningsfika
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