
Till doktorander och disputerade 

Inbjudan till tvådagarsseminarium 19-20 maj med fokus på svensk 

funktionshinderforskning 

 

Vi välkomnar nu doktorander och disputerade till Institutionen för socialt arbete vid Malmö 

universitet för ett tvådagarsseminarium den 19 och 20 maj 2022 som tidigare meddelats. 

Tvådagarsseminariet är uppbyggt kring ett antal mindre och parallella seminariesessioner 

varvat med föreläsningar, nätverksmöte och sociala aktiviteter. Alla medlemmar från hela 

nätverket är välkomna att delta.  

 

Det svenska nätverket för funktionshinderforskning (snhf.se) har vid flera tillfällen arrangerat 

uppskattade doktoranddagar för att ge möjlighet för forskarstuderande att på svenska 

diskutera pågående avhandlingsarbete med andra doktorander och seniora forskare. Vi 

välkomnar texter på både svenska och engelska. Sedan 2016 har tvådagarsseminarierna även 

varit öppna för disputerade forskare inom funktionshinderområdet.  

 

Seminarierna 

Seminarierna äger rum den 19 och 20 maj. Seminarierna sker genom att deltagarna, 

doktorander för sig och disputerade för sig, presenterar och diskuterar i förväg utsända texter 

(artikelmanus, kapitel etc.) i mindre grupper. Varje bidrag ges gott om tid för 

diskussioner mellan författare, utsedda kommentatorer och övriga gruppdeltagare. 

 

Översiktligt preliminärt program 

torsdag 19 maj 2022  fredag 20 maj 

12:00-13:00 Ankomst, enkel fika 09:00-09:40 Föreläsning  

13:00-13:05 Välkomna  Niklas Altermark, Docent i statsvetenskap 

13:05-13:45 Föreläsning  09:40-11:00 Nätverksmöte SNHF 

Ingrid Runesson, FD i Socialt arbete 11:00-12:00 Sessioner 

14:00-15:00 Sessioner  12:00-13:00 Lunch 

15:00-15:30 Fika  13:00-15:00 Sessioner 

15:30-17:00 Sessioner 

18:00 Middag 

 



Anmälan 

Intresseanmälan till seminariesessionerna skickas in till tvadagarsseminarium@mau.se senast 

28 mars 2022. Anmälan ska innehålla namn, institutions- och ämnestillhörighet, och för 

doktorander en mycket kortfattad beskrivning av avhandlingsarbetets inriktning samt hur 

långt man kommit i forskarutbildningen. Disputerad forskare ger istället en kort beskrivning 

av inriktning på planerat paper. 

 

Besked om deltagande 

Besked om deltagande på seminariet erhåller du i början av april 2022 tillsammans med 

information och ytterligare instruktioner inför seminariet i maj 2021. Alla deltagare ska senast 

den 25 april 2022 delge sin text till den grupp man blivit indelad i, vilket kommer vara 

underlag för seminariediskussionerna. 

 

Vid ett aktivt arbetande seminarium måste antalet deltagare begränsas. Efter intresseanmälan 

väljs, om intresset är större än tillgången på platser, deltagare ut med särskild hänsyn till 

geografisk och ämnesmässig spridning. 

 

På uppdrag av det nationella nätverket, SNHF 

Kristofer Hansson, Malmö universitet (huvudorganisatörer) 

e-post Kristofer.Hansson@mau.se 

Maria Norstedt, Malmö universitet (huvudorganisatörer) 

e-post Maria.Norstedt@mau.se 

 

Inger Berndtsson, Göteborgs universitet 

Thomas Strandberg, Högskolan Dalarna/Örebro universitet 

Kim Wickman, Umeå universitet 

Jens Ineland, Umeå universitet 

Veronica Lövgren, Umeå universitet 

mailto:tvadagarsseminarium@mau.se

