
Välkommen till symposiet 
Migration och integration – möte mellan forskning och praktik 

vid Stockholms universitet 
 
Symposiet ”Migration och integration – möte mellan forskning och praktik” 
anordnas tisdagen den 2 juni 2020 vid Stockholms universitet. Symposiet 
arrangeras av Stockholms universitets samverkansprogram Migration och 
integration och samlar forskare och aktörer från olika samhällssektorer. 
Symposiet innehåller keynote-föredrag och sessionspresentationer med 
anknytning till tre huvudsakliga teman: 1) Språk och lärande, 2) Arbetsmarknad 
och 3) Migration och integration i kultur och media. Bidrag välkomnas som 
knyter an till något av dessa teman. Under dagen ges även tillfällen att knyta 
kontakter med forskare och aktörer i det omgivande samhället.  
 
Symposiets syften 

• Att samla forskare vid Stockholms universitet och aktörer från olika samhällssektorer 

• Att förmedla forskningsbaserad kunskap och insikter från praktiken 

• Att främja samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället  
 
Bekräftade keynote-föreläsare 
Prof. Martha Bigelow, University of Minnesota 
Prof. Michael Tåhlin, Institutet för social forskning, Stockholms universitet 
Prof. Ester Pollack, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 
 
Om samverkansprogrammet Migration och integration  
Samverkansprogrammet syftar till att synliggöra forskning och att möjliggöra mötesplatser 
mellan forskare och aktörer från det omgivande samhället, såväl från offentlig som privat 
och ideell sektor.  
 
Datum: 2 juni 
Plats: Aula Magna (alternativt via en digital plattform, beroende på smittskyddsläget orsakat 
av Corona-viruset) 
Program: 09.00-17.00. Mer information om programmet kommer. 
 
Call for papers 
Vi välkomnar forskare vid Stockholms universitet att presentera pågående eller avslutad 
forskning med anknytning till ett eller flera av symposiets teman. Presentationsspråk är 
svenska eller engelska. Möjligheten finns till presentationer på 10 minuter eller 20 minuter. 
Varje presentation följs av 5 minuters diskussion. Med anledning av Corona-viruset är det i 
nuläget oklart om symposiet den 2 juni kan äga rum i Aula Magna på Stockholms universitet 
eller om symposiet kommer att genomföras via en digital plattform. Information om detta 
kommer att skickas ut via mejl och publiceras på hemsidan 
https://www.su.se/humanvet/om-oss/nyheter/symposium-migration-och-integration-
m%C3%B6te-mellan-forskning-och-praktik-1.483561  



 
 
Skicka ditt bidrag i form av ett abstract på max 300 ord (exkl. referenser) till 
klara.arvidsson@isd.su.se senast den 8 april. Abstractet kan vara på svenska eller engelska. 
Uppge om du önskar förfoga över 10 minuter eller 20 minuter. Meddela även om du inte kan 
tänka dig att presentera genom en digital lösning. En vetenskaplig kommitté bestående av 
forskare vid Stockholms universitet granskar och prioriterar inkomna bidrag. Besked om 
antaget abstract ges senast den 30 april. 
  
Vid eventuella frågor kontakta camilla.bardel@isd.su.se eller klara.arvidsson@isd.su.se 
 
Vi ser fram emot ditt bidrag! 
 
Camilla Bardel, ordförande i samverkansberedningen (camilla.bardel@isd.su.se)  
David Paulsson, samverkanskoordinator (david.paulsson@su.se) 
Klara Arvidsson, projektassistent (klara.arvidsson@isd.su.se) 
 
Vetenskaplig kommitté 
 
Adnan Mahmutovic, Engelska institutionen 
Alexa Robertson, Institutionen för mediestudier 
Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik  
Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen  
Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik  
Fanny Forsberg Lundell, Romanska och klassiska institutionen 
Kathrin Kaufhold, Engelska institutionen  
Louise Wallenberg, Institutionen för mediestudier 
Magnus Nermo, Sociologiska institutionen 
Nihad Bunar, Specialpedagogiska institutionen  
Olof Bäckman, Kriminologiska institutionen 
Petra Hertzfeldt Olsson, Juridiska institutionen  
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