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Förslag till Imerförbundets verksamhetsplan  2008 -2009. Under verksamhetsåret 2008-2009 

ber styrelsen härmed om att få lägga fram ett förslag till förbundets aktiviteter. Förbundet ska 

huvudsakligen prioritera följande områden: 

 

1. I enlighet med förbundets nätverksansökan avser förbundets styrelse att fortsatt arbeta 

med spåret Barndom och diaspora. Bakgrunden till detta beslut är följande: I november 2006 

anordnade förbundet i Sverige en konferens som undersökte imerforskningens villkor, 

brytpunkter och framtid. Efter att ha inventerat svensk imerforskning stod det klart att 

bortsett från skol- och barnomsorgsområdet hade få forskningsprojekt och forskningsmiljöer 

barn och migration som särskilt fokusområde. Att det var på samma sätt i övrig Norden blev 

tydligt vid 14:th Nordic Migration Researchers Conference i Bergen 2007 då en workshop 

ordandes om barn och familj. Med det som bakgrund bestämde förbundet att låta detta tema 

utgöra utgångspunkt för verksamhetsåret 2008. Barn och migration utgjorde huvudspåret vid 

förbundets forskarskola i februari 2008 och följs under hösten 2008 upp med ett 

forskarsymposium och en konferens. 

Forskarsymposium: Childhood and Migration in a Nordic Context  

Den 11-12 november ordnar Imerförbundet i samarbete med institutionen för Socialt Arbete, 

Göteborgs universitet ett forskarsymposium till vilket ett tjugotal nordiska forskare bjuds in 

att delta samt förbundets medlemmar. Syftet är att inventera och diskutera pågående 

forskning inom fältet för barndom och migration i Norden och ge möjlighet för aktiva 

forskare inom detta fält att utbyta erfarenheter och knyta kontakt. 

Konferens för professionellt yrkesverksamma: Barndom och föräldraskap i ett mångetniskt 

Sverige 

Den 13 november 2008 anordnar Imerförbundet en endagskonferens i Göteborg i samarbete 

med Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet. Konferensen vänder sig till 

personer som berörs av barn och migrationsfrågor i sin profession och/eller forskning och är 

kostnadsfri. 

http://www.imerforbundet.se/


Båda evenemangen bör följas upp på grund av stort intresse. 

2. Ett andra spår som det inte finns någon planerad verksamhet för men ett påbörjat 

samarbete handlar om historiska perspektiv inom imerforskning. På initiativ av en grupp 

historiker bjöds representanter från Imerförbundetsstyrelse in till Svenska historikermötet i 

Lund den 25 april 2008 till ett rundabordsamtal om historiska perspektiv inom 

imerforskning. Ett par representanter deltog och som en uppföljning besökte en av 

historikerna ett av förbundets styrelsemöten i juni 2008. En tanke är att under kommande 

eller nästkommande verksamhetsår arrangera ett symposium eller konferens med temat 

historia och imerforskning. 


