
Kulturutbildning för alla? 
Estetiskt lärande och social 
hållbarhet. 13–14 oktober
Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) bjuder tillsammans med 
högskolan i Halmstad in till konferens med temat Kulturutbildning för alla? Estetiskt 
lärande och social hållbarhet. Konferensen strävar efter att sammanföra lärarut-
bildare och forskare i estetiska ämnen. Nätverket har sedan 2016 arrangerat en 
konferens årligen, men med ett uppehåll till följd av pandemin. 
Nu är det äntligen dags för NEÄL-konferensen 2022 som arrangeras av  
Högskolan i Halmstad.

NEÄL 2022 

Call for 
papers



Tema för NEÄL 2022 är Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet.
Hur kan utbildning inom konst och kultur bli möjligt för fler, specifikt grupper som oftast står längre 
ifrån formaliserad konst och kulturutbildning? Hur kan inkludering relaterat till bland annat klass, 
kön, sexualitet, ålder, etnicitet och funktionsvariation se ut i lärarutbildningar med estetiskt innehåll? 
Vilka teorier, metoder och erfarenheter kan vi ta stöd i för att öka social hållbarhet inom estetisk ut-
bildning och bidra till social hållbarhet i samhället i stort? Vid konferensen undersöks dessa och andra 
frågor i paperpresentationer, föreläsningar, samtal, stafettpresentation och workshops.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid 
Högskolan i Halmstad och NEÄL.

Presentationsformer 
1. Kortare paper presentation. 20 min presentation och 10 min diskussion. Modereras.

Presentationen ska ta sin utgångspunkt i någon avslutad eller pågående forskning.

2. Rundabordssamtal. Ett samtal mellan deltagarna ska föregås av en kortare presentation
av ämnet av presentatören. Samtalet modereras av presentatören. 1 timme.

3. Workshop. För den som vill bidra med ett praktiskt/interaktivt inslag, en övning eller
liknande. 1 timme.

4. Stafettpresentation. 5 min kortfattad presentation i samband med två andra
presentationer, 5 min vardera. Gemensam diskussion efter att alla tre har presenterat. 5+5
+5 min presentation och 15 min diskussion. Modereras.

5. Digital poster som visas på skärm i anslutning till konferensens lokalmässiga nav, DLC
(digitalt laborativt centrum). Det kan vara en film eller annan digital produkt. Max 3
minuter lång.

Oavsett presentationsform ska samtliga konferensbidrag ha sin utgångspunkt i en vetenskaplig, 
kritiskt undersökande och kunskapsbildande process. Syfte, metod och teori bör framgå av  
abstracten, liksom presentationens koppling till konferenstemat. Samtliga insända abstract  
kommer att genomgå referee-granskning. 

Konferensspråk 
Konferensspråk är svenska, men presentationer och samtal kan lika gärna föras på norska, 
danska eller engelska.

Viktiga datum 
Abstract (ca 1500 tecken) skickas via formulär på konferensens webbsida, 
senast den 12 augusti. Besked om acceptans/avslag kommer senast 1 september.
Sista datum för anmälan till konferensen: 19 september. 

Registrering och avgift
Registrering sker via ett webbformulär som öppnas den 15 maj och som nås via www.hh.se/neal 
Där kommer även finnas ytterligare information om konferensen.

Avgift: 2000 SEK (2500 inkl. moms). Deltagaravgiften inkluderar lunch, kaffe/te och fika 
båda dagarna. Vid anmälan till konferensmiddagen tillkommer 500 SEK (exkl. moms). 

För mer information om NEÄL – se nätverkets webbsida: www.neäl.se 

För frågor gällande konferensen kontakta samordnaren: martha.gripson@hh.se

Skicka in ditt abstract via formulär på www.hh.se/neal

Välkomna! 

https://hh.se/om-hogskolan/evenemang/kulturutbildning-for-alla-estetiskt-larande-och-social-hallbarhet/neal-abstract.html
https://www.hh.se/neal
https://xn--nel-rla.se/
https://www.hh.se/neal



