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Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa webversion.

Styrgrupp för IHV Barn
& arrangörer den 3 juni:

Forskning om barn med funktionshinder
Vi startar ett nytt nätverk för forskning om barn med funktionshinder. Resultatet
i en nyligen genomförd kartläggning av svensk handikappforskning visade att
relativt lite av forskningen handlade om barn med funktionshinder och deras
situation (Rönnberg, Classon, Danermark & Karlsson, 2012). Det vill vi ändra på.
Den 3 juni bjuder vi därför in dig som forskare till en första nätverksträff i
Jönköping. Nätverket för forskning om barn adminstreras av Institutet för
Handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping, men strävan är att också andra
forskare utanför institutet vill delta.

Mats Granlund, professor i
handikappvetenskap vid
Högskolan i Jönköping,
forskningsledare för CHILD samt
IHV Barn

Vi är bättre tillsammans
Nätverket syftar till att öka kvantitet och kvalitet i svensk handikappforskning
med barninriktning genom att samordna och aggregera kunskaper och andra
resurser mellan forskare med barnfokus i Sverige. De mervärden som nätverket
kan generera handlar om möjligheter att:
generera mer kunskaper om de speciella etiska och metodologiska
utmaningar som finns när barn med funktionshinder involveras i
forskning
stärka existerande forskningsmiljöer genom att samordna
forskningsideér över olika forskargrupper
bygga gemensamma databaser och instrumentpooler för att möjligöra
studier med många deltagare
utveckla tvärvetenskapliga studier för att undersöka relationen mellan
grundbegrepp i handikappforskning så som kroppsfunktioner, aktivitet,
delaktighet och miljöfaktorer

Berth Danermark, professor i
sociologi vid Örebro universitet

Helena Hemmingsson, professor
i arbetsterapi vid Linköpings
universitet

Program & anmälan
På mötet i Jönköping ägnar vi oss åt att diskutera dagsläge och framtida
inriktning i svensk forskning med inriktning mot barn som behöver något extra
stöd utöver det stöd alla barn får. Utöver ”traditionella” funktionsnedsättningar
inkluderas i definitionen barn som har långvariga sjukdomar, till exempel
diabetes, eller är i risk på grund av psykosociala skäl. Diskussionen om dagsläge
och framtida inriktningar kommer att grundas på en systematisk litteraturöversikt
över svensk forskning 2006-2010 om barn som behöver extra stöd för sitt
fungerande. På förmiddagen presenterar forskarna i nätverkets styrgrupp
kortfattat sina reflektioner över forskning med barnfokus baserat på översikten.
Eftermiddagen ägnas åt mindre intressegrupper där alla deltagare diskuterar
gemensamma forskningsintressen och möjliga gemensamma
forskningsansökningar.

Björn Lyxell, professor i
psykologi vid Linköpings
universitet
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Välkomna!
Tidpunkt: 3 juni 2013, kl. 10.00-16.00. Plats: Högskolan för Lärande och
Kommunikation i Jönköping, Västbosalen Hb220, plan 2. Anmälan: Dagen är
kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Anmäl dig och ditt forskningsintresse samt ev.
önskemål om specialkost, till Cecilia Allegrind senast den 20 maj 2013.

Jens Nygren, docent i medicinsk
vetenskap vid Högskolan i
Halmstad

Institutet för Handikappvetenskap drivs i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Linköpings Universitet och
Örebro Universitet. Forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping ansvarar för barnforskningen inom IHV
Barn. För mer information, kontakta forskningskoordinator Cecilia Allegrind, +46 36 10 13 76.
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