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Grundläggande ideér i CHILD:s forskning

• Barn och ungdomar som är aktivt engagerade I vardagsaktiviteter mår bra och 
lär sig mer

• Delaktighet är en process över tid (mognad, roller, samhällsförändringar)

• Vardagsmiljöer inbegriper familj, skola, fritid och service från socialtjänst opch
sjukvård

• Mänskligt fungerande påverkas både av miljön och av personens biologiska och 
psykologiska fungerande

• Kontext/nisch är skärningspunkten mellan individen och miljön

• Barn i behov av särskilt stöd definieras av barnets förutsättningar, samhällets
krav och konstrultioner samt miljön

• Hälsa och välbefinnande påverkas av biologiskt fingerande, samspel med andra
och samhällets regler och förväntningar

• Samhället skapar ideér om fungerande, hur barn lär, vad barn ska lära sig och 
vilket stöd som ska ges



Category in WoS, some journals have more than one topic Number articles

Rehabilitation, neurology, neuroscience 45

Pediatrics 24

Nursing 18

Psychology/psychiatry 26

Education/special education 11

Health – occupational therapy, policy, services, primary care etc 9

Multi-(interdisciplinary, multidisciplinary) 8

Medicine – oncology, obstretics, genetics, ergonomics, radiology,
dermatlogy, critical care, surgery, dentistry, general, pharmacology, biomedical
engineering

21

Transportation 3

Other, e.g social work 6

Content areas of CHILD research based on 96 publications, 
journals registered in WoS 2016-17

Journal index (impact): två year impact mean 1,88 (0.6 – 8.3), nine journals under 1.0



Konsekvenser för CHILD forskning?

Hälsa, delaktighet och lärande är multidimensionella fenomen -> 
Många faktorer ger tillsammans en helhetsbild av ett fenomen

Faktorer som påverkar hälsa, delaktighet och lärande samverkar över tid -> 
Relationen mellan fenomen över tid behöver studeras

Hälsa, delaktighet och lärande inkluderar bade person och miljö -> hirerkiska system interagerar
och behöver därför länkas i analyser

Hälsa, delaktighet och lärande varierar med över tid och miljö -> 
Vardagsfungerande måste studeras som en process

Olika aktörer har olika perspektiv-> barnen själva måste inkluderas



Vart är vi på väg??
Utfall på alla nivåer: 
• Vara där
• Att vara engagerad när man är där

Faktorer som påverkar utfall och vice versa:
• Person faktorer -> aktivitetskompetens, självbild, preferenser
• Samspel och kontext
• Miljö (verkar genom kontexten)

Design:
• Barnen själva medverkar
• Data om kontext och miljö
• Longitudinella studier
• Interventionssstudier
• Stora projekt – manga forskare involverade

Analyser:
• Komplexa med manga fenomen/variabler
• Multinivå
• Mekanismer/kausala samband kan verka I båda riktningarna



(Imms, Granlund et al,2018)



Delaktighet i vardagslivet i en ram av hierarkiska system

Delaktighet i vardagsaktiviteter

Att vara där Att vara engagerad när

man är där

Förutsättningar

Individ/ närmiljö

•Frekvens, varaktighet, 

variation, intensitet

Relationer mellan system

•Deltar i process, beslut och

delger åsikt i möte med service

Samhälle

•Vet om grupper

•Deltar I grupper

Individ/ närmiljö

•Känsla av tillhörighet, 

engagemang, samspel

Relationer mellan system

•Planerar, bestämmer och

upplever trygghet I möte

Samhälle

•Politiskt aktiv samt deltar

isamhällsaktiviteter

Person

•Aktivitetskompetens, 

självbild, intressen

Relationer mellan system

•Utbildad, kunskap, 

erfarenhet

Samhälle

•Välinformerad

•Answer akivitet viktigt

Environment

•Finns, tillgängligt, 

anpassat acceptabelt

Relations mellan system 

Kunskap, attityder rutiner

Samhälle

•Design av organisationer

•Lagar – form och innehåll



Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Ett forskningsprogram inom IHV (Jönköpings, Linköpings och Örebro universitet), 
Mälardalens högskola, samordnat av forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University

I samarbete med CeDDR (Centre for Developmental and Disability research)



Forskningsprogrammets syften

• Studera de longitudinella relationerna mellan de två dimensionerna (att vara där/närvara 
och att vara engagerad/involverad) av delaktighet och psykisk hälsa 
• identifiera aspekter av de två delaktighets dimensionerna som kan påverkas genom åtgärder 

• Studera gemensamma naturliga utvecklingsvägar i delaktighet, psykisk hälsa och 
relaterade faktorer för barn och ungdomar (4-18 år) med funktionsnedsättning
• identifiera/verifiera faktorer som särskilt bör lyftas fram för åtgärder

• Studera hur barn och föräldrar upplever delaktighet i de olika stegen i åtgärdsprocessen
• identifiera aspekter i denna process som särskilt bör lyftas fram för åtgärder

• Utveckla samt utvärdera tillgängliga åtgärder med syfte att stärka barns- och familjers 
delaktighet i åtgärdsprocessen 



Vad har hänt 2012-2018 i Child?
Karriär
• Docenter 7 st: 3 i handikappvetenskap och 4 i hälsa och vårdvetenskap
• Disputerade 20 varav 15 JU.
• Nuvarande doktorander 11 JU, andra univ. 4. Disputerade i handikappvetenskap JU eller med huvudhandledare JU 10 

Externa medel
• Sedan 2012 ca 75MiljSkr/år = drygt 10 Milj SKr/år

Publikationer i samverkan med internationella medförfattare
• Senaste åren ca 80/år varav 30-40 artiklar/år med internationella medförfattare

Gemensamma projekt
Med internationella partners
• Barn med hjärtumör, caring behavior UNC;
• Barn med ASD i högteknologiska medcinska miljöer, UNH 
• Delaktighet longitudinellt, ACU, Bloorview, Chang Gung Universisty, ACU
• Picture My Participation University of Pretoria, ACU, Chang Gung University, Tianjing University
• fPRC (family of Participation Related Constructs) ACU, CanCHILD, University of Columbia, Radbout University
• Förskolemiljöer, engagemang och inklusion, Vanderbilt, Porto University, Chang Gung University
• Självbestämmande, UiO
Inom IHV
• Gemensam forskarutbildning
• Samarbete kring mastersprogram (1-2 år)
• 10 pågående projekt/program, 3 där samtliga partners ingår



CHILD ingår i Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

IHV (Institutet för handikappvetenskap) ägs av JU tillsammans med LiU och Örebro. 
IHV driver forskarutbildning i handikappvetenskap. 
Hittills har ett tiotal doktorander från såväl HHJ och HLK disputerat i handikappvetenskap och 7 doktorander finns i systemet. 

CHILD har ansvar för barninriktad forskning och är också samordnare för det nyss erhållna programstödet som 
involverar såväl seniora forskare, juniora forskare och doktorander från dessa tre lärosäten. 

Ett gemensamt forskningsprogram (VR,Forte, Vinnova) och ett forskningsprojekt (Forte) i samarbete med LiU och ÖU,
Därutöver har vi två VR finansierade projekt och en forskarskola i samarbete med LiU, ett FORTE finansierat projekt i 
samarbete med LiU och MdH, ett Forte projekt i samrbete med MdH samt ett projekt finansierat av ÖU och mindre fonder.



CHILD framtid och behov

• Att öka hållbarheten ekonomiskt i CHILD genom att minska andelen extern 
finansiering men ändå satsa på att “dra in” externa medel

• Öka hållbarheten i CHILD och IHV när ledare går i pension

• Vidmakthålla och stärka forskningssamarbete inom IHV och med 
internationella partners

• Att utveckkla kunskaper och färdigheter i co-production av forskning

med brukare (barn i behov av stöd och deras familjer)



CHILD satsar på co-production

Såväl det nya programmet som ett antal projekt inom CHILD bygger på co-production, 
något som JU för tillfället satsar strategiskt på. 

Arbetet har inletts med att vi omformar hemsida och Face Book sidor för ökad tillgänglighet samt 
översätter Guidelines för hur barn i behov av särskilt stöd och deras familjer kan involveras i forskningsprocessens
olika steg. Arbete sker i samarbete med Curtin University, Perth, Australien. 

Co-production ställer krav på forskningskommunikation. Vi behöver öka tid forskningskoordinator 
lektorstimmar för att arbeta med co-production för CHILD miljön. 



Samverkan som ram för 
programimplementering



Steg i forskningsprocessen där användare 
involveras i programmet

Steg 1: Besluta vad vi ska forska om-> styrgrupper + fokusgrupper

Steg 2: Besluta hur vi ska forska-> styrgrupper + fokusgrupper

Steg 3: Genomföra forskningen -> styrgrupper + “research buddy” för tolkning av resultat

Steg 4: Informera om forskningens resultat-> hjälp med att skriva så att folk förstår

Steg 5: Besluta om vad vi behöver forska mer om-> konsultera användare


