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Inledning 
 
Karin Jöreskog, koordinator för nätverket och föreståndare vid Centrum för forskning om 
funktionshinder (CFF), Uppsala universitet, hälsade välkommen. 
 
En kort presentation av alla deltagare (32 personer) ägde rum. 
 

CCD forskningsmiljö & VR-projektet PAL 
 
Sangeeta Bagga-Gupta och Ylva Lindberg berättar om pågående projekt och forskning som 
de tillsammans med flera kollegor bedriver. 
 
CCD är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som fokuserar på frågor kring lärande och 
kommunikation. CCD står för kommunikation, kultur och mångfald (Communication, Culture 
& Diversity). CCD fokuserar på frågor inom lärande och kommunikation inom- och utanför 
skol- och arbetsmiljöer. Läs mer här: https://ju.se/ccd 

Forskningsprojektet PAL (Participation for all), finansierat av Vetenskapsrådet, fokuserar på 
barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar och deras olika förmågor inom och 
utanför skolan. Det övergripande syftet med projektet är att generera kunskap som kan 
bidra till förbättrade livsmöjligheter, särskilt ökad delaktighet, i samhället för personer med 
olika funktionsnedsättningar. PAL:s övergripande syfte är att generera kunskap som kan 
bidra till att identifiera framgångsrika kriterier/faktorer av övergången till vuxenlivet.  

Läs mer här: https://ju.se/om-oss/hogskolan-for-larande-och-
kommunikation/samarbeta/ccd---communication-culture-and-
diversity/forskningsprojekt/vetenskapsradsprojekt-pal.html 
 
Under presentationen får vi också information om pågående forskning inom bland annat 
 
DoIT: Delaktighet och Inkluderings-Tankesmedja (läs mer: https://ju.se/ccd/doit) 
 
LeaDMe: Learning, Digitalization, and Media 
(läs mer: https://ju.se/en/research/research-groups/leadme.html) 
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Aktuellt från NNDR 
 
Kristofer Hansson och Veronica Lövgren  

- lämnade information om kommande NNDR-konferens i Köpenhamn den 8 till 10 maj 
och efterlyste att det behövs fler som kan kliva in som moderatorer under 
konferensen. Meddela gärna Veronica intresse för detta (veronica.lovgren@umu.se) 

- 364 abstracts har kommit in och det blir en stor konferens 
- Efter NNDR-konferensen i Örebro finns ett överskott. Hur de pengarna ska användas 

på bästa sätt diskuterades. Nätverket föreslog att en del kan användas för att bekosta 
resor för de svenska ledamöterna till NNDR:s möten samt till redaktörskapet för 
SJDR. 

- Sedan tidigare har ett förslag om att de svenska ledamöterna i NNDR:s styrelse sitter 
i två omgångar (alltså 2+2 år) diskuterats. Valberedning är Helena Taubner och 
Lennart Sauer. Till NNDR-mötet i Köpenhamn föreslogs att sittande svenska 
ledamöter (Veronica Lövgren och Kristofer Hansson) fortsätter en period till. 

- En tidigare väckt idé om att NNDR kan ansvara för doktorandkurser diskuterades. 
Många är positiva till detta, men vem som kan och vill driva detta är oklart. Vid 
dagens möte beslutades att denna fråga ska diskuteras vid nästa nätverksmöte i 
oktober 2019, då det finns mer tid för diskussion. 

- Helena Taubner tipsar om Facebook-gruppen som är öppen för nätverket: Länken dit 
är https://www.facebook.com/groups/nordicdisabilityresearch/ 

 

Funktionshinderforskning, FORTE 
 
Claes Möller berättar om FORTEs uppdrag, vilka huvudområden de ger stöd inom, vilka 
stödformer som finns och särskilda satsningar som pågår. Han redovisar också ett bokslut 
från den årliga öppna utlysingen 2018 där det t ex framgår hur antalet beviljade projekt 
fördelar sig över landet och mellan olika forskningsområden (Välfärd, Hälsa respektive 
Arbetsliv) 
 
En sammanfattning av den riktade utlysningen mot funktionsnedsättning 2018 ges också. 
Utlysningen har baserat sig på en kunskapsöversikt som Myndigheten för Delaktighet (MFD) 
fick i uppdrag att ta fram, samt utifrån workshops i samverkan med MFD där 
brukarorganisationer och forskare deltog. Med en arbetsprocess bestående av workshops, 
konferenser och seminarier har FORTE skaffat sig en bild av vilken inriktning en utlysning bör 
ha. 
 
Utlysningen stängde i november 2018. Det kom in 147 ansökningar varav 127 sändes för 
beredning. 7 projekt, 4 juniorforskare och 3 postdoc beviljades slutligen medel. 
 
Claes lämnar också egna reflektioner om vad som kan vara viktigt att tänka på vid framtida 
ansökningar och tror att en ny utlysning inom funktionshinderområdet kan vara aktuellt om 
2-3 år. Mer information se Presentation Claes Möller 
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SNHF, planering 
 
Karin Jöreskog ger kort information om kommande aktiviteter i nätverket. 
 

Arbetsgrupp för tvådagarsseminarium 
I ansökan vi fått beviljat anslag för från FORTE har nätverket tagit på sig att hålla ett så kallat 
tvådagarsseminarium. Denna aktivitet har genomförts fyra gånger tidigare och varit mycket 
uppskattad. Aktiviteten är öppen för både doktorander och seniora forskare i nätverket. 
Tvådagarsseminarierna organiseras så att i förväg utsända papers, granskas av utsedda 
kommentatorer i nätverket. Dessa texter seminariebehandlas sedan i mindre grupper. 
 
I samband med seminarieaktiviteterna inbjuds också alla nätverksmedlemmar till ett 
program som består av aktuella presentationer inom funktionshinderforskning.  
 
Flera nätverksmedlemmar har under många år varit engagerade i detta och flera erfarna 
nätverksmedlemmar fortsätter ett varv till – men behöver nu förstärkning i gruppen. Idag 
består arbetsgruppen av Kim Wickman från Umeå, Elisabeth Olin från Göteborg, Inger 
Berndtsson från Göteborg och Thomas Strandberg från Örebro och Karin Jöreskog från 
Uppsala. 
 
Arbetsgruppen siktar nu på ett tvådagarsseminarium under den första delen av våren 2020. 
Nu undrar den om de av er som vill engagera er i detta kan meddela det till Karin Jöreskog 
via e-post (cff@cff.uu.se) senast sista april. 
 

Nästa nätverksmöte 
Vid förra mötet var SBU med och då fick vårt nätverk en invit att komma till SBU, Stockholm 
och hålla nätverksmöte. Kontakt har tagits med Susanna Tholén Larsson från SBU och vi har 
enats om 24 oktober i höst.  
 
Vid det mötet följer vi upp den diskussion vi hade, utifrån Susannas presentation förra 
hösten. Vi behöver också tid för diskussioner i våra arbetsgrupper. 
 

Nätverkets organisering 
 
Magnus Tideman rapporterar kort om uppdraget han och Lotta Vikström fick avseende att 
fram ett underlag om vilka för- och nackdelar/möjligheter/hinder det finns att fortsätta med 
nätverket i dess nuvarande form och vilka för- och nackdelar/möjligheter/hinder finns det 
att förändra nätverket till en förening så att det får en formell styrelse. Lotta Vikström har 
blivit tvungen att lämna detta uppdrag och Magnus har tagit fram ett underlag som kommer 
skickas ut inför nästa nätverksmöte den 24 oktober då det kommer finnas utrymme att 
diskutera detta. 
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Bilda arbetsgrupp kring eventuell remiss av LSS-utredningens betänkande 
 
I januari 2018 kom LSS-utredningens förslag. Förslaget har ännu inte gått ut på remiss. 
Magnus Tideman framför en hälsning från Barbro Lewin att hon vill bilda en arbetsgrupp 
med flera från nätverket för att skriva ett remissvar vid kommande remissrunda. Meddela 
intresse att ingå i denna grupp via e-post till barbro.lewin@statsvet.uu.se. 
 

CHILD forskningsmiljö 
Mats Granlund, Lena Olsson och Staffan Bengtsson berättar om forskningsmiljön CHILD och 
pågående forskningsprojekt. 
 
CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development. 
 
Målet är att utveckla och tillämpa ny vetenskaplig kunskap om livssituationer och åtgärder 
för barn som behöver extra stöd, utöver det stöd alla barn får. Den kunskapen ska bidra till 
att barnen får det stöd de behöver för att leva ett meningsfullt liv i samhället, både i 
vardagsmiljöer som familj, förskola och skola och i kontakter med stödgivare som hälsovård 
och habilitering. 
Forskningsmiljön CHILD ansvarar för barnforskningen inom Institutet för 
Handikappvetenskap (IHV), som drivs i samverkan mellan Jönköping University, Linköpings 
Universitet och Örebro Universitet. 
 
Mer information om vad som pågår vid CHILD finns på: www.ju.se/child samt i bilder från 
mötet: Presentation Mats Granlund 
 
Lena Olsson berättar om forskningsprojektet ”Barn med lindrig utvecklingsstörning – 
serviceutnyttjande i relation till typ av skolklass”. Familjer med barn med lindrig 
utvecklingsstörning kan vara särskilt utsatta när det gäller att erhålla nödvändiga 
stödinsatser bland annat beroende på servicesystemets utformning. Syftet med detta 
projekt är bland annat att studera om detta mönster även går att urskilja inom ett större 
geografiskt område. Mer information, se Presentation Lena Olsson 
 
Staffan Bengtsson berättar om forskningsgruppen SALVE och om sin forskning om 
funktionshinder och samhälle med ett historiskt perspektiv med t ex frågeställningar om 
- vilka utmaningar, problem, ställs någon inför? 
- vilka förklaringsmodeller används? 
- vem har ansvar för vad? 
- vilka kategorieringar görs? 
Mer information, se Presentation Staffan Bengtsson 
 
 

Avslutning 
Under den avslutande stunden diskuterades bland annat: 
 
Hur kan vi använda nätverket för att främja ett ökat forskningssamarbete både vad gäller 
innehållsliga teman och metodologiska utmaningar?  
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Kan vi identifiera forskningsområden/problem där vi skulle kunna samarbeta mer? 
 
Frågorna väckte diskussion och flera trådar kan följas upp vid framtida aktiviteter. 
Avslutningsvis framför nätverket ett stort tack till alla i Jönköping som ordnat med 
nätverksmötet. Ett särskilt tack riktades till Sangeeta Bagga-Gupta som hållit i samordningen. 
 
 
Vid pennan, 
Karin Jöreskog 
 


