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BUSbladet summerar i kortformat de senaste
nyheterna, rapporterna och aktiviteterna inom
området Barn i Utsatta Situationer. För att läsa
tidigare BUSblad eller anmäla dig för prenumeration, gå in på
http://www.mdh.se/hvv/forskning/miljoer/valfardsst
udier-utvardering/icu-child/busbladet-nyhetsblad1.15951?l=sv_SE

Ett nätverk för barnforskare
Nyheter
FN har antagit globala utvecklingsmål för en
hållbar utveckling. Den 25 september 2015 röstade
all FNs medlemsländer ja till de 17 nya globala
utvecklingsmålen för hållbar utveckling. De träder i
kraft i januari 2016. Målen bygger på de åtta
milleniemål som antogs av FN vid millennieskiftet
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och som skulle vara uppfyllda till 2015.
Milleniemålen har bidragit till stora framsteg runt
om i världen, men mycket arbete återstår för att
förbättra livet för världens fattiga, vilket var en
övergripande ambition för milleniemålen. De nya
globala målen är mer omfattande och kommer med
fler mätbara indikatorer. Ambitionen med målen är
att få slut på fattigdom och hunger. Målen ska verka
för långsiktig hållbarhet gällande miljö och klimat,
en ökad jämställdhet genom att stärka kvinnor och
flickor samt ökad jämlikhet inom och mellan länder.
En hel del av målen relaterar till barns rättigheter
och välfärd. I samband med att de nya globala
utvecklingsmålen antogs uppmanade den Europeiska
barnrättsorganisationen Eurochild, och flera andra
ledande internationella barnrättsorganisationer FN
att utveckla tillförlitliga mätinstrument för att följa
upp barn som inte lever i familjer eller har någon
vårdnadshavare. Idag finns det ett stort mörkertal
kring hur många barn det kan röra sig om, men ett
uppskattat tal är åtta miljoner, varav en miljon i
Europa. För att dessa barn inte ska glömmas bort och
halka efter i utvecklingen av en hållbar värld för alla
krävs bättre insikter i hur dessa barns liv gestaltar
sig. För att läsa de globala hållbarhetsmålen, se:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/tran
sformingourworld
För	
   att	
   läsa	
   ALL CHILDREN COUNT BUT NOT ALL
CHILDREN ARE COUNTED	
  se:

http://www.eurochild.org/news/newsdetails/article/eurochild-appeals-to-un-to-countvulnerable-children-in-sdg-indicators/?tx_news_pi1
EU-parlamentet tar ställning för barns
rättigheter
EU-parlamentet tar klar ställning för barns
rättigheter i sitt svar på EU-kommissionens årliga
rapport om fundamentala rättigheter i regionen. EUparlamentet uppmanar bland annat samtliga
medlemsländer att vidta verkningsfulla åtgärder för
att skydda barn från våld och sexuellt utnyttjande
samt agera på den ökande mängden barnpornografi
på internet. Parlamentet påminner även om den
viktiga roll som professionella som arbetar med barn
har att tidigt upptäcka och rapportera misstanke om
att barn far illa och uppmanar medlemsländerna att

se till att professionella har rätt utbildning för detta.
Läs hela EU-parlamentets rapport på
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub
Ref=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150286+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
Halverad barndödlighet sedan 1990
Enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen,
Världsbanken och FN dör 16 000 barn under fem år
varje dag runt om i världen. En fjärdedel av dessa
dödsfall inträffar under de första fyra veckorna efter
barnets födelse. Dessutom dör varje år en miljon
spädbarn under första dygnet efter sin födelse. Den
höga siffran till trots är det bara hälften så många
barn under fem år som dör idag jämfört med 1990.
Enligt rapporten är de främsta orsakerna till att barn
under fem år dör kvävning och akut blodförgiftning.
Enligt rapporten bör därför stora resurser läggas på
att bekämpa dessa problem, men även uppmuntrande
av vaccinering och amning. Detta skulle reducera
antalet dödsfall bland barn under fem år. Rapporten
publicerades inför FN’s antagande om de globala
målen för utveckling. Läs mer på:
https://www.crin.org/en/library/news-archive/healthchild-death-rate-cut-half-un-target-missed
Utbildning i behandling vid barnmisshandel
Allmänna Barnhuset erbjuder under 2015-2016 två
utbildningar i Kognitiv Integrerad Behandling vid
Barnmisshandel (KIBB) till anställda inom
kommuner. En utbildning riktar sig till kommuner
som idag inte erbjuder KIBB-behandling och sker i
samarbete med Linköpings universitet och
Linnéuniversitetet. Den andra utbildningen riktar sig
till kommuner som erbjuder KIBB-behandling och
vill utbilda fler behandlare. KIBB har prövats i liten
skala i Sverige sedan 2006 och har visat sig ge
minskade symtom hos barn till följd av trauma samt
en förbättrad psykisk hälsa hos både barn och
föräldrar. Läs mer på:
http://www.allmannabarnhuset.se/2015/06/utbildnin
g-i-kibb/
Bättre ledarskap inom EU efterlyses
På en konferens i Amsterdam den 24 september
enades nätverk för barns rättigheter från en rad olika
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europeiska länder om att i ett uttalande kräva bättre
ledarskap inom EU i frågan om barns rättigheter.
Efterlysningen sker mot bakgrund av den höga
andelen barn inom EU som lämnar skolan utan
slutförd grundskoleutbildning eller riskerar att
hamna i fattigdom och social exkludering. Något
svenskt nätverket för barns rättigheter var inte med
på mötet. Läs mer på:
http://www.eurochild.org/news/newsdetails/article/childrens-rights-networks-call-formore-eu-leadership/?tx_news_pi1

http://www.spsm.se/sv/Omwebbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Fler-nar-malen-medelevcoacher-/

Utbredd oro bland föräldrar till barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Nio av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
som
ADHD
eller
Autismspektrumtillstånd är oroliga för deras barns
framtid. Många upplever att deras barn inte får det
stöd de behöver samt att diagnosen endast utgjort en
marginell förbättring för barnen. En majoritet av
föräldrarna uppger att de behövt sjukskriva sig eller
gå ner i arbetstid för att kunna finnas tillgängliga för
sina barn. Läs mer på: http://attention-riks.se/wpcontent/uploads/2015/06/Nyhet_Rapportenk%C3%A4tunders%C3%B6kning-Trygg-Hansaoch-Attention.pdf
Elevcoacher bra för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Umeå kommun har i ett utvecklingsprojekt testat att
anställa
elevcoacher
till
gymnasiet
med
specialkompetens
inom
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Coacherna träffar eleverna
en till två gånger i veckan för att lägga upp en
individuell struktur för eleven så han eller hon får
den framförhållning som behövs för att utföra ett
gott skolarbete. Samtidigt har det genomförts en
utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för samtlig personal på kommunens
gymnasieskolor. Syftet med utvecklingsprojektet har
varit att minska antalet elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som lämnar skolan utan att
slutföra sin utbildning. Umeå kommun har nu
bestämt sig för att permanenta konceptet med
elevcoacher och utbildning inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. För vidare läsning, se:
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Rapporter
Föräldrar vill ha mer personal i förskolan
I skolverkets rapport om föräldrars syn på förskolan
framkommer det att många föräldrar vill ha mer
personal och mindre barngrupper. Dock är
föräldrarna mer nöjda med avståndet mellan hem
och förskola, öppettiderna, miljön för barnens
stimulans och lärande samt barnens trygghet.
Undersökningen gjordes 2012, men rapporten
publicerades nyligen på Skolverkets hemsida.
Rapporten visar resultaten på kommunnivå. Ladda
ner från:
http://www.skolverket.se/omskolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%
2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycks
ak%2FRecord%3Fk%3D3479
Nytt stödmaterial för delaktighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram
ett nytt stödmaterial för hur skolor kan arbeta för att
elever med funktionsnedsättning ska få likvärdiga
förutsättningar att känna sig delaktiga i skolan. Detta
eftersom elever med funktionsnedsättningar ofta
möter hinder för likvärdig delaktighet i skolan. I
materialet presenteras en modell för delaktighet som
är relevant för alla elever, med eller utan
funktionsnedsättning, och som även kan användas i
andra verksamheter än skolan. Stödmaterialet har
tagits fram av Tove Söderqvist Dunkers och Kristina
Szönyi och finns att beställa utan kostnad på:
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopalaromedel/produkt/?OrderNumber=15303
Massiv kritik mot fysisk bestraffning har gett
effekt
Child Rights International Network (CRIN) har
utkommit med en rapport om arbetet med att minska
omfattningen av fysisk bestraffning av barn i
europeiska länder. Omfattande protester från många
länder har samlats in. Budskapet har varit att fysisk
bestraffning av barn måste upphöra. Detta eftersom
motsvarande våld gentemot vuxna anses vara
kriminellt. I många länder bestraffas våldsbrott
mellan vuxna med flera år långa fängelsestraff. I

protesterna har det framförts krav på länder som inte
har lagstiftning mot fysisk bestraffning av barn att
skyndsamt bereda för sådan lagstiftning. I annat fall
ska länder som ännu inte har angiven lagstiftning
skapa en offentlig debatt kring ämnet. Kritiken har
fått stort genomslag. Flera länder som förut saknat
lagstiftning mot fysisk bestraffning av barn, bland
annat Frankrike och Tjeckien, har nu börjat
processen med att väcka offentlig debatt och bereda
lagändring för att förbjuda fysisk bestraffning av
barn: Rapport i fulltext finns att ladda ner gratis på:
https://www.crin.org/en/library/publications/europeprogress-corporal-punishment-children-aftercollective-complaints
Nyutkomna avhandlingar och disputationer
Fostran i förskolan
Airi Bigsten, Göteborgs universitet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/fostr
an-i-forskolan/
Participation in physical activities and sedentary
behavior among children with physical disabilities
Katarina Lauruschkus, Lunds universitet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/parti
cipation-in-physical-activities-and-sedentarybehaviour-among-children-with-physicaldisabilities/
Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i
skolors hälsofrämjande arbete
Karin Gunnarsson, Stockholms universitet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/medonskan-om-kontroll-figurationer-av-halsa-i-skolorshalsoframjande-arbete-2/
Unga på hem för vård eller boende. Om
rättssäkerhet, legitimitet och tillit i beslut om ungas
vård
Elisabeth Eneroth, Lunds universitet
https://lup.lub.lu.se/search/publication/4587391
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Makt, kön och diskurser: En etnografisk studie om
elevers positionering och aktörskap i undervisningen
Kristina Lanå, Göteborgs universitet
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38861
To include or not to include: Teachers’ social
representations of inclusion of students with
Asperger Syndrome
Ann-Charlotte Linton, Linköpings universitet
http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A851291&ds
wid=-2613
Goal settings and skills achievement in children with
disabilities
Kristina Vroland Nordstrand, Karolinska Institutet
http://ki.se/kbh/kalender/disputation-kristinavroland-nordstrand
Forskningsanslag
Kommuninvests forskningsmedel
Nu finns möjlighet att söka finansiering för
kommunalekonomiskt forskning hos Kommuninvest.
Forskningsmedel beviljas för forskning inom många
olika områden, bland annat utvärdering av OffentligPrivat-Samverkan och segregeringens konsekvenser
och kostnader. Sista ansökningsdag är 15 januari
2016. För mer info, se:
http://kommuninvest.se/omoss/forskning/kommuninvestsforskningsfond/utlysning-om-forskningsmedel-2015/
Medel för forskningssamarbete Sverige-Indien
Forskningsrådet Formas utlyser tillsammans med
Vetenskapsrådet forskningsmedel för samarbete
mellan Sverige och Indien inom e-science, lifescience och antibiotikaresistens. Ansökningstiden är
t.o.m. kl. 14 den 3 november. Se fullständig
information på:
http://www.vr.se/download/18.1c0d61f014f93ba717
4c30e7/1441373020944/IndoSwedish+Research+Collaboration+2015n.pdf

Nominering av unga forskare
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inbjuder till
nominering av unga forskare till programmet
Wallenberg Academic Fellows. Nominering gäller
inom ämnesområdena medicin, teknik, naturvetenskap,
samhällsvetenskap
och
humaniora/religionsvetenskap samt även forskning som är
i gränssnitten däremellan. Sista nominerings/ansökningsdag är 15 februari 2016. För mer info, se:
http://www.wallenberg.com/kaw/anslagsguide/ansok
anriktlinjer/wallenberg-academy-fellows
Konferenser
Forskning som förändrar
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
anordnar i samarbete med IDEELL ARENA en
konferens om aktuell forskning om det civila
samhället och hur forskningen kan möte praktikers
behov av kunskap. Konferensen äger rum i
Stockholm den 3 december och sista anmälningsdag
är 17 november. För mer info se:
http://www.mucf.se/forskning-somforandrar?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_
content=Program%2Boch%2Banmälan&utm_campaign
=MUCF-nb-2015-09
Socialtjänstforum 2015
Årets socialtjänstforum har temat profession, politik
och marknad. Konferensen hålls i Göteborg 11-12
november. Info om anmälan och sista ansökningsdag
kommer inom kort. Läs mer på:
http://socwork.gu.se/Aktuellt/Aktuellt+Detalj/?event
Id=2196551608
Utvecklingskonferens i London
Den 20 november hålls Improving Outcomes of
Looked After Children Conference i London.
Arrangör är CAPITA Conferences. För mer
information om innehåll, anmälan m.m. se:
http://www.capitaconferences.co.uk/public-sectorconferences/detail/article/improving-outcomes-forlooked-after-children-conference4.html?code=SMCA#about
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Barn som saknar möjlighet till utbildning
Den 24 november hålls en konferens om barn som
inte får möjlighet till grundläggande utbildning.
Konferensen anordnas av CAPITA Conferences och
fokuserar specifikt på barn med romskt eller
resandeursprung. För mer information, anmälan
m.m., se:
http://www.capitaconferences.co.uk/public-sectorconferences/detail/article/children-missingeducation-conference-3.html?code=SMCA#about
BBIC för utbildare och arbetsledare
Socialstyrelsen anordnar två utbildningar i BBIC,
Barns behov i centrum. Utbildningen vänder sig till
alla blivande utbildare i BBIC i hela landet. De två
utbildningar som nu går att anmäla sig till hålls i
Stockholm 26-27 januari och 9-10 februari 2016.
Sista anmälningsdag till båda utbildningarna är 23
december. För mer information se:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/bb
icforutbildareocharbetsledare26-27januari
(26-27
januari 2016) och:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/bb
icforutbildareocharbetsledare9-10februari
(9-10
februari)
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