Majblommans forskningsfond 2017
Anslagen avser 2017 års budget, fördelning beslutad den 15.e januari 2018. Under
året har 1000 000 kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, pedagogisk
och medicinsk forskning, allt som stipendier. Av 33 inkomna ansökningar har 12
beviljats stöd i form av personliga forskarstipendier (996 000 kronor).
Majblommans forskningsråd har i enlighet med Majblommans motto ”Barn hjälper
barn” prioriterat projekt som syftar till att ta fram kunskap som kan förbättra barns
och ungdomars levnadsvillkor. Forskningsrådet prioriterar också projekt där barn
och ungdomar själva kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning av
FN:s barnkonvention. De projekt som erhållit stöd håller en hög vetenskaplig
kvalitet.
Dessa studier gäller barns vardag och hälsa i allmänhet. De gäller även barn som på
grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden befinner sig i
särskilt utsatta situationer.
Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Linda Forsman med projektet: Hur
påverkar dialogisk högläsning spädbarns sociala-,kognitiva-språkliga utveckling?
En Randomiserad Kontrollerad Pilotstudie
Linda Forsman kommer att inbjudas till Diplomceremonin på Slottet tillsammans
med Rakel Berman med projektet: Barns röster om växelvis boende, och AnnaKarin Lindqvist med: Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden

De projekt som fått stöd har grupperats under följande
rubriker:
1. Barns vardag och hälsa (3 projekt)

2. Psykiskt utsatta barn (1 projekt)

3. Barn med funktionsnedsättning (6 projekt) 4. Barn med smärta (2 projekt)

Barns vardag och hälsa
Linda
Forsman

Institutionen för
psykologi, Uppsala

Hur påverkar dialogisk högläsning
spädbarns sociala- kognitiva och språkliga
utveckling?

Rakel
Berman

Institutionen för
socialt arbete,
Göteborg

Barns röster om växelvis boende

Anna-Karin
Lindqvist

Luleå tekniska
universitet

Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden

Psykiskt utsatta barn
Annelie
Werbart
Törnblom

Astrid Lindgrens
Barnsjukhus
BUP-enheten
Stockholm

Självmord och plötslig våldsam död fram
till 25-årsålder

Barn med funktionshinder
Veronica
Lundberg

Git Lidman

Barn och
ungdomscentrum
Norrlands
Universitetssjukhus
Umeå
Regionhabiliteringen
Drottning Silvias
barn - och
ungdomssjukhus
Göteborg

Barn med juvenil idiopatisk artrit:
hälsorelaterad livskvalitet

Hur går det till? Hur barn med cerebral
pares lär sig bimanuella aktiviteter

Emilia
Carlsson

Göteborg Universitet

Språk- och tidig läsutveckling hos barn
med autism

Anna Nyman

Enheten för logopedi
Karolinska
Universitetssjh
Stockholm

Från da-da tilltal – kan bedömning av joller
förutsäga tal- och språksvårigheter hos
barn med tidiga neurologiska
utvecklingsavvikelser

Ineke Samson Talkliniken
Danderyds sjukhus
Stockholm
Jill Nyberg
Stockholms
Kraniofaciala Team
Karolinska
Universitetssjh
Stockholm

Har stamningen verkligen försvunnit?
Intervjustudie
Talet hos 7-åriga barn födda med läpp-käkgomspalt; en jämförelse av beskrivningar
från jämnåriga och experter

Barn med smärta
Fredrik Alm

Institutionen för
hälsovetenskaper
Örebro Universitet

Childrens and caregiver´s perspective of
treatment of pain in conection with tonsil
sugery.

Julia
Malmborg
Söderström

FOU Spenshult
Halmstad

När hälsa blir ohälsa - riskerar
högstadieungdomar på idrottsskolor en
framtid med smärta?
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