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Genom årsrapporten vill vi ge en övergripande bild 
av BUV:s verksamhet under 2021, och du kan 
exempelvis läsa om erhållna forskningsanslag, 

forskning som har publicerats i olika former och samver-
kansprojekt. För att ge en lite djupare inblick i miljön, har 
vi också valt att lyfta fram några forskare och doktorander 
och deras projekt lite extra. I rapporten kan du även läsa om 
BUV-konferensen, som 2021 hade temat Barnkonventionen 
och belyste barns situation och rättigheter ur olika perspek-

tiv. Den genomfördes digitalt och hade faktiskt det största 
deltagandet någonsin – och innehöll för första gången även 
ett internationellt spår. Ett ämne som tog stor plats i detta 
var barn på flykt.  Våren 2022 ser vi att samverkan mellan 
länder, discipliner och olika samhällssektorer för att säkra 
barns rättigheter aldrig har varit mer angeläget! 

Helena Korp 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson
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BUV-miljön startade 2008 som 
en informell grupp av forska-
re från olika discipliner med 

intresse för barns och ungas lärande, 
utveckling, livsvillkor och aktörskap 
i olika sammanhang. Vår bärande 
målsättning har sedan dess varit 
att utveckla och sprida kunskap för 
att synliggöra och stärka barns och 
ungas position och rättigheter i sam-
hället, familjen och  olika in-
stitutioner. Idag samlas drygt 
60 forskare från olika områ-
den, varav 11 professorer och 
ett tiotal doktorander i denna 
  tvär- och mång vetenskapliga 
forskningsmiljö. 

Att utveckla forskning i sam-
verkan med verksamheter 
och institutionella sam-
manhang där barn och unga 
finns, och där professioner som ar-
betar med barn är verksamma är en 
viktig del av BUV:s verksamhet och 
gör AIL, arbetsintegrerat lärande, 
till en central aspekt. Den modell för 
samverkansforskning som BUV har 
utvecklat är ett signum för detta och 

har resulterat i ett flertal populärve-
tenskapliga rapporter, vetenskapliga 
artiklar och böcker. Barn och unga 
är också en inriktning i Högskolan 
Västs forskar utbildning i Arbets-
integrerat lärande. Flera forskare i 
BUV-miljön har över åren erhållit 
flera större forskningsanslag från 
bl.a. Vetenskapsrådet och Forte, 
och är även del av eller driver stora 

internationella projekt. Våra fors-
kare anlitas också som opponen-
ter, sakkunniga och experter både 
innanför och utanför akademin. 
BUV-miljön arbetar med att stödja 
miljöns forskare genom exempelvis 
olika anslagsformer och stöd såsom 

pilotprojekt, konferensbidrag, skri-
varveckor och stöd att skriva ansök-
ningar, men också genom att erbjuda 
en gemenskap och forskande kultur. 
Utåt nätverkar BUV med andra lik-
nande forskningsmiljöer, ordnar 
en årlig större forskningskonferens 
samt olika temakonferenser i sam-
verkan med andra samhällsaktörer 
som BRIS och Rädda Barnen. Vi 

erbjuder också en livaktig 
seminarierserie knuten till 
våra fem forskargrupper.

Genom sin tydliga bäring på 
Barnkonventionen kopplar 
forskningen inom BUV-
miljön till samhällsaktör-
skap, som pekas ut som ett 
styrkeområde i Högskolan 
Västs forskningsstrategi 
2023. BUV-forskning fyller 

även en viktig funktion för forsk-
ningsanknytningen av utbildning. 
På så vis stärks barnperspektivet  
och den vetenskapliga grunden i 
institutionens kurser och program. 

OM BUV-MILJÖN

Genom sin tydliga bäring på Barn-
konventionen kopplar forskningen inom 
BUV-miljön till samhälls aktörskap, 
som pekas ut som ett styrkeområde 
i Högskolan Västs forskningsstrategi 
2023.
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Forskningsgruppsledare:  Jan Gustafsson Nyckel,  
jan.gustafsson-nyckel@hv.se , Marie-Helene Zimmerman 
 Nilsson, marie-helene.zimmerman-nilsson@hv.se

Forskningsgruppen har som fokus att studera och 
 initiera diskussioner om utbildningsinstitutio-
ner ur  olika perspektiv. Såväl policy och praktik, 
lärarprofession och identitet, styrning och kvalitet 
liksom aktörskap och lärande ryms inom gruppens 
intresseområde. 

Under gruppens seminarier som sker en gång per 
månad har man ägnat sig under våren åt forsknings-
presentationer samt läsning och diskussion av veten-
skapliga texter

Gruppen har fått besök av professor Jan-Eric Gus-
tavsson som gav en digital föreläsning med titeln: 
”Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, 
konsekvenser och prevention av skolmisslyckande 
(juni 2021)

Under hösten 2021 har man utifrån  temat Gert Biesta 
läst och diskuterat texter som han har skrivit med 
fokus på utbildningsfrågor

Forskningsgruppen har fått besök av professor Gert 
Biesta som gav en zoomföreläsning med titeln: 
 ”Evidence education and the artist(try) of  teaching” 
(dec 2021)

FORSKARGRUPPERNA 2021
Forskningen  inom BUV har en bredd som speglar det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet i 
stort. Ambitionen är att i framtiden behålla bredden, men också att forskning inom ett antal om-
råden ska stärkas ytterligare genom de forskningsgrupper som har formerats runt seniora aktiva 
forskare. Grupperingarna utgör en möjlighet för forskningsfrågor att växa fram och ventileras av en 
kritisk massa samt ger forskarna stöd i exempelvis metodologiska frågor, vid ansöknings processer 
om externa medel, vid artikelskrivande etc. 

1. Utbildning, policy och aktörskap/ 
Education, policy  

Exempel på forskningsprojekt inom EPA:s 
 intresseområde 

• Trollhättans förskolor. Utökad tid. Projektledare: 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Jan Gus-
tafsson Nyckel

• Från lektionsleverantör till lektionsdesigner: Att 
utveckla språkmedvetenhet i den pedagogiska 
praktiken Projektledare: Alastair Henry

• Samordnare för nyanländas lärande, Projektle-
dare: Jenny Antonsson och Helena Gregorc-Lööv
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Forskningsgruppledare: Alastair Henry, alastair.henry@hv.se 
Anita Varga, anita.varga@hv.se

Den ämnesdidaktiska gruppen är den allra senaste av 
BUV:s forskargrupper och den startade upp hösten 
2020. Under våren 2021 ägnade vi oss åt att formera 
oss som grupp och dra upp riktlinjer för hur vi ser på 
oss som grupp och vad vi kan bidra med till BUV’s 
forskningsmiljö. 

Som ett led i detta arbete bjöd vi in professor Chris-
tina Olin-Scheller från Karlstads universitet där hon 
också är vetenskaplig ledare för den ämnesdidaktiska 
forskargruppen ROSE. Hon gästade den ämnesdidak-
tiska gruppen onsdag 24/3 och gav oss möjlighet att 
både diskutera riktlinjer och blicka fram emot hur vi 
själva kan organisera oss. 

Utöver detta seminarium träffades gruppen vid ett par 
tillfällen då enskilda forskare la fram ett material.
Hösten 2021 organiserade vi en ämnesdidaktisk 
konferens där merparten av gruppens deltagare 
presenterade sin forskning. Konferensen ägde rum 
onsdag 10/11 och sammantaget presenterades 16 

forskningsprojekt. Keynote speaker var Jörgen Tholin, 
Docent Göteborgs universitet, fd huvudsekreterare i 
utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet och konferen-
sen avslutades med en föreläsning av professor Jan 
Gustafsson Nyckel. 

Våren 2022 är fem seminarier inbokade och vid det 
första gästade professor Jan  Gustafsson Nyckel oss vid 
ett seminarium kring utbildning, kunskap och didak-
tik. För när varande håller vi också på att planera inför 
nästa ämnesdidaktiska konferens.

Forskningsgruppledare: Kerstin von Brömssen, kerstin.von-
bromssen@hv.se,  Helena Korp, helena.korp@hv.se

Forskningsgruppen har ett intresse för frågor om 
barns och ungas livsvillkor, identitetsskapande, 
relationer och lärande i relation till migration och till 
språklig och kulturell mångfald. Forskningen omfattar 
processer och förhållanden såväl på individnivå som 
på institutions- och samhällsnivå, och präglas ofta av 
en intersektionell och ekologisk ansats där data och 
analyser på olika nivåer relateras till varandra. 

Exempel på ämnen/nyckelord: Migration, plats, identi-
tet, etnicitet, nyanlända elever, flerspråkighet, språkin-
lärning, familj och föräldraskap, integration/inklude-
ring, positionering, livstolkning, ”ras” och rasismer 
samt interkulturell pedagogik. Vi arbetar för att främja 
forskning, samarbete och kunskapsutbyte både inom 
gruppen och med forskarkollegor vid andra lärosä-
ten och bjuder in till (oftast öppna) seminarier varje 
månad. Exempel på gästforskare som har medverkat i 
seminarieserien 2021 är:

Docent Emma Arneback, Institutionen för humaniora, 
utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Uni-
versitet som föreläste utifrån VR-projektet ”How to 
Counteract Racism in Education. A qualitative study 

of  teachers' anti-racist actions”. 
Fil.dr. Josefina Eliaso Magnusson, Högskolan i Borås 
föreläste utifrån sin avhandling ”Språk, diaspora, makt: 
Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland 
unga vuxna i Sverige” (2020). 

Den senaste publikationen från gruppen är: von 
Brömssen, K., Korp, H., Flensner, K. & Risenfors, 
S. (2021), A "blind spot": Reproduction of  racism in 
educational landscapes. In K. Bjerg Petersen, K. von 
Brömssen, J. Garsdal, G. Hellesdatter Jacobsen & O. 
Koefoed (ed.), Rethinking education in light of  global 
challenges, pp. 51-65. London: Routledge.

2. Ämnesdidaktiska gruppen

3. Migration, inter kulturalitet och lärande (MIL)
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FORSKARGRUPPERNA 2021 FORTSÄTTNING

Forskningsgruppsledare: Martin Molin, martin.molin@hv.se 
och Maria Spante, maria.spante@hv.se
 
Forskargruppen har ett gemensamt intresse för att dis-
kutera perspektiv på digitalisering som fenomen, dess 
begreppsapparat samt metodologiska och etiska frågor 
som följer av studier som på olika sätt undersöker 
barn-, unga och unga vuxna i digitala landskap.

Exempel på aktiviteter och forskningsprojekt  
Medverkan vid olika former av nationella och interna-
tionella webinars, t ex om ungas gamingintresse (Hög-
skolan i Skövde) samt om ungas digitala rättigheter 
(University of  Surrey med bl a Sonia Livingstone). 

En medlem i forskargruppen, Maria Spante, har inom 
ramen för projektet HittaDrivet 2.0 utvecklat sk On-
line Change Laboratories (CL) tillsammans med sam-
verkanspartners och forskare. Gruppen har medverkat 
i ett internationellt nätverk som under pandemin också 
utvecklat online CL i USA, Brasilien, Storbritannien 
och Sverige. 

En ansökan har formulerats om att utveckla en metod 
för att stärka professionell agens att hantera verk-
samhetssvårigheter kopplade till vuxnas kompetens 

att stödja barns lärande och inkludering bland annat i 
digitala miljöer.

Boken Livet på internet – surfa säkert och hitta rätt har 
givits ut på Lättlästförlaget. Den baseras på ett tidigare 
forskningsprojekt, Del@ktig på nätet, och vänder sig 
till unga och unga vuxna med intellektuell funktions-
nedsättning. Forskare: Emma Sorbring, Martin Molin 
samt Lotta Löfgren-Mårtenson (Malmö universitet). 

4. Barn och unga i digitala landskap

Forskningsgruppsledare: Sabina Kapetanovic, sabina.
kapetanovic@hv.se, Jennie Ryding, jennie.ryding@hv.se

Under året som gått har BUFFS arbete formats  genom 
diskussionsforum och gästföreläsningar. Vi har 
 diskuterat frågor om föräldrars roll för personlighets-
utvecklingen, ADHD problematik, samt socialt stöd 
till unga vuxna och diskuterat pågående projekt, så 
som projektet   

"Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider 
av temporaritet: En studie om förebyggande socialt 
arbete på familjecentraler med familjer som migrerat 
till Sverige”.  Förutom diskussionsforum har vi också 
anordnat föreläsningar för allmänheten, inklusive 
 föreläsning om sexuella trakasserier bland barn och 
unga (prof. Therese Skoog), barns hälsa och delaktig-
het (fil.dr. Frida Lygnegård) och implementering av 
föräldraskapsstöd bland utländska föräldrar (fil.dr. 
Sabina Kapetanovic).

5. Barn och unga, föräldrar och samhällets stödsystem 
(BUFSS)
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EXTERNFINANSIERAD FORSKNING

Professor Anette Bolin leder forskningsprojektet: 
Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i 
tider av temporaritet: En studie om  förebyggande 
socialt arbete på familjecentraler med familjer som 
migrerat till Sverige. 

Tillsammans med Nina Tryggvason, Linnea Åberg 
och Hanna Mac Innes har hon fått beviljat forsk-
ningsstöd från FORTE.

Syftet med projektet är att genomföra en natio-
nell enkätstudie riktad till alla familjecentraler i 
 Sverige. I projektet kommer man att kartlägga det 
förebyggande sociala arbetet med familjer med 
migrationserfarenheter.

Baserat på resultatet kommer två familjecentraler, 
en i ett storstadsområde och en i en mindre kom-
mun, väljas ut för fördjupande observationer och 
intervjuer med personal och föräldrar.

En del av studien syftar till att identifiera och ana-
lysera hur det förebyggande arbetet utformas och 
anpassas till behoven hos föräldrar med migra-
tionserfarenheter och hur föräldrar använder sig 
av och värderar effekterna av de insatser som 
 erbjuds.

- Det viktigaste är att se vilket stöd som familje-

centraler har för nyblivna föräldrar som migrerat 
till Sverige. Många har inte det nätverk som är så 
viktigt att ha som nybliven förälder när man kom-
mer till ett nytt land, berättar Anette Bolin.

Nina Tryggvason och Linnéa Åberg beviljades 
medel av BUV för ett pilotprojekt, vilket ligger till 
grund för detta projekt som man nu kan genom-
föra tack vare forskningsstöd från FORTE. Under 
de kommande tre åren kommer nu forsknings-
teamet arbeta med tillämpad välfärdsforskning.

Det man sett under årens lopp är att det finns 
styrka hos dessa nyblivna föräldrar som kommer 
till familjecentralerna. Men det behövs hjälp och 
stöd i denna sköra stund vilket centralerna kan ge. 
Bland annat nya sociala nätverk som man kan be-
höva som nybliven förälder. 

- Familjecentralerna blir en mötesplats där både 
MVC, BVC, socialtjänsten och öppen förskola 
finns för att arbeta förebyggande. Familjecentra-
len riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn 
och andra viktiga vuxna kring barnet. De arbetar 
hälsofrämjande och för tidigt förebyggande och är 
en stödjande verksamhet och mötesplats som an-
passas utifrån hela familjens livssituation, avslutar 
Anette.

Familjecentraler i fokus
Professor Anette Bolin leder forskningsprojektet: Att stärka föräldraskapspraktiker 
och förmågor i tider av temporaritet: En studie om  förebyggande socialt arbete på 
familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige.

Projektet 
I projektet ingår 
även Föreningen för 
familjecentralers 
främjande och SKR 
- Sveriges Kommu-
ner i en referens-
grupp. 

Drivkraften i fors-
kargruppen är att 
få fram kunskap 
som är till nytta för 
familjecentralers 
sociala arbete och 
bidra till forsk-
ningsfältet föräld-
raskapsforskning 
och migration.

Flera externfinansierade projekt med koppling till BUV har startat 2021. Här följer 
några exempel från de 13 pågående projekten:
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EXTERNFINANSIERAD FORSKNING FORTSÄTTNING

Under en längre tid har det betonats att barns 
 perspektiv bör stärkas i lagstiftningen inom funk-
tionshinderområdet. Även Barnkonventionen 
framhåller att barnets bästa ska komma i främ-
sta rummet vid alla åtgärder som rör barn och 
 exempelvis deras möte med sociala välfärdsinsti-
tutioner. Studier visar emellertid på senare tid att 
barn med funktionsnedsättningar ofta har begrän-
sad delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS- 
lagen, dvs i utredning, planering och beslutsfat-
tande gällande stödinsatser. 

Det har även visats att involverade LSS-handläg-
gare ofta förlitar sig på föräldrarnas beskrivningar 
av barnens behov, men det kan också röra sig om 
situationer där barn och föräldrar uttrycker olika 
behov. Detta indikerar en brist på kunskap hos 
handläggarna och/eller brist på verktyg för direkt 
kommunikation med barn med begränsade resur-
ser att kommunicera muntligt. 

I det pågående projektet Barns delaktighet i ut-
redningssamtal undersöks, både från de professio-
nella, barnens och deras föräldrars perspektiv, hur 
ökad delaktighet kan möjliggöras för barn under 
utredningsprocessen i samband med ansökan en-
ligt LSS. Baserat på Shiers delaktighetsmodell stu-
deras bland annat följande frågeställningar: 

1) Vilka utmaningar och möjligheter beskriver 
LSS-handläggare och vilken handlingsberedskap 
har de för att barn ska kunna uttrycka sina åsikter 
och förstå utredningsprocessen? 

2) Vad kännetecknar attityder, kunskap, metoder 
och handlingsutrymme hos LSS-handläggare när 
det gäller alternativ och kompletterande kommu-
nikation (AKK) och digital teknik för att främja 
barns delaktighet? 

3) Hur upplever barn och deras föräldrar mötet 
med LSS-handläggare när det gäller barnets delak-
tighet under utredningsprocessen? 

4) Hur beskriver LSS-handläggare respektive 
barn och deras föräldrar möjligheter och hinder 
vid användning av AKK och digital teknik under 
utredningsprocessen? Inom ramen för ett antal 
delstudier genomförs fokusgruppsintervjuer och 

individuella intervjuer med LSS-handläggare samt 
kvalitativa individuella intervjuer barn med funk-
tionsnedsättningar och deras föräldrar. Dessutom 
kommer en dokumentanalys av kommuners infor-
mationsmaterial om LSS att komplettera intervju-
studierna. 

En förhoppning är att projektet delvis kan bidra 
med svar till den kunskapslucka som bland annat 
Myndigheten för delaktighet har identifierat gäl-
lande användning av välfärdsteknologi inom funk-
tionshinderområdet. En målsättning är att kunna 
åstadkomma fördjupad och nyanserad kunskap om 
hur digital teknik och AKK kan användas för att 
öka barns deltagande i utvärderingsprocessen en-
ligt LSS. Projektet, som löper mellan 2020-2023, 
finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd (Forte) och genomförs i samverkan 
med Fyrbodals kommunalförbund samt Kom-
munikations- och dataresurscenter i Göteborg 
(DART).

FORTE-projekt: Barns delaktighet 
i utrednings samtal om stödinsatser 
enligt LSS

Forskare: Martin Molin, Elisabet 
Björquist & Stina Persson
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EXTERNFINANSIERAD FORSKNING FORTSÄTTNING

I den pågående studien följs ett interprofessionellt 
 projekt med inriktning på tidiga insatser mot pro-
blematisk skolfrånvaro bland barn i mellanstadiet. 
Projektet består av styrgrupp, ett behandlingsteam 
och ett team för fysisk aktivitet och fritid. 

Behandlingsteamet består av psykologer från 
BUP, UPH (närhälsa för ungas psykiska hälsa) och 
skola, socionomer, specialpedagog och under en 
tid även en hund förare. De flesta i behandlings-
teamet arbetar  heltid, eller har delat upp tjänsten 
så att flera professionella med samma funktion re-
presenterar en heltid. Fysisk  aktivitet och fritid-
teamet består av fältassistenter och ungdomshand-
ledare samt fysioterapeut, vilka samtliga  arbetar 
deltid inom projektet. 

Styrgruppen består av chefer från de verksamhe-
terna teamens medlemmar arbetar inom. Under 
pandemin har empiriinsamlingen blivit haltande, 
då aktiviteter och möten inom projektet ställdes 
in eller sköts upp. Därför har den fortgått under 

2019–2022, med olika intensitet. 

Projektet observerades under 6 månader 2019 
och fortsatte följas under 2020, då med inrikt-
ning på vissa utvalda aktiviteter. Intervjuer med 
de ingående  familjerna liksom fokusgrupper med 
team och styrgrupp har skett under 2020–2022, då 
 restriktionerna har tillåtit. Empiriinsamlingen har 
nu avslutats, under våren 2022, och därmed har 
projekttiden förlängts till 2023.

En bok (Perspektiv på samverkan, Studentlittera-
tur) har publicerats där delar av empirin analyseras: 
hur barnet konstrueras som klient av vårdnads-
havare och professionella samt gör en jämförelse 
med vuxnas klientkonstruktioner. Vidare kommer 
en populärvetenskaplig rapport att skrivas under 
våren, vilken kommer att distribueras under våren 
då jag tillsammans med projektet kommer att be-
rätta kring projektets slutsatser och  resultat.

FORTE-projekt: Vad händer i interprofes-
sionell team samverkan kring barn? Barns, 
vårdnadshavares och professionellas roller och 
 perspektiv på påverkan och erfarenheter.

Forskare:   Linda 
Mossberg
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Forskarskolan KÄKK är ett samverkansprojekt  mellan 
Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Hög-
skolan Väst. 
Projektet följer på redan etablerad samverkan om 
 praktiknära forskning inom den så kallade ULF-verksam-
heten (Utbildning, lärande, forskning) (www.ulf-avtal.
se). 

Forskarskolan, som är en del i Vetenskapsrådets  satsning 

på forskarutbildning kopplat till lärar utbildningen, star-
tade hösten 2020 och sträcker sig till 2025. Forskar-
skolan KÄKK har fokus på praktiknära studier och 
 ämnesdidaktik, det vill säga hur ämnesinnehåll på  olika 
sätt transformeras till undervisning. Forskarskolan 
är på så sätt en pusselbit för att utveckla forsknings-
baseringen av lärarutbildningen vid Högskolan Väst 
och inom  forskningsområdena AIL och BUV.

Forskarskolan KÄKK 
– Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum

Forskarskolan startade hösten 2020 och sträcker sig till 2025.

NEDSLAG NATIONELL SAMVERKAN
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Fakta: Projektet KÄKK

Projektnamn: Kunskap, ämnen 
och kvalitet i lärarutbildning 
och klassrum (KÄKK)

Engagerade lärosäten: Karl-
stad universitet, Högskolan i 
Halmstad och Högskolan Väst
Projekttid: 2020-2025
Finansiering från VR: 12,8 
MKR.

Mer info om forskar skolan: 
Forskarskolan KÄKK - 
 Kunskap, ämnen och kvalitet i 
lärarutbildning och klassrum | 
Karlstads universitet (kau.se)
Mer info om ULF: Start - Ulf-
avtal (ulfavtal.se)

Från Högskolan Väst deltar tre doktorander; Maria 
 Mollstedt, Lena Almqvist Nilsson och Anna-Clara 
 Rönner som forskar inom områdena språk-, SO och 
NO-didaktik. 

Marias forskning handlar om blivande svensklärares 
 yrkesblivande i lärarutbildningen, Lena forskar om 
 undervisningssätt för att barn ska lära sig mer om forn-
tiden och Anna-Clara studerar hur yngre elever under-

visas och lär om mikroorganismer och smittspridning. 
Alla tre doktorander har nu läst forskarskolans obliga-
toriska kurser och är nu mitt uppe i sina forsknings-
projekt.

Kerstin von Brömssen, Högskolan Västs vetenskaplig 
 ledare, och Lena Sjöberg är kontaktperson och Hög-
skolan Västs representant i forskarskolans ledning.

Projektet är ett samar-
bete  mellan Högskolan Väst, 

 Högskolan i Halmstad och 
 Karlstads universitet.
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SAMVERKANSFORSKNING 

Pågående externfinansierade projekt inom BUV: 
      
Västra Götalandsregionen 
BUV - Doktorandbidrag från VGR, start 2017 
Karoline Larsen

Fyrbodal 
BIM - Barnahusets insatsmodell, Fyrbodal (FoU) 
Kia Åsberg

Grästorps kommun 
Barn, unga och kommunens tillitsarbete, Grästorps 
kommun (FoU) 
Linda Mossberg, Ann Liss

Trollhättans Stad 
Skolorganisering i syfte att motverka, BUV-samverkan-
projekt med Thn Stad (FoU) 
Ylva Svensson, Karin Flensner

Trollhättans Stad 
TUTI (Tidig upptäckt, tidig insats), BUV-samverkanpro-
jekt med Thn Stad (FoU) 
Anette Bolin
  
Orust kommun 
Problematisk Skolfrånvaro, Samverkanprojekt med Orust 
kommun (FoU) 
Anna Johansson

Orust kommun 
Hitta drivet - Fas 2, Orust kommun (FoU) 
Anita Varga, Monika Egelström, Maria Spante (EI)

Västra Götalandsregionen 
Kraftsamling fullföljda studier VGR   

Samverkansprojekt och doktorandprojekt

Under 2021 pågick sju samverkansprojekt tillsammans med verksamheter utanför akademin. 
Utöver dessa har ett doktorandprojekt skett i samverkan med verksamheter utanför högskolan. 
Samverkansprojekten har engagerat 11 forskare under 2021. Främst sker samverkan med kommu-
ner, men även andra aktörer förekommer.
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SAMVERKANSFORSKNING 
Läxhjälp och elevers 
 skolprestationer

Forskare: Signild Risenfors

Projektet Läxhjälp är ett samarbetsprojekt mellan 
Västra Götalandsregionen och Högskolan Väst 
och utförs i form av en kunskapsöversikt över hur 
olika former av läxhjälp bedrivs, främst nationellt 
men till viss del även internationellt, och i vilken 
mån läxhjälp får effekter på elevers skolprestatio-
ner. I studien diskuteras alltså inte läxors vara el-
ler inte vara, utan studien vilar på grunden att det 
finns saker att göra utanför skoltid, och att detta 
kan organiseras på bättre eller sämre sätt.

För att kunna identifiera olika former av läxhjälp 
behöver avgränsningar göras, inte minst genom 
att ringa in begreppet läxhjälp; andra begrepp som 
används i forskning och diskussion är extra stöd, 
privatundervisning, skuggundervisning, studietek-
nik eller språkstöd. Det finns även mellanting som 
”att hinna ikapp” för den som varit sjuk eller inte 
hunnit med sina uppgifter under skoltid. I dessa 
fall kan läxhjälpen handla om skolans egen organi-
serade hjälp i form av lovskolor.

Läxhjälp anordnas på olika sätt, och ett flertal or-
ganisationer och privatpersoner hjälper till med 
läxläsning online och fysiskt. Det kan handla om 
frivilligorganisationer som Röda korset, Individu-
ell Människohjälp och Räddningsmissionen, men 
också företag som tar betalt, och i somliga fall ut-
lovar höjda betyg.

I denna studie har vi satt fokus på några spring-
ande punkter som rör socioekonomiska förhål-
landen; når läxhjälpen de elever som bäst behöver 
den? Frågor som därför är viktiga att undersöka 
är finansieringen. Kostar läxläsningen något för 
eleven eller för skolan eller är den gratis? 

En annan fråga är hur läxläsningen är organise-
rad. Sker den i samråd med lärare och skolperso-
nal eller är eleven den förmedlande länken som 
förklarar uppgiften? Är läxläsningen frivillig eller 
schemalagd? Ytterligare en fråga handlar om till-
gänglighet. Når läxläsning elever både i stad och 
på landsbygd? Går det att nå fler elever med läx-
läsning online, då det också är lättare att vara ano-
nym? 

Men vi är också intresserade av pedagogik och 
 undervisningsmetoder. Finns specifika framgångs-

metoder som bidrar till att elever fullföljer sina 
studier, dvs om man kan se effekter av läxhjälp på 
längre sikt.

Resultatet av kunskapsöversikten hoppas vi ska 
kunna ge vägledning för organisering och utform-
ning av olika insatser i kommuner och skolor eller 
av andra aktörer för läxhjälp, men en kunskaps-
översikt har också ett vetenskapligt intresse genom 
frågor som i vilka tidskrifter publikationer görs, 
dvs inom vilka vetenskapliga fält det finns intres-
se, metoder och teorier för att undersöka läxhjälp. 
En sådan systematisk översikt kan visa att somliga 
teorier och metoder får större genomslag än andra 
och påverkar både mediedebatt och det konkreta 
förändringsarbetet på skolor.
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Syftet i detta praktiknära samverkansforsknings-
projektet var att öka inkludering i lärandet för alla 
elever samt driva kollegialt samarbete oavsett roll i 
skolorna för att kollektivt lyfta skolornas visioner 
om delaktighet och likvärdighet. Metoden som an-
vändes var Change Laboratory (CL), en formativ 
interventionsmetod sprungen ur Aktivitetsteori, 
vilken fokuserar på att fånga och utveckla profes-
sionell agens i verksamheter. 

5 av 6 planerade CL genomfördes med samver-
kanskommunen där olika professioner brottades 
med att få med alla elever i lärande genom grund-
skolans alla stadier.  CL har en workshopkaraktär 
och i varje deltog ca 20 deltagare under 8 till 10 
sessioner á 2 timmar, då deltagarna designade egna 
verksamhetutvecklade modeller i syfte att öka in-
kludering i lärandet för alla elever. 

Resultatet i respektive CL varierade, där några 
utvecklade bärkraftiga framtida modeller för sina 
verksamheter, medan andra skapade reflekterande 
praktiker över hur tid och resurser används i sko-
lan som en grund för fortsatt utvecklingsarbete. 
Under projektet bröt Covid 19 ut. Därför metod-
utvecklades även former och praktiker för online 
CL. 

Arbetet genererade internationellt intresse. Ett 
nätverk upprättades av forskare från olika länder 
för att tillsammans utveckla metoder för online CL 
vidare. Utöver detta fortsätter kontakten med sam-
verkansparter genom uppföljningsstudier minst 1 
år efter genomfört CL.  

Hitta Drivet 2.0:  
Professionsdriven verksamhets-
utveckling – change laboratories

Forskare: Maria Spante, Anita 
 Varga, Monika Egelström

SAMVERKANSFORSKNING FORTSÄTTNING...
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Perspektiv på BIM, Barnahusets insatsmodell, är 
ett samverkansprojekt mellan Barnahus Fyrbodal, 
BUV, och FoU-socialtjänst vid Fyrbodals kommu-
nalförbund. BIM är avsedd för familjer där det in-
kommit en anmälan om misstänkt barnmisshandel 
och socialtjänsten, utifrån en risk- och skyddsbe-
dömning, har bedömt att barnet ska fortsätta leva 
med den/de föräldrar som misstänks. 

BIM syftar främst till att familjer, både barn och 
vårdnadshavare, omedelbart ska få stöd. Inom 
ramarna för BIM kommer familjebehandlare och 
utredare hem till familjen redan samma dag och 
man utgår ifrån barnets upplevelse av våld . Detta 
till skillnad från tidigare arbetssätt då en utredning 
måste avslutas innan stöd kunde sättas in. Syftet 
var att undersöka upplevelser av BIM och resulta-

tet bygger på material från nio informanter (fyra 
vårdnadshavare och fem professionella). 

Likt en tidigare undersökning (se rapport i kort-
het; Åsberg & Klamas, 2020) upplevde informan-
terna att BIM haft en positiv inverkan på familjens 
samspel, men att situationen även innebar en stor 
andel stress och oro. Föräldrarna upplevde att stö-
det i krisen och en ökad kunskap om gränssättning 
var viktiga delar. De professionella upplevde att 
den omedelbara ingången i krisen är ett verktyg 
för ökad samarbetsvilja. Att prata öppet om syftet 
med BIM, utan att anklaga eller förminska våldet, 
sågs också som positivt för det fortsatta föränd-
ringsarbetet. 

Perspektiv på BIM,  
Barnahusets  insatsmodell

Projektledare: Kia Åsberg (BUV, 
Högskolan Väst), Maria Klamas 
(Fyrbodals kommunalförbund)
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En grundläggande tillit till det samhälle man lever i 
har visat sig föra med sig många positiva fördelar: 
ett bättre mående, medborgare som är engagerade 
i sitt närområde och en starkare ekonomisk till-
växt. 

Vidare har det också framkommit att tilliten till 
omgivningen formas i unga år för att stabiliseras i 
ung vuxen ålder. Då Grästorps kommun stod inför 
att införa tillitsbaserad styrning i kommunen och 
också funnit att man saknade en naturlig dialog 
med ungdomar, önskade man studera just tilliten 
till kommunen bland Grästorps unga invånare. 

Tillsammans med tjänstemän på Grästorps kom-
mun har Ann Liss och Linda Mossberg formulerat 
följande frågeställningar: vad skapar tillit samt hur 
kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas 
bland Grästorps unga invånare?

Genom fyra fokusgrupper med 14 unga från 
 Centralskolans nionde-klasser framkom ett homo-
gent resultat: tilliten till Grästorp, som lokalsam-
hälle och dess invånare, var stort. 

De platser som var välbesökta av andra Grästorps-
bor och allra helst också väl upplysta beskrevs som 
trygga och förutsägbara. Resultatet visade dock 
även på andra sidan av myntet – tilliten till okända 
personer var lågt, särskilt på platser som var dåligt 
upplysta, och beskrevs som otryggt och oförutsäg-

bart. 

Samtidigt kunde platser beskrivas som både tryg-
ga och otrygga, beroende på tid på dygnet, vilka 
som vistades där samt utifrån vilka erfarenheter de 
själva eller andra närstående hade av platsen. Sam-
mantaget målas Grästorp upp som en plats där alla 
känner alla. 

Det finns en stark lokalsamhälletillit som bygger 
både på egna erfarenheter och på vad man som 
ung medborgare får lära sig om sitt samhälle. 
 Däremot är den generella tilliten svag. Okända 
personer talades om med skepsis, någon form av 
avvikande beteende beskrivs som obehagligt eller 
till med ord som rädsla och skräck. 

Vi kunde se att den gemensamma bilden om Gräs-
torp som en trygg plats där alla känner alla var 
stark och gärna förmedlades, samtidigt som det 
också var en plats där man inte kunde forma sitt 
liv helt utifrån sina egna önskemål. 

Det är av värde för Grästorp som kommun att ta 
vara på denna starka tillit, samtidigt som man bör 
vara vaksam på medaljens baksida: att inte kun-
na leva sitt liv som man önskar och en rädsla för 
människor man inte känner till eller faller utanför 
normen.

Tillit – röster från  
Grästorps unga invånare

Projektledare: Linda Mossberg

SAMVERKANSFORSKNING FORTSÄTTNING...
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Under läsåret 2021/2022 samverkar Högskolan 
Väst med Vara Kommun i ett projekt med fokus 
på undervisning i engelska. 

Projektet har sin utgångspunkt i utmaningen för 
lärare i engelska att utnyttja de möjligheter för 
lustfyllt och effektivt lärande som kan uppstå när 
man använder sig av autentiskt material. Att ut-
veckla aktiviteter som dels relaterar till elevernas 
personliga erfarenheter av engelska utanför skolan 
men som också möjliggör utveckling av elevernas 
språkliga kompetens ställer höga krav på den en-
skilde läraren. Förutom att det tar tid att utveckla 
och utvärdera meningsfulla aktiviteter saknar lä-
rare ofta såväl tillräcklig språklig som pedagogisk 
kunskap för att skapa aktiviteter som inte bara 
upplevs som engagerande utan dessutom är språk-
utvecklande

Projektet genomförs i samarbete med alla engelsk-

lärare i Vara kommun, från förskoleklass upp till 
vuxenutbildning. Syftet är att utifrån ett motiva-
tions- och språkutvecklingsperspektiv ge lärare i 
engelska möjlighet att under handledning utveckla 
lektioner som bygger på autentiska texter. Projek-
tet inleds med föreläsningar med fokus på hur man 
kan tänka kring val av material och lektionsdesign, 
samt hur man kan stödja eleverna i skapandet av 
språklig medvetenhet. 

Föreläsningarna följs upp med handledningsträffar 
i kollegiala grupper samt workshops där undervis-
ningsidéer formas och diskuteras, för att därefter 
testas i praktiken och slutligen utvärderas. 

Målet är att kollegialt utveckla och utvärde-
ra  metoder för att arbeta med såväl lärares som 
elevers språkmedvetenhet samt att skapa riktlinjer 
för den pedagogiska praktiken.

Att utveckla språkmedvetenhet  
i den pedagogiska praktiken:  
Ett ULF-finansierat projekt 

Projektledare: Alastair Henry, 
Anna Elgemark (Högskolan Väst) 
och Petra Jansson (Lagmans-
gymnasiet).

AKTUELLT 
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Rapporter från avslutade samverkansprojekt 

RAPPORTER

Mellan evidens och reflektion  
– Jennie Ryding

”Hur tänkte dom vuxna då?”  
– Anita Beckman & Marita Lundström

Svenska som andraspråk i förskolan  
– Mirella Forsberg Ahlcrona

”Förberedelsen är väl grundbulten 
 liksom”  
– Elisabet Björquist & Stina Persson
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NYA KLIV KARIN FLENSNER

I juni 2021 höll jag min docentföreläsning och jag har bli-
vit ombedd att skriva några ord om min forskning. 

Den berör frågor relaterade till mångfald, religion, 
sekularisering, kontroversiella frågor, inkludering och 
integration, främst inom det utbildningsvetenskapliga 
fältet. 

I avhandlingsarbetet utforskades hur det ickekonfessio-
nella svenska religionskunskapsämnet konstruerades i 
klassrumspraktiken i samspelet mellan elever och lärare 
i dagens pluralistiska Sverige. 

Ett centralt resultat var att en seku-
laristisk diskurs dominerade talet om 
religion, i vilken icke-religiösa, seku-
laristiska och många gånger ateistiska, 
perspektiv framställdes som neutrala 
förhållningsätt. I klassrum där det 
sekularistiska förhållningssättet var 
dominerande blev det svårt att nå lä-
roplanens mål om förståelse för olika 
livsåskådningar och att förbereda elev-
erna att leva i ett samhälle som präglas 
av mångfald. 

Efter disputationen har jag breddat 
forskningsfokus till frågor som rör 
migration, integration, inkludering, 
mångfald och det utbildningsveten-
skapliga fältet ”kontroversiella frågor” 
främst relaterat till skola och undervis-
ning. 

I det VR-finansierade projektet Global 
conflicts with local consequences – 
learning and arguing about Middle Eastern conflicts in 
Swedish classrooms var utgångspunkten att internatio-
nella konflikter, kriser, våldsdåd och terrorhandlingar 
får konsekvenser i svenska klassrum och att skolan har  
nyckelroll i den demokratiska processen i ett pluralis-
tiskt samhälle. 

I det samverkansprojekt som jag tillsammans med 
Ylva Svensson arbetar med idag följer vi hur en styrd 
 integrationssatsning som initierats av Trollhättans Stad 
upplevs av elever och lärare. 

Karin Flensner

Ett unikt ”jag” och ett mångfacetterat ”vi”  
– undervisning, inkludering och integration i ett 
 pluralistiskt samhälle
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3 FRÅGOR TILL... 

Sanna Hedrén är kulturvetaren som sadlade om till för-
skollärare och skrev sin magisteruppsats om pedagogiskt 
arbete innan hon blev doktorand. Nu är Sanna precis i 
sluttampen av sina forskarstudier. Hon tycker det är som 
en berg- och dalbana att vara doktorand, men med fan-
tastiska kollegor så har det gått bra.
 
 
– Jag har fördjupat mig i fritidshem och fritidshemspersona-
len och deras meningsskapande när de pratar om praktiken. 
Jag har fördjupat mig i hur samtalandet får betydelse och 
skapar mening. Vilka antaganden är det som är i spel när de 
pratar med varandra och utvecklar sin verksamhet. Tidigare 
forskning har visat att fritidshem blir väldigt olika beroende på 
var i landet man befinner sig och beroende på vilka barngrup-
per man har. Min studie bidrar till mer kunskap om varför 
fritidshemspraktik blir som den blir. Jag undersöker två olika 
arbetslag på samma fritidshem och ser att man skapar me-
ning på olika sätt. 
 

– Rent konkret vill jag belysa att fritidshemspersonalens 
 meningsskapande är viktigt, men också att studien synlig-
gjort vad som kan vara särskild fritidspedagogisk yrkeskun-
skap. Jag vill också bidra till att bredda diskussionen om 
fritidshem. Oftast är diskussionen antingen svart eller vit och 
jag vill bidra med ny förståelse om hur fritidshem fungerar. 
Jag hoppas att min studie kan bidra till att göra fritidshem-
men till en meningsfull plats både för personalen och för 
barnen.
 

– Efter att jag har disputerat vill jag gärna fortsätta att forska 
och gärna då forska på meningsskapande men med barn i 
fokus och på barns meningsskapande. Det är väldigt spän-
nande att se hur barn skapar mening i relation till hur vi vuxna 
signalerar hur det goda livet ska vara. Jag vill också fortsätta 
undervisa på lärarprogrammet och ser fram emot att utveck-
las i det.

Sanna Hedrén

1. Vad handlar din  
studie om?

2. Vad vill du att den ska 
bidra med?

3. Vad vill du göra när du 
är klar med avhandling-
en?
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3 FRÅGOR TILL... 

Olof Wiedel har arbetat som socialarbetare i 20 år men 
undervisar numera på socialpedagogiska  programmet 
sedan 2011. Han är nu inne på sitt sista år som doktorand, 
vilket han tycker är både roligt, krävande och ibland en-
samt. Vi ställde några frågor till Olof om hans studie och 
vad han hoppas den ska bidra med.
 

– Jag undersöker på vilka sätt som socialarbetare kan ta 
tillvara på ungas röst och sedan hur de kan använda den i 
sitt arbete. Det är socialarbetarnas villkor och lärande som är 
i fokus.  Jag kallar det för responsivt socialt arbete och mitt 
case är en kommunal arbetsmarknadsenhet. Jag studerar 
lärandet och processen mellan socialarbetaren och brukaren 
för att förstå hur interaktionen dem emellan fungerar och för 
att se hur socialarbetaren kan omsätta brukarens önskningar 
och livsvillkor i ett institutionellt sammanhang.

– Jag hoppas att problematisera ibland både allt för ideali-
serade bilder och ibland allt för negativa bilder av hur väl-
färdsarbetare kan lyssna på de som kommer i kontakt med 
verksamheten, främst då inom socialt arbete. Att sätta fokus 
på organisatoriska villkor för socialarbetares sätt att lyssna. 
Jag vill också att studien ska kunna bli ett bidrag till socialar-
betares kompetensutveckling. 

– Jag vill återvända till mina fina studenter men också pröva 
mina nya forskningsskills på andra ämnen eller områden. Jag 
hoppas även fortsättningsvis kunna ha en fot i praktiken på 
något sätt, avslutar Olof.

Susanne Holm är utbildad socialpedagog och har tidigare 
arbetat med unga personer med funktionsnedsättningar 
och även som studievägledare. Nu kommer hon att dispu-
tera i vår och berättar att det är spännande och roligt att 
vara doktorand med både ned- och uppgångar. Susanne 
tycker det har varit roligt att få göra något som man verk-
ligen brinner för. Här följer tre snabba frågor till Susanne:
 
– Studien belyser platsens betydelse för ungdomar på 
landsbygden. Jag studerar de som arbetar med ungdomar, till 
exempel studievägledare, fritidsledare och ungdomshandläg-
gare på Arbetsförmedlingen för att nämna några. Det jag sett 
är bland annat att man använder sig mycket av sina egna 
geografiska kunskaper om platsen där man arbetar. Jag har 
haft fokus på de sociala nätverken, den geografiska kunska-
pen och de lokala kulturella koderna som finns.

– Jag vill att studien ska bidra med att öka den platsspecifika 
kunskapen. I de flesta studierna så utgår man från ett urbant 
perspektiv, man antar från början att man ingår i ett urbant 
sammanhang. De allra flesta lever ju inte i storstäder i Sverige 
eller i Europa därför är det viktigt att belysa det rurala per-
spektivet och dess miljö. Det finns ju både begränsningar och 
möjligheter på landsbygden som längre avstånd och sämre 
internetuppkopplingar men det kan även innebära en högre 
kreativitet.

– Jag tycker det är väldigt spännande med platsers betydelse 
och särskilt fokus på landsbygd. Jag ska försöka arbeta mer 
med människor på landsbygden, men vet ännu inte i vilken 
form. Jag har tillsammans med en doktorandkollega från 
Umeå universitet precis startat ett nätverk och fått medel för 
det där både ungdoms- och landsbygdsforskare ingår. 

Olof Wiedel Susanne Holm
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BUV:s årliga konferens är en mötesplats för 
 forskare och verksamma i offentliga och ideella 
organisationer som arbetar med barn och unga. 
Med anledning av pandemin gavs BUV-konferen-
sen 2021 digitalt, vilket gjorde det möjligt för fler 
att delta, både från Sverige och andra länder.

Temat 2021 var Barnkonventionen, eller FN:s kon-
vention om barns rättigheter. Barnkonventionen, som 
antogs 1990, har ratificerats av 194 länder och är lag i 
knappt hälften av dessa, men inkorporerades i svensk 
lagstiftning först 2020. Konferensens key-noteföre-
läsningar, paperpresentationer, symposier och filmer 
speglade temat ur olika perspektiv och inom olika 
samhällssektorer.

Inledande talare var Barnombudsmannen Elisabeth 
Dahlin, som berättade om myndighetens uppdrag att 
bevaka Barnkonventionens implementering och efter-
levnad i Sverige, och om arbetet för att stärka barns 
rättigheter och röst i samhället. Ett huvudbudskap var 
att barn är experter på sin egen situation! Hon rappor-
terade också om hur barns situation utvecklats efter att 
Barnkonventionen blivit svensk lag – och om viktiga 
utmaningar. 

En sådan utmaning gäller barn och unga som lever 
i ekonomisk utsatthet – ämnet för den andra key-no-
tepresentationen, som hölls av Anette Bolin, profes-
sor i socialt arbete vid Högskolan Väst och verksam i 
BUV-miljön. Hon berättade om sin forskning om hur 
ekonomisk ojämlikhet och brist på materiella resurser 
påverkar barn och ungdomar i Sverige idag, men också 
om etiska utmaningar förknippade med forskning kring 
utsatthet. 

Konferensens andra dag inleddes av Adnan Abdul 
Ghani från Rädda Barnen Sverige och medlem i EU-
kommisssionens expertgrupp i frågor om migration, 
asyl och integration. Han talade om barn på flykt i 
Europa, om hur EU:s och medlemsstaternas policies 
gällande migration och asyl har svängt sedan 2015 och 
hur den restriktiva flyktingpolitiken med stängda grän-
ser, farliga flyktvägar, utdragna asylprocesser och svåra 
förhållanden i flyktingläger drabbar barns rättigheter på 
alla livets plan. 

Den prekära situationen för barn och ungdomar på 

flykt var också temat symposiet Den onödiga flykting-
krisen ur ett barnperspektiv. I symposiet En lag för 
barn - kulturvetenskapliga perspektiv på barnkonven-
tionen, stod barns kulturskapande och tillgång till kul-
tur i fokus. Symposiet Academic Resilience handlade 
om faktorer på individ-, skol- och samhällsnivå som 
verkar buffra för effekterna av att som elev ha en svag 

BUV-KONFERENSEN 2021
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Konferensens kenyotes:

• Elisabeth Dahlin, 
Barn ombudsman 
(bilden)

• Anette Bolin, profes-
sor i socialt arbete, 
Högskolan Väst, 
presenterade utifrån 
titeln Barn och unga 
som lever i ekonomisk 
utsatthet

• Adnan Abdul Ghani, 
migrationsexpert inom 
Rädda barnen, Med-
lem i EU- kommis-
sionens expertgrupp 
om migration, asyl och 
integration, presen-
terade utifrån titeln: 
Protection beyond 
teach: state of play 
od refugee migrant 
children´s rights in 
Europe

Barnkonventionen i fokus på      konferens

socioekonomisk bakgrund, och därför betydelsefulla 
för att stärka alla elevers rätt till utbildning. 
Konferensen avslutades med en nationell nätverks-
träff  med forskare från Barn- och ungdomsvetenskap-
liga forskningsmiljöer. Ett gemensamt beslut fattades 
om att öka samarbetet mellan forskningsmiljöerna 
 genom att etablera en digital portal på BUV:s hemsida, 

för att exempelvis publikationer och bjuda in till konfe-
renser, doktorandkurser och seminarier.
Vi är mycket glada för den höga nivån av engagemang 
och kunskap kring barns rättigheter inom olika områ-
den som bar konferensen och ser fram emot BUV-kon-
ferensen 2022!

BUV-konferensens tema 
2021 var Barnkonven-
tionen. 

Foto: iStock
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