
Sedan juli 2019 står det inskrivet i förskolans läroplan att alla barn ska få
förutsättningar att utveckla digital kompetens genom att lära sig använda digitala
verktyg. Barnkonventionen är sedan årsskiftet 2020 svensk lag, vilket innebär att
vi vuxna har en skyldighet att arbeta för barns kulturella rättigheter, att se till att
de har tillgång till information och möjlighet att uttrycka sig.
Samtidigt finns färsk forskning som pekar på riskerna med en digitalisering utan  
grundlig förankring och där resultaten kan utvärderas.
Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen, till direktiven och forskningen?
 
Region- och länsbiblioteken i Gävleborg, Uppsala och Dalarna välkomnar dig till en
dag där vi tillsammans utforskar och reflekterar kring de minsta barnens digitala
vardag med utgångspunkt i aktuell forskning, styrdokument och
Barnkonventionen.
Dagen riktar sig till dig som arbetar inom bibliotek, förskola, barnhälsovård och
logopedi. 

Små barns
digitala vardag

 

 

Plats: Hotell Winn Gävle

Datum: 11 mars 2020

Tid:   09.50 - 15.30

(fika från 09.15)

11 mars 2020

PROGRAM

 på  andra sidan!

https://forms.gle/6qxSFvt1swveCyAH6

Anmäl dig senast 25 februari

via länken nedan:

VÄLKOMNA!
 

DAGEN ÄR KOSTNADSFRI

https://goo.gl/maps/ZQCHwD5vy29S9eiw5
https://forms.gle/6qxSFvt1swveCyAH6


 
09.15 - 09.50      Fika 
09.50 - 10.00      Introduktion till dagen
 
10.00 -11.10          Små barn och digitala medier – risk eller välsignelse?
Mikael Heimann, leg psykolog och professor emeritus i utvecklingspsykologi, har lång erfarenhet av
forskning kring barns tidiga utveckling. Han har särskilt studerat minne, språk och imitation hos de
yngsta barnen. För närvarande leder han en studie vid Linköpings universitet med fokus på hur det är att
växa upp i en digital värld: Vad betyder skärmarnas intåg för det lilla barnets psykologiska och språkliga
utveckling? Hur påverkar digitala media samspelet mellan barn och föräldrar och i vilken grad kan de vara
till hjälp för barns tidiga lärande? 
 
11.15-12.15           Vad bubblar ur din skorsten? 
Om att levandegöra berättelser med digitala verktyg. Ingeborg Wasserman Westlin, Ulrika Goude Westby och
Katarina Eriksson, verksamhetsutvecklare vid Litteraturhuset Trampolin i Sandviken, berättar om
Fantasifabriken - sin verksamhet för barn 3-5 år. 
 
12.15-13.30         Lunch
                                            Vi bjuder på lunch.
 
13.30-15.30        Digital kompetens för barn - varför då? 
Vad innebär digital kompetens för våra yngsta medborgare och varför är det så viktigt att redan från
början ges en trygg grund att stå på i dagens digitaliserade samhälle? Katrin Jäverbring är förskollärare
med mångårig erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och barn i förskolan. Idag är hon utbildare
och föreläsare för pedagoger och ledning i förskolan med fokus på digital kompetens. Hon är även
författare till boken En digitalare förskola som utkom 2019.
 
15.30                  Dagen avslutas med fika och eftersnack.
                                        Fikat kan också tas med.
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Frågor? christine.wennerholm@regiongavleborg.se
katarina.grelsson@regionuppsala.se
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se 


