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Språkslingandagen
20 JANUARI kl. 9.00–15.30
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DATUM torsdagen 20 januari 2022
TID kl. 9–15.30 
PLATS dagen är digital. Du deltar via Zoom-länk som skickas ut inför dagen. 
KOSTNAD dagen är kostnadsfri 
ANMÄL DIG senast 7 januari via länken: https://forms.office.com/r/2bK267StyA

eller via QR-koden:

Välkommen att ansluta från kl. 8.40 om du vill kolla så att ljud och bild  fungerar 
som det ska. Vi inleder dagen kl 9 och det blir då även en presentation 
av  Språkslingans arbete med s.k. läsfrämjande väntrum, 
en del i insatsen Rum för läsning.
Lunch kl 12–13.
Kan du bara vara med halva dagen? Det går jättebra! När du anmäler dig kan du 
ange om du vill delta förmiddag eller eftermiddag (eller hela dagen såklart).
Se program på nästa sida. 
Varmt välkommen!

Språkslingandagen är för dig som möter små barn och deras föräldrar i 
din roll som  bibliotekarie, logoped eller BHV-sjuk sköterska, arbetar på förskola, 
öppen förskola eller familjecentral. Dagen är också för dig som är chef inom 
dessa områden eller beslutsfattare.
Dagen arrangeras av Länsbib liotek Dalarna, en del av Region Dalarna.

Språkslingan Dalarna är en samverkansprocess i länet kring små barns 
språkutveckling. Syftet är att arbeta över professionerna för att ge små barn i 
Dalarna en så god språkstart som möjligt i livet, genom att uppmuntra de vuxna 
runt barnet att se på läsning som en väg att stötta barnets språkutveckling.
Tillsammans bidrar vi till att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn i Dalarna.

För frågor: kontakta Malin Magnusson Barle
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se
Tel: 0721-43 81 77

Välkommen till Språkslingandagen 2022!
För fjärde året i rad bjuder vi in till en heldag för alla oss som arbetar 
med våra minsta barn, där den viktiga läsningen tillsammans med 
barnet och barnets språkutveckling är i fokus.

Dagen blir precis som i fjol digital och du deltar via Zoom-länk. Vill man träffas lokalt i sina 
språknätverk eller delta med kollegor från samlad plats går det också bra, så länge man 
såklart är frisk och kry.
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PÅ PROGRAMMET

FÖRMIDDAG
Maria Heimer: 
om den betydelsefulla högläsningen med barn
Maria Heimer är utbildad lärare och prisbelönt skol-
bibliotekarie och har under flera år arbetat med 
skolbiblioteks utveckling, språk-, läs- och skrivutveckling samt 
läsfrämjande insatser i förskola och skola. Sedan 2019 ingår 
Maria Heimer i Förskoleforums expertpanel och svarar på 
frågor om barnlitteratur, berättande och högläsning. Förra 
året utkom Maria med boken Den betydelsefulla högläs-
ningen med barn i förskolan, en praktisk bok som ger verktyg 
– förankrade i forskning och studier – för hur du planerar och 
genomför högläsningen så att den gynnar varje barns språk- 
och kunskapsutveckling.
https://mariaheimer.se/

EFTERMIDDAG
Sissela Nutley: 
om hjärnan, lärandet och skärmens påverkan
Sissela Nutley har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid 
Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och 
formbarhet och hur hjärnan påverkas av till exempel datori-
serad träning eller vad vi ägnar oss åt på fritiden. Sissela har 
även arbetat som forskningschef på världens största utbild-
ningsföretag Pearson. Hon är författare till boken Distraherad 
– hjärnan, skärmen och krafterna bakom som kom ut 2019.
 Sissela Nutley föreläste på Språkslingans kunskapsdag 
2019 och nu vill vi ge fler möjlighet att lyssna till hennes 
intressanta tankar om vad som händer i hjärnan när man lär 
sig, vad som krävs, och hur vi skapar de bästa förutsättning-
arna för att stötta lärandet. Hur kan vi hantera en alltmer 
uppkopplad vardag och vad säger forskningen egentligen?
http://sisselanutley.com/

Sissela Nutley

Maria Heimer


