Små barns hjärnor och lekfullt lärande, från ord till handling
Program
09 00 – 10 45

Svensk förskola är världsledande
men kan bli ännu bä�re

13 15

Science Centers kan bidra �ll systema�k och
struktur i arbetet med bl a digitalisering
Chris�ne Sundberg Carendi, VD på Svenska
Science Centers, ger en introduk�on �ll arbetet
med förskolorna och Anna Gunnarsson, Navet
Science Center, redovisar �llsammans med Ane�e
Söderberg, förskoleområdet Emilia centrum i
Ulricehamn, e� mångårigt samarbete för a� utveckla den digitala kompetensen.

13 45 – 15 00

Workshops: Hur gör vi?

Vad vet vi om små barns hjärnor?
Gunnar Bjursell prof em, Karolinska Ins�tutet,
ini�a�vtagare �ll ”Den kulturella hjärnan”
Vad betyder den reviderade läroplanen för
förskolornas arbete?
Lärarförbundet samtalar med nyvalda företrädare
för regeringsmajoriteten och opposi�onen
Förskolan behöver arbeta mera målstyrt med
alla läroplansområden
IngBeth Larsson, samordnande projektledare för
förskolegranskningen på Skolinspek�onen

Vad kan och bör förskolan göra för barn med
särskilda behov?
Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog,
Provivus AB, förfa�are �ll ﬂera böcker inom
området

Om skolforskningsins�tutets aktuella
forskningsöversikter
”Klassrumsdialog i matema�kundervisningen” är
klar, arbetet pågår med en interna�onell forskningsöversikt om ”hur förskolepersonalen kan följa och
leda lek som s�mulerar barnens sociala interak�on”
Karolina Fredriksson Projektledare,
Skolforskningsins�tutet

Gymnasiearbetet Science Kids
Marianne Fogelberg, BUNT's projektledare,
presenterar e� projekt där gymnasieungdomar
delar med sig av sina kunskaper �ll förskolebarn i
Trollhä�an och Uddevalla.
Barn med au�sm får möta roboten NAO
Mikael Fallmo, Kungsholmens stadsdelsförvaltning,
och Mariana Back, Tekniska museet, berä�ar om e�
nystartat projekt där barn möter en robot i olika
miljöer och sammanhang.

KAFFE
11 15 – 12 15

Morgondagens teknik för
morgondagens vuxna

Lärande för hållbar utveckling i förskolan
Leg förskollärarna och NT-utvecklarna Lise-Lo� Fjell,
Uddevalla kommun, och Erica Strand, Förskolechef i
Melleruds kommun, redovisar resultatet av e�
projekt om energi i förskolan och barns lärande i
projektet.

Barns förståelse för begrepp och fenomen
inom naturvetenskap och teknik
Reﬂek�oner från Projekt Väst, e� samarbete mellan
Stockholms stad, Universitetet och NTA med fokus
på språk och begrepp från förskola �ll åk 6.
Ewa Eriksson Carlquist, Vetenskapens Hus/KTH
och Sara Wennergren, Stockholms stad

KAFFE
15 30 – 16 15

Barn har naturlig förståelse för hållbarhet men
hur utvecklas den i senare skolformer?
Cecilia Caiman, ﬁl dr, MND, Stockholms Universitet
12 15

LUNCH

A� ta �llvara svensk förskolas poten�al
– vem ansvarar för det?
Avslutande samtal mellan inbjudna gäster och
styrelselen i den nybildade föreningen Barn
Upptäcker Naturvetenskap och Teknik,
BUNT (Science Kids).

