ECE-gruppen presenterar praktiknära forskning

Praktiknära forskning – Fältet och ECE i samverkan
Välkommen till Högskolan i Gävle, Valhall, tisdagen den 30 oktober 2018
Dagen riktar sig till förskollärare och personal i förskolan samt lärare som undervisar i
förskoleklass upp till åk 3 i skolan (F-3) inklusive lärare i fritidshem/fritidspedagoger.
Innehållet under dagen behandlar estetiska uttrycksformer, digitala redskap som
uttrycksmedel, pedagogisk dokumentation, didaktik och kunskapsområden i förskolan.
Program
09:00 – 9:30

Kaffe/te och ostsmörgås

09:30 – 10:00

Introduktion
Information
- om förskollärarprogrammet
- RucX

10:00 – 12.15

Presentationer:
Anette Ivarsson
Catarina Wahlgren
Kerstin Bäckman och Kia Kimhag

12:15 – 13:15

Lunch (Kan köpas på Högskolan eller i närliggande omgivning)

13:00 – 15:20

Presentationer:
Jan Grenholm
Annika Elm och Johan Liljestrand

14:30 – 15:00

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri! Anmälan görs på www.hig.se/rucx senast den 22 oktober.

Välkomna!

Förmiddagen:
Anette Ivarsson, universitetsadjunkt
Digitalisering i förskolan
Digitalisering i förskollärarprogrammet, hur förskolans verksamhet kan erbjuda barn
möjligheter att exempelvis använda programmering. Det ges exempel på vad och hur vi
arbetar med digitala verktyg. I presentationen belyses även den ökade digitaliseringen i
samhället och vilka konsekvenser det kan föra med sig för utbildningssystemet.

Catarina Wahlgren, doktorand i genusvetenskap vid Uppsala Universitet och
Högskolan i Gävle
Representationer, deltagande och perspektiv – hur kommer barnen in i förskolans
pedagogiska dokumentation?
Studien handlar om barns representation, deltagande och perspektiv i arbetet med
pedagogisk dokumentation i förskolan. Under denna presentation kommer några
fotografiers fiktiva livshistoria att presenteras. Vilken betydelse har dessa livshistorier
för barns möjlighet att interagera med fotografierna och påverka sitt eget lärande och
förskolans verksamhet?

Kerstin Bäckman, lektor i didaktik och Kia Kimhag, universitetsadjunkt i pedagogik
(ev. studentmedverkan)
Internationell samverkan mellan förskollärarutbildningar
I presentationen beskrivs det internationella utbytet som pågått under flera år mellan
Högskolan i Gävle och Kingston .iversity i England. Där är även studentmedverkan en
viktig del. Vi presenterar även ett nytt projekt som handlar om internationalisering
och kulturmöten med studier av miljöer för lärande där även studenter och aktiva
förskollärare deltar. Projektet som förutom HiG och Kingston University även inkluderar
utbildning och förskolor i Barcelona syftar till att vi ska kunna lära oss av varandras sätt
att organisera utbildning och undervisning, i förskolor och i lärarprogram.

Eftermiddagen:
Jan Grenholm, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle
Att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Av läroplanen (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska sträva efter att varje
barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och ges möjlighet att utforska
hur enkel teknik fungerar. Var hittar vi teknik i förskolemiljön? Hur väcker vi barnens
nyfikenhet och skapar ett intresse för teknik och naturvetenskap? I presentationen ges
exempel på vardagsnära teknik inklusive viss digitalisering i förskolan.

Annika Elm, universitetslektor i didaktik och Johan Liljestrand, universitetslektor i
pedagogik
DesDiNaTe – ”Det rullar”
Förskollärare, förskolechef och forskare presenterar det praktikbaserade
forskningsprojektet DesDiNaTe – ”Det rullar”. Det handlar om barns lärande och
förskollärares innovativa arbetssätt i inomhus- och utomhusmiljöer för att skapa
meningsfulla sammanhang för barnen då naturvetenskap och teknik behandlas. Hur kan
vi förstå och följa barns lärprocesser i daglig praktik? Hur kan vi ta tillvara på barnens
intressen och samtidigt utmana dem i frågor om till exempel friktion?

Information om ECE: www.hig.se/ece

