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Kritiska och känsliga perioder

Charles A. Nelson, From Neurons to Neighborhoods, 2000

DÖTID - tid med en aktivitet som förhindrar utveckling (indirekt hämmande) 
SLÖTID - tid med en aktivitet som varken är utvecklande eller hämmande 
FRÖTID - tid med en aktivitet som sår ett frö till nästa steg i utvecklingen

https://adioma.com
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Småungar & medier, 2019 
Statens medieråd



Mer skärmtid vid 2 och 3 års ålder —> sämre kognitiv utveckling ett och två år senare 



Barnhjärnan och skärmar

17

Mänsklig social interaktion 

Härma - upprepa 
Alla sinnen, känna, utforska  
Hela kroppen 
Sång, rytm

Lärande verktyg: Självständigt arbete 

Verktyg (böcker, skärmar)



Från Minds rapport, Mår unga sämre i en digital värld?









5 veckors träning 
15 min/dag







Slutsats

● 4-5 års ålder 

● Arbetsminne och logik förbättrades 

● Impulskontroll och filtreringsförmåga förbättrades inte  

—> olika spel har olika effekt



För de yngsta (<2 år):

Begränsa skärmanvändandet framför och för barnet 

• Samtala, läs, rimma, sjung 
• Uppmuntra rörelse, lek med alla sinnen  

Välj digitalt medieinnehåll med omsorg och syfte 
• Likhet med verkligheten 

• Upprepning 

• Tillsammans med en vuxen som förstärker budskapen  

• Se till att det inte går ut över andra viktiga aktiviteter

Från 2 till 5:

DÖTID 

Enskilda skärmaktiviteter för små barn

SLÖTID        FRÖTID





Läroplanen - digital kompetens

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga 
ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt 
ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

"Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett 
sätt som stimulerar utveckling och lärande. Det betyder att en applikation som 
laddas ned måste problematiseras med utgångspunkt från styrdokument och 
förskolans uppdrag, och utifrån tanken att den är ett läromedel och ett material 
för lärande. Annars finns en risk för att förskolan bidrar till en konsumtion av 
applikationer, utan förankring i lärande.”

Källa: Skolverket, Webbkursen Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan---webbkurs


Vad behövs för att detta ska bli bra? 
  

• Fortbildning 
• Kommunikation 
• Samverkan mellan hem och förskola



Så här jobbar vi med digitala verktyg!

Forskning visar att barn under ca 2 år inte gagnas av att jobba enskilt med skärm. I den 
här åldern behöver barn främst mänsklig interaktion för att utvecklas där både vuxnas 
och barns skärmanvändande kan komma emellan. WHO rekommenderar ingen skärm 
för barn yngre än 2 år utöver videosamtal. (Kortare stunder är sannolikt ingen fara så 
länge barnet får tillräckligt med uppmärksamhet, rörelse, samtalande och trygghet i 
övrigt.) Därför arbetar vi med digitala verktyg på detta sätt med de yngsta barnen: 

T.ex. Dokumentation, foto etc. 

Projeceringar etc. 

Från 4 års ålder tycks barn kunna förstå och lära sig från visst pedagogiskt innehåll via 
en skärm, men det är viktigt att det inte blir för mycket tid och att användandet stöttas av 
en vuxen. Enligt WHO bör tiden inte överskrida 1 h/dag för att barnet också ska få annan 
typ av stimulans och rörelse. Därför arbetar vi med digitala verktyg på detta sätt för 
barnen mellan 3 och  5 år: 

T.ex. dokumentation, foto, projeceringar, robotar, green screens, appar, 
programmering etc. 



Poddar på temat 

BVC podden 

Life with kids 

Barnpsykologerna 

Känslosmart



Släpps på onsdag 29/1 
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