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Film ”Barn tycker till”

https://www.youtube.com/watch?v=osU2GUMuk
vI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=osU2GUMukvI&feature=youtu.be


www.statensmedieråd.se

https://statensmedierad.se/


Utvecklingen över tid 

Källa: Statens medieråd, Småungar & medier 2019



Utvecklingen över tid 

Källa: Statens medieråd, Ungar & medier 2019



Vad oroar föräldrar? 

 

 

 

 

 
Källa: Statens medieråd, Föräldrar & medier 2019



Information och vägledning 

14-25 % tycker att de får 
tillräckligt med information

En fjärdedel tycker att de 
saknar en del information 
och vägledning

Vart vänder sig föräldrar?
• Barn 0-8 år = internet och familj/vänner/bekanta

• Barn 9-18 = skolan och internet
Källa: Statens medieråd, Småungar & medier 2019, 

Föräldrar och medier 2019



Bakgrund och syfte

• Uppdrag om handlingsplan 
kring spel 

• Bidra till att barn, unga och 
deras föräldrar ska få ett 
medvetet förhållningssätt till 
digitala medier och dess 
användning





Arenor

• Barnhälsovården 

• Familjehälsan (Barn- och 
ungdomshälsan)

• Förskolan 

• Skolan/elevhälsa 

• Socialtjänsten 



Exempel på vad som gjorts 

• Utbildningsinsatser 

• Framtagning av samtalsstöd/metodmaterial 

• Publicering av information på 1177.se 

• Samverkan med länets 
tre hälsobibliotek 

• Frågor om användningen
av digitala medier 
i hälsosamtalen och 
enkätundersökning 
till barn och ungdomar i länet 



http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-

processer/folkhalsa/digitala-medier/

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/digitala-medier/


På vilket sätt kan du använda 
dig av materialet? 



Exempel hur materialet kan användas 
i förskoleverksamheten

Föräldramöte Material att dela ut till 

föräldrarna (t.ex. i 

samband med ett 

föräldramöte)

Material att hänga på en 

anslagstavla eller lik. 

Visa filmen ”Barn tycker 

till” samt diskutera frågor 

som finns i samtalsstödet

Visa filmerna ”Ögon och 

digitala medier” och 

”Kroppens rörelse och 

digitala medier” 

Visa föräldrarna bildkorten

från Statens Medieråd 

samt diskutera frågor som 

finns i handledningen 

kopplat till dessa bilder

Tips om appar

8 tips för användning av 

digitala medier kopplat till 

ögat och rörelse

Affisch – barn och ungas 

användning av digitala 

medier

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/samtalsmaterial.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/bildkort-familjeliv-sma-barn-och-medier-ver2.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/info_samtalskort_snackar-om-appar.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/visitkort-tips_a4.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/barn-och-ungas-anvandning_a3.pdf


Exempel på hur materialet kan användas i 
kontakt med barn, unga och deras 
föräldrar 

Föräldramöte Material att dela ut 

till föräldrarna (t.ex. i 

samband med ett 

föräldramöte)

Material att använda 

i mötet med barn 

och unga

Material att hänga på 

en anslagstavla

Visa filmerna ”Ögon 

och digitala medier” 

och ”Kroppens

rörelse och digitala 

medier” 

Visa föräldrarna 

bildkorten från 

Statens Medieråd 

samt diskutera frågor 

som finns i 

handledningen 

kopplat till dessa 

bilder

Tips om appar

8 tips för användning 

av digitala medier 

kopplat till ögat och 

rörelse

Använda

samtalskorten och 

bildkorten i mötet 

med barn och unga

Materialet ”Nätkoll” 

från Statens 

medieråd

Affisch – barn och 

ungas användning av 

digitala medier

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/bildkort-familjeliv-sma-barn-och-medier-ver2.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/info_samtalskort_snackar-om-appar.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/visitkort-tips_a4.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/ac21f0b093dd46ada89ce3e6fb8935ef/samtalskort_2017.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/ac21f0b093dd46ada89ce3e6fb8935ef/bildkort-med-samtalsstod_kronoberg_.pdf
http://www.natkoll.nu/
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5c201f9693504a579caf60c1f1ef6be1/barn-och-ungas-anvandning_a3.pdf


Tack! 

Anna Ståhl

010-2237182

anna.stahl@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
0470-588541
emma.1.johansson@kronoberg.se

mailto:anna.stahl@lansstyrelsen.se
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