Upptäck CHILD på Upptech!
Forskargruppen CHILD från Jönköping University bjuder
in till en extra rolig dag på UPPTECH Science Center i
Jönköping lördagen den 29 februari 2020. Vi välkomnar
speciellt barn och ungdomar, föräldrar och er som arbetar
med barn och som har medverkat i vår forskning.
Kom och lek, experimentera, prova på att forska och lyssna på
när vi berättar om vår forskning.
Deltagandet är gratis. Anmäl er via nedanstående webbformulär
då antalet platser är begränsat.
Vi bjuder på fika!

29 febr
uari
kl.10 -1
6

Sista anmälningsdag 22 februari.
www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7f8502899293

Forskarna från CHILD finns på plats vid olika stationer och håller
i lekfulla aktiviteter kopplade till forskningen. Det blir också korta
föreläsningar för föräldrar och personal som arbetar med barn
och ungdomar och berörs av vår forskning. Detta tillsammans
med allt spännande som redan finns på UPPTECH gör denna
dag till något alldeles extra!

Skanna koden
för att komma
till anmälan!

CHILD är en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Jönköping
University (Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och
kommunikation) som arbetar med forskning kring delaktighet
hos barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Kontaktperson: Forskningsassistent Maria Hultin maria.hultin@ju.se
JU.SE/CHILD

PROGRAM
Nedanstående aktiviteter från CHILD finns
på plats under dagen och sker fortlöpande
RÖDA RUMMET:
Att använda bilder för att prata
• Prova att samla in information med hjälp av bilder
BLÅA RUMMET:
Hur kan det vara att ha funktionsnedsättningar
• Att använda rullstol, att inte kunna se eller höra,
att ha en protes, att ha svårt att prata m.m.
VITA RUMMET:
Vad är forskning? Vilken forskning tycker du behövs?
• Barn/vuxna får skriva och berätta, vi samlar in tankar och idéer
BOTTENVÅNINGEN:
• Att träffa och prata med personal inom vården, vad känns bra?
• Hur kan forskningen påverka framtiden?
• Bygg lego och öva på att prata med varandra
• Femkamp
• Prova på att forska!
ÖVRE VÅNINGEN:
• Från topp till tå – hur ser vi ut inuti?
• Den lilla knoppen på kroppen – att mäta vad som händer i hjärnan

TEATERRUMMET:
12.00-12.15 Vad är forskning och hur gör man? Vi förklarar med
		
hjälp av sagan om Nasse som hittar en stol
12.30-12.45

Att leva med sjukdom/funktionsnedsättning som barn

13.00-13.15 Att vara förälder till ett barn med sjukdom/
		funktionsnedsättning
STORA KONFERENSSALEN:
10.30-10.45

Forskargruppen CHILD - Professor Mats Granlund

10.50-11.05
		

Vad påverkar barns delaktighet?
- Forskare Frida Lygnegård

11.10-11.25
		

Children’s rights - Professor Juan Bornman,
University of Pretoria

11.30-11.45

Barns delaktighet i förskolan - Professor Eva Björck

13.30-13.45

Forskargruppen CHILD - Professor Mats Granlund

13.50-14.05
		

Vad påverkar barns delaktighet?
- Forskare Frida Lygnegård

14.10-14.25
		

Children’s rights - Professor Juan Bornman, 		
University of Pretoria

14.30-14.45

Barns delaktighet i förskolan - Professor Eva Björck

