
 u Linda Linder om att leva värdegrunden i lärmiljöerna

 u De yngsta barnen och undervisningen – Lena Edlund är tillbaka!

 u Verktyg för mötet där samspelet inte flyter automatiskt

 u Att vara aktivt varsam mitt i vardagens alla händelser 

 u Vad innebär det att jobba med miniSEMLA?
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Välkommen till vårens  

viktigaste konferens  

för dig som arbetar med  

de yngsta barnen

4+
n	Konferens för 
 hela arbetslaget

n	Gå fyra så 
 bjuder vi 
 rektor

n Lena Edlund
 pedagogisk utvecklare  
 och författare 

n Linda Linder
 förskollärare  
 och ateljerista

FÖRELÄSARE

n Sofia Hedin
 förskollärare och  
 pedagogista 

n Jenny Jakobsson Lundin
 skol- och  
 förskolepsykolog 

n Sara Krokström
 förskollärare och  
 utvecklingspedagog 
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 u De yngsta barnen och undervisningen – Lena Edlund är tillbaka!

 u Verktyg för mötet där samspelet inte flyter automatiskt

 u Att vara aktivt varsam mitt i vardagens alla händelser

 u Vad innebär det att jobba med miniSEMLA?
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Anmäl dig på webben!

08.15  
Registrering
Kaffe/te och smörgås

09.00 
Välkommen
Moderator Katarina Larsson inleder konferensen

Konferensprogram 

09.10

De yngsta barnen och undervisningen 
Nu kommer uppföljaren till den enormt uppskattade boken ”De 
yngsta barnen och läroplanen”. Lagom till konferensen släpps Lena 
Edlunds nya bok ”De yngsta barnen och undervisningen” där hon 
ger oss en djupare förståelse för vad undervisning kan innebära och 
hur den kan ta form med just de allra yngsta på förskolan. Under 
konferensen föreläser hon för första gången utifrån innehållet i den 
nya boken. 

n   Fånga lust och nyfikenhet – vad är utbildning och  
 undervisning med de yngsta?
n   Så kan undervisningen ta form i vardagen
n   Hur vet vi att vi når våra mål när barnen inte har det  
 verbala språket?

 Lena Edlund 
 Pedagogisk utvecklare, författare och tidigare  
 fortbildare på Lärarfortbildning

 Hennes långa erfarenhet som förskollärare,  
 pedagogisk handledare och förskolechef ger  
 stor tyngd i allt hennes arbete och hon kan  
 med lätthet förankra teoretiska kunskaper  
i den vardag du möter i förskolan. Hon brinner extra för  
arbetet med de allra yngsta barnen. 

12.00
Lunch
Vi tar en paus och äter tillsammans

10.45

Aktivt varsam i en praktik där det lilla  
är det stora 
I arbetet i förskolan pratar vi mycket om långsamhetens vikt. Men 
vad lägger vi i begreppet och vad innebär det för oss pedagoger? 
När vi arbetar med de yngsta barnen behöver vi vara enormt 
aktiva men av varsamt slag. Vi behöver både hålla i och lägga till 
saker för att fördjupa utforskandet och skapa undervisning som 
inte bryter magin. Sofia visar med exempel från den egna praktiken 
hur detta kan göras, samt hur de tänker kring progression där 
avdelningarna krokar arm med varandra. 

n   Vad kan det innebära att vara aktivt varsam mitt  
 i vardagens alla händelser?
n   Så kan vi tänka tillsammans kring progression  
 och lärprocesser
n   Bevara, synliggöra och förstärka det lilla barnets styrkor

  Sofia Hedin 
  Förskollärare och pedagogista 

  Hon föreläser och fortbildar bland annat  
  vid pedagogistautbildningen via Reggio  
  Emilia Institutet. När hon i fjol föreläste vid  
  konferensen fångade hon publikens intresse 
   och väckte en önskan om att få höra mer.  
I år fördjupar hon sina tankar kring långsamhet och varsam-
het och vad det betyder i arbetet med de yngsta barnen. 

Konstnär: Isabelle Löthman

NU KOMMER UPPFÖLJAREN!

Lagom till konferensen släpps Lena 
Edlund nya bok De yngsta barnen och 
undervisningen. Hennes tidigare bok 
De yngsta barnen och läroplanen finns 
på nästan varenda förskola och ger 
oss ständigt en anledning att komma 
tillbaka och läsa den igen.  
Nu kommer äntligen uppföljaren! 



Förskolans yngsta barn
Den årliga mötesplatsen där 1-2 åringarna har huvudrollen

I ÅR ÄR  det femte året vi bjuder in till konferensen där de yngsta barnen har huvudrollen.  
Några av de mest uppskattade föreläsarna genom åren kommer tillsammans med nya  
bekantskaper att inspirera och utveckla dig som varje dag möter barnen i förskolan.  

När vi jobbar med 1-2 åringar har vi naturligt stort fokus på omsorg, trygghet och relation, men måste  
samtidigt tydliggöra skillnaden mellan förskola och privat relation. Du är den som lägger grunden för  

barnets fortsatta väg genom förskola och skola. På konferensen får du möta andra i samma situation och  
lyssna till föreläsare med stor erfarenhet och enorm kunskap just kring de allra yngsta. 

Förra årets konferens var en riktig succé med toppbetyg från deltagarna. I år hoppas vi på ännu mer!
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5 14.45 
Fika
Kaffe/te och kaka

Samspelets psykologi i förskolan är boken 
som visar hur psykologiska kunskaper 
kan översättas i pedagogisk praktik. Med 
utgångspunkt i situationsbeskrivningar 
hämtade från förskolans vardag presen-
teras forskning och teorier om exempel-
vis anknytning, lek och gruppsykologi.

Boktips! Sam
spelets psykologi i förskolan

 Jenny Jakobsson L
undin

Samspelets psykologi i förskolan
Jenny Jakobsson Lundin

13.00

MiniSEMLA  
– en undervisningsmetod för de allra yngsta
SEMLA (socio-emotionellt och materiellt lärande) utvecklades av 
bland andra Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer som en del 
i deras forskning i projektet ”Hjärnvägar i förskolan”. Intresset 
kring SEMLA är stort och många är nyfikna på hur det fungerar 
i praktiken. Sara Krokström har i sitt arbete anpassat metoden till 
undervisning med de yngsta barnen och då föddes miniSEMLA! 
Tanken är att det blir en start i undervisningen som i progression 
leder till att barnen sedan kan ta till sig SEMLA när de blir äldre.  

n   Vad innebär det att jobba med miniSEMLA?
n   Så kan en undervisningsstund organiseras
n   Min roll som lärare före, under och efter stunden
n   Vad kan undervisning med de yngsta barnen vara?

 Sara Krokström 
 Förskollärare och utvecklingspedagog  

  Sara arbetar för och med förskolans  
  yngsta barn och har en stark övertygelse  
  om att små barn kan göra stora saker och  
  att vi vuxna behöver låta dem prova. Hon  
  brinner för att skapa spännande möjlig- 
heter till lärande och utforskande för barnen och möjliggöra 
barnens självständighet. Utöver arbetet i barngrupp arbetar 
Sara som utvecklingspedagog i Vaxholms kommun för att 
stödja och inspirera kollegor inom det pedagogiska utveck-
lingsarbetet.

14.00

En livboj när samspelet inte flyter
När det goda samspelet inte uppstår av sig självt behöver vi 
medvetna strategier för att lyckas. Även svåra utmaningar kan bli 
hanterbara och överkomliga när pedagogik och psykologi möts 
kring ett barn eller en hel barngrupp. Under föreläsningen får vi en 
inblick i hur psykologin kan vara ett stöd i förskolan och hur vi kan 
få till det i mötet med de barn där samspelet inte automatiskt flyter 
enkelt och lätt.

n   Vilken relationskvalitet behöver förskolans yngsta barn?
n   Så hjälper vi barn och föräldrar som har svårt att skiljas åt
n   Hur hjälper vi barn som inte riktigt litar på vuxna?
n   Pedagogens stöd i små barns utveckling via samspel och lek

 Jenny Jakobsson Lundin 
 Skol- och förskolepsykolog

 Jenny arbetar med att ge konsultation till  
 pedagoger i Haninge kommun. Hon impo- 
 neras ofta över hur pedagoger med lite extra  
 hjälp av psykologisk kunskap lyckas åstad 
 komma stora förändringar. Med boken Sam-
spelets psykologi i förskolan vill hon ge ett stöd i mötet med de 
barn som är lite svårare att förstå sig på. 



LENA EDLUND

HALLÅ DÄR!

Varför intresserar de yngsta barnens 
lärande dig så mycket?
– Det är underskattat, det uppmärksammas 
inte så mycket på förskolan som det borde 
och det är ett relativt outforskat område.

Vad är det viktigaste att tänka på när 
man undervisar de yngsta? 
– Att planera för att de yngsta lär 
med kropp och huvud samtidigt, så 
undervisningen behöver öppna upp 
för rörelse och ett visst mått av så 
kallat ”kaos”.

Vad är utgångspunkten  
i arbetet med den nya boken? 
– Den riktar blicken mot vad 
pedagogen gör i relation till 
förskolans undervisnings-
uppdrag, till skillnad från 
den tidigare boken som 
handlar mycket om vad bar-
nen gör på förskolan som 
kan kopplas till läroplanens 
olika mål.

15.15

Leva värdegrunden i lärmiljöer för de allra yngsta  
– förflyttning, förändring och förvandling 
Följ ett arbetslags utveckling av det gemensamma torget för 1-  
2-åringarna. I arbetet med att erbjuda de yngsta barnen tillgängli-
ga, varierade och inspirerade lärmiljöer är pedagogernas förhåll-
ningssätt avgörande. Att på riktigt leva läroplanens värdegrund 
och ge barnen inflytande och delaktighet är ett arbete som kräver 
rannsakan av varje steg, långsamhet och lyssnande.  

n   Så blir förhållningssätt arbetssätt som i handling  
 omsätter det vi vill främja
n   Bjud in och låt barnen ta plats i det gemensamma  
 utvecklingsarbetet
n   Hur kan barn, pedagoger och ateljerista arbeta  
 tillsammans för en gemensam miljö? 

 Linda Linder 
 Legitimerad förskollärare, ateljerista, teaterpedagog  
 och grundlärare

 Hon är författare och redaktör för boken  
 Pedagogisk miljö i tanke och handling och  
 står bakom den populära bloggen Pedago- 
 giska Kullerbyttan. Linda är en mycket efter 
traktad föreläsare och hon lämnar alltid sina åhörare fyllda 
med ny energi. 

16.30 
Konferensen avslutas

Hur går man konkret tillväga för 
att utforma en öppen, innehållsrik 
och inbjudande pedagogisk miljö? I 
antologin Pedagogisk miljö i tanke och 
handling delar författarna med sig av 
sina erfarenheter, tankar och idéer. 
Samtliga är inspirerade av tanken om 
miljön som den tredje pedagogen.

Boktips!



Jag är verkligen stolt över att för femte året i rad få möjlighet bjuda 
in till detta oerhört viktiga forum. Min ambition med konferensen 
har varit och är fortfarande att undersöka frågan ” Hur skulle försko-
lan se ut om de yngsta barnen fick bestämma?” Ja, så hur blir det när 
vi låter de yngsta barnen få huvudrollen i läroplanen? 

Som vanligt låter vi spännande och kunniga föreläsare ge er nya 
perspektiv, oväntade ingångar och konkreta exempel på hur vardagen 
kan se ut för de yngsta barnen på förskolor runt om i landet. Detta år 
har vi ett helt fantastiskt startfält där jag vågar lova att ni kommer 
få med er massor av uppslag, utmanade tankar men också konkreta 
exempel på hur det kan se ut när 1-2 åringar på riktigt får vara med 
och bestämma. 

KONFERENS PÅ
TRE ORTER

Göteborg  
24 april

Malmö  
7 maj

Stockholm  
14 maj

LUNCH OCH 
KAFFE INGÅR

Ordinarie pris är 3 450 kr exkl moms.  
I priset ingår fika och lunch.

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder sig till hela 
arbetslaget. Vårt erbjudande ”4+” betyder 
att när ni anmäler minst fyra betalande 
deltagare så bjuder vi rektor.

FEMTE KONFERENSEN 
PÅ LIKA MÅNGA ÅR

TIDIGARE TEMAN

2016
Hur ser förskolan ut om 1-2 åringarna får bestämma?

2017
Hur tar vi vara på 1-2 åringarnas nyfikenhet och lust?

2018
Hur pratar 1-2 åringar med oss?

2019
Hur blir Lpfö 18 1-2 åringarnas läroplan?

Katarina Larsson, kvalitetsansvarig förskola

När du lämnar konferensen ska du…

n	Fått utveckla din förståelse för vad undervisning med de yngsta barnen kan vara

n	Ha verktyg att använda i mötet med barn som är lite svårare att förstå sig på

n	Reflekterat kring vad det innebär att vara aktivt varsam i förskolans alla händelser

n	Utmanat ditt sätt att se på de yngsta barnens förmågor

n	Fått inspiration och energi till ditt viktiga arbete med 1-2 åringarna  

Moderatorn har ordet

Med reservation för ändringar



Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

”Praktiska tips som är 
något förskollärna alltid 
vill ha. Jag hade önskat 
att jag hade skickat fler 

pedagoger”

”Jag tycker att alla före-
läsare hade ett intressant 

innehåll i sina föreläsning-
ar. Jag var helt slut efter 

dagen men ändå helt fylld 
med ny energi”

”Många bra och  
inspirerade  
föreläsare”

Konferensen brukar bli fullbokad så 
se till att anmäla dig redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor!

Lena Rosada
lena.rosada@lararfortbildning.se
08-737 65 28

Förskolans yngsta barn
Den årliga mötesplatsen där 1-2 åringarna har huvudrollen
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Sagt av 
tidigare 
deltagare

”Helheten var så bra, att 
få tips på hur vi ska jobba 

med de yngsta barnen 
som många gånger känns 

lite bortglömda i andra 
sammanhang”

Anmäl dig på webben!

BOKA
NU

Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se
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