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Vad vill de yngsta prata om? 

Gemensamt uppmärksamhetsfokus att skapa
dialog om

• Emotionell dialog

• Mimik och gestik

• Stanna kvar

• Öppna dialoger

Ole Henrik Hansen 

Förskolans yngsta barn: perspektiv på omssorg, lärande och lek 2017



Att vara ”à jour”

språkutvecklande 
agerande/undervisning

analyssituation

Beredskapskompetens – hantera det oväntade och överraskande

Närvarokompetens – fysisk, emotionell och kognitiv

Sheridan, Sandberg Williams – Förskollärarkompetens i förändring 2015



Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman 

Lpfö 18



Vad ska jag säga i reflektionen?

Vad hände?

Hur blev det 
då?

Hur gjorde 
du? 

Hur gjorde du 
förra gången?

Hur gjorde 
din kompis? 

Härmade du?

Hur ska du 
pröva nu?

Hur ska du 
pröva nästa 

gång? 



Identitet genom tingen
“Den ska ligga på hyllan”



Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i 
läroplanen och det barnen visar 

intresse för samt i det kunnande och 
de erfarenheter som barnen tidigare 

har tillägnat sig. 
Lpfö 18 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära 
och förtroendefullt sätt med hemmen.

Lpfö 18



Calle:

- Calle, står Calle. 

Calle skriva Calle. 

Calle skriva pappa Joakim. 

Calle skriva mamma Jenny.



• - Jag ska skriva min 
lillebrors namn 

• - Jag tror att jag kan 
skriva Anna (mammas 
namn)

• - Jag vill skriva 
polishelikopter men jag 
kan inte.

• - Jag vill skriva God Jul.





Stella och Alicia sitter som vanligt
och skriver…

Stella: -Jag skriver mamma, pappa.

Alicia: - Mamma, pappa. Hon viker ihop
papperet.- Mamma, pappa få den. 
Mamma pappa borta.  På jobbet.

Alicia går iväg med papperslappen. Hon 
lägger det på golvet. Efter en stund
kommer mamma. 

Alicia: - Ha den! Hon plockar upp brevet 
från golvet och ger till mamma.

(Dokumentation från skrivprojekt)



Jag

Mina nära och 
kära

Mina  känslor, 
intressen,  

upplevelser 
och 

erfarenheter

Min 
motivation

Mina uttryck



Tack för mig!

Kontakt:

lenaedlund@live.se

mailto:lenaedlund@live.se

