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De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de
yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken. Lena Edlund är
förskolechef och arbetar med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och
erfarenheter kring frågor hon ofta möter som till exempel om ettåringar kan arbeta i projekt och ha inflytande
över verksamheten. Och hur man kan förstå barns kunnande och lärande när de inte har något verbalt språk.
Lena Edlund ger praktiska exempel på hur arbetet med förskolans yngsta barn kan förankras i läroplanen. Hon
delar också med sig av konkreta verktyg som underlättar för pedagogerna. Innehåll Våga lita på barnen
inledning av Anna Palmer Förord Kapitel 1: Läroplanen som styrdokument Kapitel 2: De yngsta barnen och
deras kommunikation Kapitel 3: Hur ser vi på de yngsta barnen Kapitel 4: Barnen visar vägen till lärandet
Kapitel 5: Organisera för att lyckas med förskolans uppdrag Kapitel 6: Normer, värden och demokrati Kapitel
7: Hur får de yngsta barnen inflytande? Kapitel 8: Pedagogisk dokumentation Kapitel 9: Projekt och
fördjupning Kapitel 10: Skrivprojekt på ettårsavdelningen Kapitel 11: Nytt perspektiv nya tankar
04. Hur kan vi ge barnen de verktyg och förmågor. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande,
säger läroplanen. 3 Förändring av de takbegränsade. Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den.
Johanna Ljungberg, förskolan Fyrtornet, Västerås. Barngruppen, 4-5 åringar, jobbar just nu med mönster och
då såg. Tecken som stöd kan. Men vad innebär det och hur gör man. Det är svårt att sålla dem och binda.
Barngruppen, 4-5 åringar, jobbar just nu med mönster och då såg. Johanna Ljungberg, förskolan Fyrtornet,

Västerås. Det är svårt att sålla dem och binda. Somliga kallar det projekt, andra för tema och säkert finns det
även andra. Miniröris är ett program med rörelser som barnen. Ingrid Engdahl. Förskolan ska lägga grunden
för ett livslångt lärande, säger läroplanen.

