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INLEdNINg
SmåbarnSpedagogiken i rörelSe  är ett program för främjande av 

fysisk aktivitet och välbefinnande som riktar sig till småbarnspedagogi-

ken. programmet, som lanserades år 2015, har som mål att ge varje barn 

möjlighet att uppleva glädjen i att röra på sig och att dagligen få tillräck-

ligt med fysisk aktivitet. programmet Småbarnspedagogiken i rörelse är 

baserat på den nya lagen om småbarnspedagogik1, grunderna för planen 

för småbarnspedagogik2 och rekommendationerna för fysisk aktivitet un-

der de första åren3.

I programdokumentet beskrivs målen för programmet Småbarnspeda-

gogiken i rörelse och grundprinciperna för genomförandet av program-

met. Samtidigt bygger man på olika nivåer upp visioner för programmets 

framtid. I publikationen granskas också utgångspunkterna för program-

met, såsom lagar och dokument som styr småbarnspedagogiken samt 

vetenskapliga motiveringar till varför små barn behöver fysisk aktivitet.

Foskning visar att lekfull fysisk aktivitet som utgår från barnet stöder bar-

nets helhetsmässiga uppväxt och utveckling. Forskningen ger en antydan 

om hur vi vuxna i våra olika roller kan stöda barnens välbefinnande ge-

nom att vara fysiskt aktiva och röra på oss. 

det är på de vuxnas ansvar att stöda barnets välbefinnande, hälsa och lä-

rande så att varje barns rätt till fysisk aktivitet dagligen tillgodoses. den 

pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken är helhetsska-

pande och enhetlig. Fysisk aktivitet och att röra på sig mångsidigt ska 

vara möjligt för barnet varje dag som det deltar i småbarnspedagogiken.
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programmet 
Småbarnspedagogiken i rörelse
Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder personal inom små-
barnspedagogiken verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet 
och att utveckla det egna arbetet med utgångspunkt i grun-
derna för planen för småbarnspedagogik och rekommenda-
tionerna för fysisk aktivitet under de första åren. programmet 
genomförs utgående från den egna enhetens förutsättning-
ar, enligt ideologin om små steg och med stöd av modellen för 
kontinuerlig utveckling.1
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Om man ser på mängden fysisk aktivitet är målet i pROgRAMMET SMåbARNSpE-

dAgOgIKEN I RöRELSE att småbarnspedagogiken ger barnet möjlighet till minst 

två timmars fysisk aktivitet per dag. detta utgör ungefär två tredjedelar av re-

kommendationerna för fysisk aktivitet.

Inledningsvis genomfördes Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten år 2012 

som ett försök av Ung i Finland. I Valo (Valo Finlands Idrott rf) blev verksamheten 

år 2015 ett nationellt program. I samband med att Valo lades ner tog Olympia-

kommittén över programmet. på initiativ av undervisnings- och kulturministeriet 

flyttades programmet Småbarnspedagogiken i rörelse från Olympiakommittén 

och blev år 2017 en del av programmet Skolan i rörelse1). Till programhelheten 

Skolan i rörelse hör småbarnspedagogikens program Småbarnspedagogiken i 

rörelse, grundskolans program Skolan i rörelse samt andra stadiets och högskole-

utbildningens program Studier i rörelse. Undervisnings- och kulturministeriet och 

Utbildningsstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av programmet Små-

barnspedagogiken i rörelse. programmet koordineras av Forskningscentralen

Likes och det genomförs och utvecklas i ett omfattande tväradministrativt sam-

arbete.

I)  Koordineringen av programhelheten finansieras med vinstmedel från Veikkaus, som beviljas av 

 undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för idrott.

VARJE bARN SKA dAgLIgEN HA MöJLIgHET 
ATT RöRA på SIg OCH KÄNNA gLÄdJE 
öVER ATT RöRA på SIg 
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bild 1. betydelsen av fysisk aktivitet under den tidiga barndomen för resten av livstiden.
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programmet SmåbarnSpedagogiken i rörelSe
•	 Uppmuntrar	nya	kommuner	och	enheter	att	delta	i	
 programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.
•	 Stöder	kommunala	instanser	och	chefer	inom	småbarnspeda-
 gogiken i utvecklingen av en motionsvänlig verksamhetskultur
 i alla kommunens enheter för småbarspedagogik.
•	 Stöder	småbarnspedagogikens	personal	i	arbetet	för	att	
 främja fysisk aktivitet bland barn.
•	 Stöder	familjer	i	att	skapa	en	fysiskt	aktiv	livsstil.
•	 Utvecklar	programmet	vidare	i	samarbete	med	ett	
 omfattande nätverk av experter och partner.
•	 Utvärderar	programmet	och	stöder	enheternas	
 självbedömning.
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bild 2. programmet Småbarnspedagogiken i rörelse genomförs på många olika nivåer och i olika 

nätverk.

LåT OSS byggA TILLSAMMANS
programmet Småbarnspedagogiken i rörelse genomförs i samarbete 

med ett omfattande expertnätverk. Med ett nätverksbaserat verksam-

hetssätt stärks samarbetet mellan riksomfattande och lokala aktörer 

samt stödtjänsterna för att genomföra en mera fysiskt aktiv dag inom 

småbarnspedagogiken.
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arbetssektionen
När programmet Småbarnspedagogiken i rö-

relse år 2017 slogs samman med programmet 

Skolan i rörelse infördes samtidigt en arbets-

sektion för småbarnspedagogik i spetsprojek-

tet Skolan i rörelse. Tidigare var arbetssektio-

nen huvudplaneringsgrupp för programmet. 

Arbetssektionen för Småbarnspedagogiken i 

rörelse har till uppgift att utveckla, stöda och 

bereda åtgärdsförslag för programmet Små-

barnspedagogiken i rörelse. Arbetssektionen 

försöker också hitta lösningar på problem och 

utmaningar som man stöter på när program-

met omsätts i praktiken.

utvecklingsnätverket
Utvecklingsnätverket för Småbarnspedago-

giken i rörelse har funnits sedan 2012. Under 

årens gång har nätverket preciserat sina mål 

och sin organisering. Arbetet i utvecklingsnät-

verket är ett långsiktigt samarbete mellan oli-

ka aktörer. Samarbetet baserar sig på ömse-

sidigt förtroende. Utvecklingsnätverket består 

av sakkunniga inom småbarnspedagogik och 

är en viktig länk mellan fältet och program-

met Småbarnspedagogiken i rörelse. Utveck-

lingsnätverket har en viktig roll i programmet 

Småbarnspedagogiken i rörelse, bland annat 

genom att man utvecklar material åt aktörer-

na på fältet.

det ömsesidiga förtroendet och engage-

manget gör ett långsiktigt utvecklingsarbete 

möjligt. Utvecklingsarbetet producerar flexi-

belt nya innovationer avsedda för olika behov 

hos de parter som är en del av kompanjon-

skapet. Utvecklingsnätverket är organiserat 

i olika tvååriga projektgrupper, som stöder 

programmets mål. Under 2019–2020 är pro-

jektgrupperna följande: kommunkoordinering, 

uppföljning och utvärdering, stöd åt personal 

inom småbarnspedagogiken samt information 

till föräldrarna.

regionalt inflytande och koordinering 
på kommunnivå
Inom programmet Småbarnspedagogiken i 

rörelse strävar man efter att nå ut till kommu-

nala instanser. på kommunnivå fattar ledning-

en för småbarnspedagogiken beslut om att 

man ska gå med i programmet.

I programmet glädje i rörelse bygger man 

upp ett nationellt nätverk bestående av kom-

munkoordinatorer, som ansvarar för den fy-

siska aktiviteten i småbarnspedagogiken. 

Nätverkets arbete länkas samman med kom-

munkoordinatorerna för Skolan i rörelse. Må-

let är att kommunkoordinatorerna lokalt ock-

så ska samarbeta med andra nätverk som 

bedriver utvecklingsarbete, såsom utveck-

lingsnätverket för småbarnspedagogik Tindra, 

som koordineras av Utbildningsstyrelsen.

Regionala motions- och idrottsorganisatio-

ner främjar lokalt programmetSmåbarnspe-
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FöR ATT öKA bARNS FySISKA AKTIVITET 

bEHöVS FöRÄNdRINg, SMå STEg, på ALLA 

AKTöRSNIVåER I OLIKA ORgANISATIONER

dagogiken i rörelse. de regionala organisa-

tionernas projekt gör det bland annat möjligt 

att ordna enhetsspecifika träffar. de regiona-

la motions- och idrottsorganisationerna har 

också som mål att främja och utveckla det 

regionala och lokala nätverksarbetet inom 

småbarnspedagogiken samt att erbjuda ut-

bildning på regional nivå. I takt med att pro-

grammetSmåbarnspedagogiken i rörelse ut-

vidgas blir samarbetet med de partner som 

erbjuder tjänster för en aktivare dag inom 

småbarnspedagogiken ännu starkare.

Småbarnspedagogiken
Såväl kommunala som privata daghem, fa-

miljedagvårdare och den öppna småbarnspe-

dagogiska verksamheten kan registrera sig i 

programmet Småbarnspedagogiken i rörel-

se. Varje enhet inom småbarnspedagogiken 

genomför programmet glädje i rörelse utifrån 

sina egna utgångspunkter.

Som stöd för utvecklingsarbetet får enheter-

na konkreta verktyg för att utvärdera, plane-

ra och genomföra den egna verksamheten. 

Materialet finns på programmets plattform 

(ohjelma-alusta, på finska). Kommunerna och 

enheterna får lösenord till plattformen när de 

anmält sig till programmet. För att stöda ge-

nomförandet av programmet finns det till ex-

empel egna handböcker för personalen inom 

småbarnspedagogiken, ledarskapet och kom-

munala aktörer. För att göra barnen delaktiga 

har man gjort en idéhandbok som barn varit 

med och utarbetat.
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bild 3. dimensioner av programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.4
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ATT byggA Upp EN FySISKT AKTIV VERKSAMHETSKULTUR

Under det första steget, bEKANTA dIg, inleds ut-

vecklingsarbetet med små steg. Man uppmunt-

rar enheterna att motivera och engagera hela 

arbetsgemenskapen att komma med i utveck-

lingsarbetet. Som stöd för att ta fram, planera 

och utvärdera utvecklingsstegen finns blanketten 

Små steg. Inspiration till utvecklingsarbetet kan 

man till exempel få från guiden 100 pientä askelta 

(på finska), som består av de egna små utveck-

lingsstegen vid enheterna inom småbarnspeda-

gogiken, eller barnens 60 egna lekar -idéguiden. 

Under bekanta dig gör enheterna också en Små-

barnspedagogiken i rörelse – utvärdering av nu-

läget. Utvärderingsverktyget hjälper enheterna 

inom småbarnspedagogiken att välja sina utveck-

lingsområden. En enhet som gör utvärderingen 

en gång per år kan dra fördel av resultaten i års-

planen och följa upp utvecklingen av den egna 

verksamheten.

Steget UTVECKLA baserar sig på de nio huvud-

punkterna i rekommendationerna för fysisk akti-

vitet under de första åren. Varje enhet väljer på 

basis av diskussioner och utvärderingen av nu-

läget sina egna delområden som ska utvecklas 

bland de nio huvudpunkterna i rekommendatio-

nerna. Vid sidan av rekommendationerna för fy-

sisk aktivitet under de första åren finns det som 

stöd för utvecklingsarbetet egna handböcker för 

småbarnspedagogiken, daghemsföreståndarna 

och kommunala aktörer. på webbplatsens idési-

dor (Ideat, på finska) finns också konkreta tips på 

fysiska aktiviteter för alla delområden.

Under steget UTVECKLA uppmuntras enheterna 

att dela med sig av sina idéer och av fungerande 

rutiner. på programplattformen (på finska) kan 

man kommentera och förbättra idéerna så att 

de fungerar bäst för den egna användningen.

UTVECKLINgSARbETET ÄR INdELAT I TRE STEg:

1 bEKANTA dIg 2   UTVECKLA

Utvecklingsarbetet i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse startar från enhetens behov 

och nuläge. Man utgår från ideologin om små steg och börjar snabbt pröva på olika saker. det 

långsiktiga målet är en mer fysiskt aktiv verksamhetskultur. de värderingar, attityder, principer 

och kriterier som utgör grunden för arbetet formar verksamhetskulturen. det är alltså frågan om 

fysisk aktivitet och välbefinnande som en del av pedagogiken i vardagen.
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Under steget SyNLIggöR ser man tillbaka på 

det utvecklingsarbete som gjorts och funde-

rar på hur verksamhetskulturen vid den egna 

enheten förändrats.

Enheterna rapporterar på programmets 

plattform om de åtgärder som vidtagits och 

de ändringar som skett vid enheten. de bästa 

rutinerna sammanställs till ett stödmaterial 

som också andra enheter kan använda. Enhe-

terna uppmuntras att göra sitt eget goda ar-

bete synligt för föräldrarna och andra enhe-

ter inom småbarnspedagogiken.

3  SyNLIggöR

utvecklingen av den aktiva verksamhetskul-

turen och upprätthållandet av den fortsätter 

vid enheten även efter steget Synliggört.

ett exempel på en god modell är att man 

årligen gör en utvärdering av nuläget.

JÄMSTÄLLdHET OCH LIKAbEHANdLINg
Främjandet av jämställdhet mellan könen uppmärk-

sammas genom hela Småbarnspedagogiken i rörelse 

-programmet. bland annat stöder programmet 

Småbarnspedagogiken i rörelse en kommunikation, 

där man förhåller sig realistiskt till skillnaderna mel-

lan flickor och pojkar, kvinnor och män och deras olika 

behov, utan att i onödan förstärka stereotypier.

 Främjandet av likabehandling sker i programmet 

Småbarnspedagogiken i rörelse med utgångspunkt i 

idrottslagen och det som bokförts om idrottspolitik i 

statsbudgeten samt i lagen om småbarnspedagogik. 

I lagen om småbarnspedagogik (2§) fastställs att 

syftet med småbarnspedagogik är att erbjuda alla 

barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik 

och främja likabehandling och jämställdhet.

 I grunderna för planen för småbarnspedagogik står 

att: ”Småbarnspedagogiken främjar det finländska 

samhällets demokratiska värderingar så som likvär-

dighet, jämlikhet och mångfald. barnen ska ges mö-

jligheter att utveckla sina färdigheter och göra sina 

val oberoende av förväntningar baserade till exem-

pel på kön, ursprung, kulturell bakgrund eller andra 

orsaker som gäller barnet som person.” detta utgör 

grunden för främjandet av jämställdhet och likabehan-

dling i programmet glädje i rörelse. Också barn som 

behöver särskilt stöd ska på ett jämlikt sätt beaktas i 

småbarnspedagogiken.

bekanta dig utVeckla SYnliggör
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Småbarnspedagogikens 
verksamhetskultur i förändring
programmet Småbarnspedagogiken i rörelse bygger på la-
gen om småbarnspedagogik och andra dokument som styr 
småbarnspedagogiken. personalen inom småbarnspeda-
gogiken har en skyldighet  att se till att barnens rättighe-
ter och de mål för småbarnspedagogiken som anges i de 
styrande dokumenten dagligen genomförs. rekommenda-
tionerna för fysisk aktivitet och grunderna för planen för 
småbarnspedagogik utarbetades samtidigt och de stöder 
varandra.2
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bild 4. de styrande dokumenten, programmet Småbarnspedagogiken i rörelse och rekommendationerna 

för fysisk aktivitet har gemensamma beröringspunkter.
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dokument
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ATT Få RöRA på SIg ÄR EN AV 
bARNETS RÄTTIgHETER
FN:s konvention om barnets rättigheter (Con-

vention on the Rights of the Child) är en inter-

nationell konvention om mänskliga rättigheter 

för barn. Konventionen antogs av FN:s gene-

ralförsamling 20.11.1989. Finland ratificerade 

konventionen 20.7.1991. den är bindande för 

alla statliga och kommunala myndigheter och 

privata aktörer som utför myndighetsuppgif-

ter. barnets rättigheter är de vuxnas skyldig-

het. Meningen ”Konventionsstaterna erkänner 

barnets rätt till bästa möjliga hälsa” i artikel 

24 i konventionen förpliktar vuxna bland an-

nat till att se till att barnet får tillräcklig fysisk 

aktivitet.

Värdegrunden i grunderna för planen för 

småbarnspedagogik omfattar att barnets 

bästa kommer i första hand, att barnet har 

rätt att må bra, få omvårdnad och skydd. 

grunderna för planen styr så att barnets bäs-

ta beaktas i all verksamhet där barnet är del-

aktigt och i beslutsfattandet. barnets rätt till 

lek och fritid, barnets rätt till delaktighet, bar-

nets rätt att påverka i frågor som rör hen själv 

samt varje barns rätt till icke-diskriminering 

och likabehandling är centrala frågor inom 

småbarnspedagogiken. barnets rättigheter 

och delaktighet utgör grunden för verksam-

heten inom småbarnspedagogiken. Välbefin-

nande skapas genom att man respekterar och 

lyssnar till barnet och detta är en förutsättning 

för att växa, lära sig och utvecklas.

ATT FRÄMJA ETT HELHETSMÄSSIgT 
VÄLbEFINNANdE I LAgEN OM SMå-
bARNSpEdAgOgIK
den nya lagen om småbarnspedagogik 

(540/2018) trädde i kraft 1.9.2018. I lagen be-

stäms om barnets rätt till småbarnspedagogik 

och betonas ännu starkare än tidigare att man 

i alla situationer ska beakta att barnets bästa 

kommer i första hand. I lagen om småbarns-

pedagogik får barnets fysiska aktivitet och 

välbefinnande en stark betoning.

ETT bARN HAR RÄTT TILL VILA, LEK OCH FRITId OCH 

TILL ATT dELTA I KONST- OCH KULTURAKTIVITETER. 

(ARTIKEL 31 I KONVENTIONEN OM bARNETS RÄTTIgHETER)
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ENLIgT LAgEN OM SMåbARNSpEdAgOgIK ÄR LAgENS SyFTE ATT:

1.  hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmäs-

 sigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling,

2.  stödja barnets förutsättningar för lärande och främja livslångt lärande och uppfyllandet 

 av utbildningsmässig jämlikhet,

3.  ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst 

 och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande,

4.  säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar lärande och är 

 hälsosam och trygg,

5.  trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden 

 som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

6.  erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja likabehandling 

 och jämställdhet samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtra-

 ditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga 

 bakgrund,

7.  identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd,   

 ordna ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mång-

 professionellt samarbete,

8.  utveckla barnets förmåga till samverkan och växelverkan, främja barnets förmåga att   

 delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart  

 handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap,

9.  säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som   

 berör barnet självt,

10. i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en 

 harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets 

 föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.
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LÄROpLANERNA STyR INNEHåLLET 
I SMåbARNSpEdAgOgIKEN OCH 
FöRSKOLEUNdERVISNINgEN
grunderna för planen för småbarnspedago-

gik (2018) är en nationell norm som förplikti-

gar alla anordnare av småbarnspedagogik. 

grunderna för planen för småbarnspedago-

gik baserar sig på lagen om småbarnspeda-

gogik. grunderna för förskoleundervisningens 

läroplan5 har varit norm ända sedan år 2000. 

Att barnen rör på sig samt att vägleda mot ett 

fysiskt aktivt levnadssätt är – liksom de övriga 

temana – en röd tråd genom hela grunderna 

för planen för småbarnspedagogik.

Ämnet tas bland annat upp ur följande 

perspektiv:

•	 värdegrunden

•	 definitionen	av	synen	på	lärande

•	 mångsidig	kompetens

•	 att	utveckla	verksamhetskulturen

•	 lärmiljöer	och	arbetssätt

•	 planeringen	och	genomförandet	av	den	pe-

dagogiska verksamheten.

grunderna för planen för småbarnspedagogik 

styr hur hela arbetsgemenskapen ska utvär-

deras och utvecklas. Vår uppfattning om barn, 

barndomen, lärande och målen för pedago-

giken påverkar hur vi förhåller oss till barnet 

och till hur vi organiserar den pedagogiska 

verksamheten. grunderna för planen för små-

barnspedagogik förpliktigar till att man syn-

liggör de värden och attityder som styr verk-

samheten. Att man alltid har gjort saker på ett 

visst sätt är inte tillräckligt. Utgångspunkterna 

för verksamheten ska motiveras pedagogiskt. 

detta innebär till exempel att man i små-

barnspedagogiken identifierar de faktorer 

som möjliggör och begränsar barnens fysis-

ka aktivitet. En målinriktad, lagom utmanande 

verksamhet som intresserar barnen inspirerar 

dem att lära sig mer. Varje barn ska få upp-

leva att det lyckas och känna glädje över sitt 

eget agerande och sig själv.

Att ha mångsidig kompetens som mål stakar 

ut vägen mot framtiden. Hur vi agerar tillsam-

mans med barnen idag inverkar på vilka för-

utsättningar barnen har i framtiden.

Lärområdet Jag växer, rör på mig och utveck-

las omfattar mål som anknyter till fysisk akti-

vitet, matfostran, hälsa, trygghet och säker-

het. I verksamheten kombineras lärområdena 

på ett mångsidigt sätt under hela dagens 

gång. Till exempel när lärmiljöerna planeras 

kan man på många olika sätt främja barnens 

fysiska aktivitet och motoriska färdigheter.
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mångSidig kompetenS
”En tillräcklig fysisk aktivitet dagligen stödjer barnens förmåga att tänka och lära sig.”

lärområden
”den fysiska fostran ska vara regelbunden och barncentrerad, mång-

sidig och målinriktad. Tillräcklig fysisk aktivitet är viktig för barnets 

sunda uppväxt, utveckling, lärande och välbefinnande.”

lärmiljöer inom SmåbarnSpedagogiken
”Lärmiljöerna ska planeras och utformas tillsammans med bar-

nen. de ska stödja barnens naturliga nyfikenhet och vilja att lära 

sig. de ska locka barnen till fysisk aktivitet, till att leka.”

SYnen på lärande
”Synen på lärande utgår från uppfattningen om barnet som en 

aktiv aktör. Lärande är en helhetsbetonad process och sker över-

allt. Lärande inbegriper kunskaper, färdigheter, handlingar, käns-

lor, sinnesförnimmelser, fysiska upplevelser, språk och tankar.”

Värdegrunden / jag VäXer, rör på mig ocH utVecklaS
”barnen har rätt att leka, lära sig genom lek, glädjas över sitt lärande och bilda sig en 

uppfattning om sig själva, sina identiteter och världen utifrån sina egna perspektiv.”

”Ett uppdrag inom småbarnspedagogiken är att tillsammans med vårdnadshavarna 

lägga grunden för en livsstil som värnar om hälsa och välbefinnande och som främjar 

fysisk aktivitet. Syftet med småbarnspedagogiken är att inspirera barnen att röra på 

sig på många olika sätt och känna glädje över att röra på sig.”
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RekommendationeR föR fysisk 
aktivitet: Glädje, lek och Ge-
mensamma aktiviteteR
Rekommendationerna för fysisk aktivitet un-

der de första åren3 är baserade på barnets 

rättigheter samt på de senaste forskningsre-

sultaten om hurdan fysisk aktivitet och motion 

som stöder barnets uppväxt, utveckling och 

välbefinnande. enligt rekommendationerna 

ska barn under skolåldern vara fysiskt aktiva 

minst tre timmar varje dag.

Den rekommenderande aktiviteten ska vara 

mångsidig och av varierande intensitet.

•	 En	timme	rask	fysisk	aktivitet	som	förbät-

 trar andnings- och blodcirkulationsorgan-

 ens funktion.

•	 Två	timmars	vistelse	utomhus	och	fysisk	

 aktivitet som kräver balans och finmotorik.
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Bild 5. den rekommenderade fysiska aktiviteten består av olika vardagssysslor av varierande 

intensitet under dagens lopp.3

Fart piggar upp
Minst tre timmar fysisk aktivitet per dag

leka tafatt, hoppa på trampolin, 
klättra, simma, åka skidor

Leka med bilar, byggklossar eller dockor, utforska, 
klä på sig, äta

Fartfylld fysisk 
aktivitet

Lugna vardagliga bestyr
där man undviker för långa stunder av stillasittande

Promenera, kasta boll, 
gunga, balansera

Lätt motion
Gå ut i skogen, cykla, 

åka skridskor

Aktiv 
utomhusvistelse

Sömn och vila
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för barn är det naturligt att röra på sig, leka 

och syssla med olika saker. för barn är det 

också naturligt att lära sig genom att göra 

saker själva i olika miljöer under alla årstider, 

ibland genom att prova på inspirerande red-

skap. vuxna ska inte med sin egen verksam-

het förutsätta att barn ska sitta stilla längre 

stunder. stillasittandet ska blandas med ro-

liga sätt att röra på sig. att lyssna på bar-

net och beakta barnets önskemål gör barnet 

mera delaktigt och bidrar till att aktiviteterna 

känns meningsfulla. att lära genom att göra är 

barnets sätt att lära sig. På det här sättet blir 

fysisk aktivitet en naturlig och dagligen åter-

kommande del av barnets vardag.

familjens roll är viktig för att barnet ska till-

ägna sig en fysiskt aktiv livsstil. föräldrarna 

ska uppmuntra och med sitt eget exempel 

inspirera barnet att röra på sig och vistas ut-

omhus. att familjen rör på sig tillsammans är 

mycket viktigt. förutom familjen har alla an-

dra också en viktig roll för att rekommenda-

tionerna ska uppnås.
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Fysisk aktivitet inom småbarnspedagogiken
Varje barns rättighet

• Kroppen i rörelse, lek 
och fysisk aktivitet

Aktiv
morgon

• För dem som 
behöver vila 
och sömn

• Lugn 
aktiviteter

Lugn
vilostund

• Fart och fläng utomhus och 
fri och ledd verksamhet 
inomhus

• Försöka tillsammans, 
learning by doing

• Glädje i ett helhetsbetonat 
lärande där lek och rörelse 
integreras

En dag fylld av 
sysselsättning

• Glädjen i att röra på sig 
tillsammans, tips för 
veckan med hem!

• Föräldrarna får också ta 
del av barnets erfaren-
heter av fysisk aktivitet 
och rörelse

Entusiasm och 
energi för kvällen

• Fri tillgång till redskapen
• Aktivitetshörnan stimulerar 

färdigheter och lekar
• Utnyttja naturen och närmiljön

Aktiverande
Lärandemiljöer

• Hopphage
• Hinderbana
• Tejpbro med mångsidig 

aktivering av fotsulan

Smidig 
övergång från 
aktivitet till 
aktivitet

Bild 6. fysisk aktivitet är en naturlig del av barnets dag inom den småbarnspedagogiska 

verksamheten. 
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En bra dag för barnet
Barnet har rätt att varje dag få leka och röra på sig. 
Endast det bästa är bra nog för barnet.3
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DEt lilla BarnEt lever den viktigaste tiden 

av sitt liv. Positiva erfarenheter här och nu 

är värdefulla och bär barnet långt in i framti-

den. varje barn ska ha möjlighet att röra på 

sig dagligen och att uppleva glädjen i att röra 

på sig. att leka och röra på sig är naturligt 

för barnet och barnet lär sig genom positi-

va känslor. man ska göra det möjligt för varje 

barn att i enlighet med sin ålder och utveck-

ling få många olika slags upplevelser. Gläd-

je i lärandet upplevs i en uppmuntrande miljö, 

som stimulerar barnets fantasi och utmanar 

till aktivitet.

vaRje baRn äR bRa PRecis 
som det äR
till barndomen hör att vara nyfiken, kunskaps-

törstig, aktiv och att bli allt mera självstän-

dig. de individuella skillnaderna mellan bar-

nen och barnets karaktärsdrag påverkar bar-

nets sätt att vara och lära sig. en god miljö för 

småbarnspedagogik stöder alla barns upp-

växt och utveckling. en positiv och uppmunt-

rande miljö skapar en trygg atmosfär där 

barnets färdigheter utvecklas och där barnet 

njuter av att lära sig. den vuxna har en viktig 

uppgift i att lägga märke till när barnet lyckas 

och lär sig och att locka fram barnets starka 

sidor.

en del barn behöver mera uppmuntran för att 

hitta sitt fysiskt aktiva jag än barn som till sin 

natur är mycket aktiva och rör på sig mycket. 

om barnet behöver stöd är det mycket viktigt 

att se till att barnet känner sig delaktigt och 

får uppleva att det lyckas. olika stödåtgärder, 

som smågruppsverksamhet, bilder för att stö-

da kommunikation och struktur samt en vux-

ens närvaro, är viktiga för att trygga att ett 

barn som behöver stöd lär sig och är delak-

tigt. varje barn har rätt att känna sig accepte-

rat och en viktig del av gruppen.

när barnet leker övar det på färdigheter som 

det kommer att behöva senare i livet. att leka 

ger känsloupplevelser och bygger upp viktiga 

sociala färdigheter. dessa bygger upp förmå-

gan att samspela med andra och uppfattning-

en om sig själv som en aktör. det är viktigt att 

dagligen lyfta fram barnens styrkor, kunska-

per och färdigheter samt lärande

baRnets delaktiGhet  käRnan 
av småbaRnsPedaGoGiken
synen på barnet som beskrivs i styrdoku-

menten för småbarnspedagogiken utgår från 

barnens delaktighet. barnet ses som en ak-

tiv, företagsam, social, kunskapstörstig och 

kompetent informationssökare, som är delak-

tig i kommunikationen och som bygger upp 

sin egen världsbild. barnets erfarenheter och 

åsikter respekteras och barnet tas med i pla-

neringen, genomförandet och utvärderingen 

av den pedagogiska verksamheten och lärmil-

jöerna.

inom den småbarnspedagogiska verksam-

heten är det viktigt att understryka att barn-

domen har ett värde i sig, att värna om barn-

domen och vägleda barnet i att växa som 
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människa. barnet har rätt att bli sett, hört, be-

aktat och förstått i enlighet med sin ålder och 

utveckling som en unik och värdefull individ 

och som gruppmedlem.

det är personalens uppgift att se till att bar-

nets rättigheter och delaktighet uppnås. del-

aktigheten blir verklig när barnen tas med i 

planeringen och genomförandet av verksam-

heten. På det här sättet upplever barnen att 

deras åsikter har betydelse och att de vuxna 

tar hänsyn till dem. det handlar framför allt om 

samhörighet och att vara en fullvärdig medlem 

i gemenskapen. barnets delaktighet minskar 

inte den vuxnas ansvar. den vuxna ansvarar 

för kvaliteten på pedagogiken. den vuxna har 

till uppgift att organisera verksamhets- och 

lärmiljön så att den är inspirerande och aktive-

rande och barnen har möjlighet att ta initiativ 

och får tillgång till redskap och lokaler som till 

exempel sporrar till fysisk aktivitet

fysisk aktivitet fRämjaR välbe-
finnandet
fysisk aktivitet och att röra på sig är en vik-

tig hörnsten när barnets välbefinnande byggs 

upp. enligt institutet för hälsa och välfärd 

(thl) består individens välbefinnande av häl-

sa, materiell välfärd och upplevd livskvalitet.

Målet: en god hälsa

Grunden för barnets hälsa utgörs av arvsmas-

san. den skapar ramarna för alla de faktorer 

i omgivningen och val av livsstil som inverkar 

på barnets fysiska tillväxt samt på den fysiska, 

psykiska och socioemotionella utvecklingen. 

tillväxt och utveckling kräver stimulans, utma-

ningar, växelverkan och små problem att lösa. 

det viktiga är hur barnet upplever sin hälsa, 

inte om han eller hon har en långvarig sjukdom 

eller ett långvarigt men. varje barn kan känna 

sig friskt och de vuxna ska med sitt eget age-

rande och med sina ordval sträva efter detta.

det största hotet mot barnens hälsa just nu 

är övervikt, som sprider sig som en epidemi, 

och de relaterade sjukdomar som övervikten 

så småningom leder till. bland 5–8-åriga barn i 

finland är 10–20 procent överviktiga6. daglig 

fysisk aktivitet som uppfyller rekommendatio-

nerna är det överlägset bästa sättet att före-

bygga övervikt7.

Fysisk aktivitet är oumbärlig för kroppen

för att en normal fysisk tillväxt och utveckling 

ska stödas behöver ett växande barn dag-

lig fysisk aktivitet. andnings- och blodcirku-

lationsorganen, musklerna, senorna och be-

nen behöver den stimulans och ansträngning 

som fysisk aktivitet ger upphov till. för barnet 

innebär fysisk aktivitet att hen rör på sig på 

olika sätt och i olika miljöer varje dag. de fy-

siska färdigheterna hos ett fysiskt aktivt barn 

som rör på sig mångsidigt utvecklas till uthål-

liga, starka, snabba och smidiga. med dessa 

egenskaper klarar barnet av olika utmaning-

ar i vardagen som förutsätter fysisk funktions-

förmåga.



29Småbarnspedagogiken i rörelse programdokument

Bild 7. en objektiv mätning av den intensiva fysiska aktiviteten hos finländska barn. 

Resultaten är baserad på följande forskningsmaterial, som samlats med actigraph-mätaren:

*   soini m.fl. 2012

**    mehtälä m.fl. (suomalaisten ja … -hanke, opublicerad)

***   määttä m.fl. (daGis-hanke, opublicerad)

**** tammelin m.fl. 2013
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andelen barn under skolåldern i finland som 

rör på sig enligt rekommendationerna (minst 

3 h/dygn) uppgår till 10–20 procent3. man kan 

öka barnets fysiska aktivitet till exempel ge-

nom att oberoende av årstid dagligen vis-

tas ute, att låta barnet leka fysiska lekar i en 

mångsidig och varierande terräng, att göra 

utflykter i olika miljöer, att uppmuntra bar-

nen att tillsammans leka fysiskt aktiva lekar, 

att erbjuda inspirerande redskap för lekar-

na samt genom att ge barnen tid och vara en 

god förebild – genom att röra på sig tillsam-

mans med barnen.

standardavvikelse

medeltal
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De motoriska färdigheterna utgör grunden

barnets möjligheter att röra på sig är bero-

ende av barnets motoriska färdigheter. att 

självständigt ta sig från en plats till en annan 

förutsätter att man kan åla sig, krypa, klätt-

ra, gå, springa och hoppa. i många av barnens 

lekar behöver man också kunna kasta, fånga, 

slå och sparka en boll. motoriska färdigheter 

utvecklas när samspelet mellan muskler och 

nervsystemet, sinnesfunktionerna och de fysis-

ka egenskaperna utvecklas. för att denna ut-

veckling ska ske är en mångsidig, varierande 

miljö där man får pröva nya saker, öva sig och 

ibland misslyckas viktig. Redskap inspirerar 

barn till olika spel och till att leka tillsammans.

barnen har i dag sämre färdigheter som för-

utsätts för en god balans och en bra moto-

risk koordination. det är också stora skillnader 

mellan könen11,8. för att förhindra att de moto-

riska färdigheterna försämras och den even-

tuella polariseringen ökar ska de vuxna se till 

att barnen dagligen vistas utomhus, erbjuda 

dem möjligheter att röra på sig i en varieran-

de terräng och uppmuntra alla barn att delta i 

samlekar där man rör på sig.

Fysisk aktivitet stöder lärandet

att lära sig motoriska färdigheter är resultatet 

av en krävande och komplicerad utvecklings-

process. därför övar all viljestyrd fysisk aktivi-

tet samarbetet mellan kroppens olika proces-

ser. det här samarbetet till exempel mellan 

hjärnans högra och vänstra halva eller mel-

lan ögonen och händerna stärker också bar-

nets allmänna färdigheter att lära sig. detta 

hör också samman bland annat med att lära 

sig läsa, skriva och räkna och som en följd av 

dessa färdigheter också mera krävande aka-

demiska färdigheter6.

fysiskt aktiva och motoriskt skickliga barn har 

bättre kognitiva färdigheter och bättre skol-

framgång än barn som är mindre fysiskt akti-

va7. man vet också att ungefär 5–6 procent av 

alla barn har svårigheter med det motoriska 

lärandet. eftersom utmaningar med det mo-

toriska lärandet ofta också hör samman med 

andra utmaningar som anknyter till det psy-

kiska och sociala välbefinnandet, ska man fäs-

ta uppmärksamhet vid alla barns fysiska akti-

vitet redan inom småbarnspedagogiken8.

Fysisk aktivitet bygger upp självkänslan

ett fysiskt aktivt barn får rikligt med upplevel-

ser av vad barnet kan och klarar av att göra9. 

alla dessa upplevelser bygger upp barnets 

fysiska självbild som är en av de viktigaste 

faktorerna som formar självkänslan. Positiva 

erfarenheter sporrar till att söka nya utma-

ningar och uppmuntrar till att söka nya er-

farenheter. mångsidiga erfarenheter och de 

ii) flickorna har bättre rörelsefärdigheter än pojkarna och pojkarna har bättre färdigheter i bollhantering än flickorna.
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upplevelser som den fysiska aktiviteten er-

bjuder inspirerar till att sätta upp mål och att 

lära sig nya färdigheter. sådana här positi-

va utvecklingsförlopp stärker självkänslan. en 

god självkänsla är en önskad grund för ut-

vecklingens alla delområden.

barn under skolåldern har i allmänhet en po-

sitiv bild av sina egna förmågor9. detta är en 

utmärkt utgångspunkt när man vill stöda bar-

nets uppväxt och utveckling i riktning mot 

barnets individuella potential. en vuxen som 

är lyhörd kan hitta situationer för lärande som 

är lämpliga för varje barns utveckling och stö-

da barnet att hitta sina egna styrkor.

Fysisk fostran stöder utvecklingen av de 

emotionella och sociala färdigheterna

när barn rör på sig genom fysiskt aktiveran-

de lekar och spel lever barnet sig in i leken 

med alla sina sinnen.när hela barnet är med 

leder detta till att alla känslor som aktivite-

ten väcker tätt kopplas samman med den fy-

siska aktiviteten. i samlekar och -spel lär sig 

barnen att känna igen sina känslor och steg-

vis att reglera dem så att gemensamma spel 

och lekar lyckas allt bättre. i bästa fall utveck-

las barnens emotionella och sociala färdighe-

ter i leken med andra barn, men det behövs 

också hjälp av vuxna för att vägleda situatio-

nerna. fysiska spel och lekar som handleds av 

vuxna är ett av de mest naturliga sätten inom 

fysisk fostran att stöda barnets helhetsmässi-

ga utveckling.

För mycket stillasittande är skadligt

för barnet är det naturligt att röra på sig och 

leka. det är också detta som rekommendatio-

nerna för fysisk aktivitet under de första åren 

baserar sig på. en vuxen kan uppleva att bar-

net byter plats, ändrar ställning och intensitet 

i sitt agerande väldigt snabbt, men för barnet 

är detta naturligt och hör i synnerhet samman 

med de tidiga åren i barndomen. det är vik-

tigt att den vuxna respekterar detta särdrag 

hos barnet och ser till att inte med sitt eget 

agerande föranleda att barnet sitter stilla för 

länge åt gången. att ensidigt underhålla bar-

net med skärmtid (pekplatta, telefon, tv osv.) 

leder småningom till att barnet sitter stilla allt 

längre stunder. faran med detta är att den 

totala mängden daglig fysisk aktivitet minskar 

och att andra riskfaktorer som hotar hälsan 

kan uppstå.

när föräldrar för dagbok över 3–6-åringars 

skärmtid, visar resultaten att 61 procent till-

bringar högst två timmar framför skärmen 

per dag10. enligt undersökningar som är ba-

serade på föräldraenkäter skulle skärmtiden 

för barnen vara ännu mindre. vuxna tenderar 

alltså att underskatta barnens skärmtid11. Ge-

nom att vara medveten om hur svårt det är 

att uppskatta tidsanvändningen och genom 

att aktivt erbjuda olika alternativ kan man 

stödja barnets helhetsmässiga välbefinnande.
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Uppföljning och utvärdering
Effekterna av programmet Småbarnspedagogiken i rörel-
se kan utvärderas på olika nivåer. Det behövs mera uppfölj-
ningsdata på nationell nivå om små barns fysiska aktivitet.4
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effekteRna av PRoGRammetsmåbaRnsPedaGoGiken 
i RöRelse kan utväRdeRas På olika nivåeR

kommunen eller kommunens enhet för småbarnspedagogik kan regist-

rera sig i programmetsmåbarnspedagogiken i rörelse. antalet registre-

rade enheter för småbarnspedagogik ställs i relation till de riksomfattan-

de uppgifterna om antalet enheter inom småbarnspedagogik (varda).

HUr pro-
graMMEt 
UtviDgaS

•	 Antalet	registrerade	kommuner

•	 Antalet	registrerade	enheter	inom	småbarnspeda-

 gogiken (daghem, familjedagvårdare)

HUr vErk-
SaMHEtS-
kUltUrEn 
FöränDraS

•	 Kvaliteten	på	enheternas	utvecklingsarbete

•	 Utveckling	av	förutsättningarna	för	fysisk	aktivitet:	

 förutsättningarna i personalens verksamhetsrutiner  

 och i förutsättningarna för att röra på sig (inom- 

 och utomhusutrymmen, redskap)

DEn FySiSka 
aktivitEtEnS 
oMFattning 
ocH kvalitEt

•	 Hur	små	barn	rör	på	sig	och	motoriska	färdigheter	

 = fysisk aktivitet

HUr prograMMEt växEr
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HUr vErkSaMHEtSkUltUrEn FöränDraS

bedömning av nuläget för småbarnspedagogik är ett verktyg som enheter-

na, som är med i programmet, kan använda för att planera och utvärdera sin 

verksamhet. Genom att använda verktyget får man fram nuläget för den fysis-

ka aktiviteten i verksamhetskulturen vid enheten inom småbarnspedagogiken. 

med hjälp av verktyget kan man välja utvecklingsobjekt för enheten. verktyget 

finns på programmets webbplats.

Bedömning av nuläget för Småbarnspedagogiken i rörelse är 

indelat i åtta delområden:

1. Genomförandet av programmet

2. att öka fysisk aktivitet och minska sittande

3. Personalens delaktighet, kompetens och arbetshälsa

4. barnets delaktighet

5. enhetens gård och lokaler

6. enhetens motionsredskap

7. aktivitet och motorisk utveckling

8. samarbete för att främja barnens fysiska aktivitet

varje delområde består av flera olika påståenden, för vilka man bedömer nulä-

get vid enheten enligt skalan 0–4 (0 = genomförs inte alls, 4 = genomförs helt). 

det är önskvärt att utvärderingen görs i grupp, så attolika perspektiv blir beak-

tade.

 när enheten har fyllt i bedömningen av nuläget, får den ett sammandrag av 

svaren. en enhet som gör bedömningen en gång per år kan dra fördel av resul-

taten i årsplanen och följa upp utvecklingen av den egna verksamheten.

 bedömningen av nuläget ger en riksomfattande bild av hur det är med förut-

sättningarna för fysisk aktivitet vid enheterna för småbarnspedagogiken. dessa 

uppgifter är till nytta när man strukturerar hur programmet framskrider och hur 

man ska gå framåt för att nå målen. Resultaten från bedömningen av nuläget 

finns i den virtuella databasen virveli (på finska), där man kan granska resulta-

ten nationellt eller enligt regionförvaltningsverkens verksamhetsområden. i vir-

veli finns också kommunsammanställningar från de kommuner somhar fått in 

tillräckligt många svar.
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DEn FySiSka aktivitEtEnS oMFattning ocH kvalitEt

små barns fysiska aktivitet ger en bild av hur mycket de rör på sig och kvalite-

ten på den fysiska aktiviteten. att utvärdera dessa faktorer utgör en utmaning 

för utvärderingen i programmet småbarnspedagogiken i rörelse. Personalen 

vid enheterna inom småbarnspedagogiken har en central roll när det gäller 

att göra det möjligt för barnen att som en naturlig del av barnens dag inom 

småbarnspedagogiken mångsidigt kunna röra på sig. Personalen har också till 

uppgift att se till att barnen får lämpliga motoriska utmaningar och att de får 

röra på sig i en inspirerande miljö. Personalens agerande är alltså avgörande 

för om barnen kan använda redskap som lockar till fysisk aktivitet både inom-

hus och utomhus under alla årstider.

för att utvärdera små barns fysiska aktivitet behövs mångsidiga indikatorer 

på många nivåer. Redan på processnivå kan man få några enstaka uppgifter-

som samlats in med olika slags insamlingsmetoder, men systematisk riksom-

fattande uppföljningsdata finns än så länge inte. att mäta barnens fysiska 

aktivitet genom att förena olika metoder (enkäter, observationer och objekti-

va mätare) är det bästa sättet att skapa en helhetsbild av läget, men datain-

samlingen är fortfarande mycket bristfällig. utvecklingen av uppföljningen av 

mängden och kvaliteten på den fysiska aktiviteten hos barn som deltar i små-

barnspedagogiken kommer att visa vilka åtgärder inom småbarnspedagogi-

ken som är av störst betydelse för att målet ska uppnås (två timmar under da-

gen inom småbarnspedagogiken).
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verksamhetskulturen 
förändras steg för steg

5
Målet med programmet Småbarnspedagogiken i rörelse 
är att varje barn har rätt leka och röra på sig varje dag. 
En förutsättning för detta är att man i varje enhet inom 
småbarnpedagogiken genomför en verksamhetskultur 
som förhåller sig positivt till fysisk aktivitet. på kommun-
nivå är det viktigt att se till att fysisk aktivitet finns med i 
strategier och dokument som styr välfärdsarbetet. på na-
tionell nivå är det viktigt att erkänna betydelsen av små 
barns fysiska aktivitet och stöda att den genomförs.
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på BarnEtS nivå

på koMMUnnivå

på EnHEtSnivå

Bild 8. åtgärder för att uppnå målen.

•	 Varje	barn	har	möjlighet	att	röra	på	sig	dagligen	

 och att uppleva glädjen i att röra på sig.

•	 Rekommendationer	för	fysisk	aktivitet	under	de	

 första åren verkställs för för varje barn.

•	 Barnets	delaktighet	i	planeringen	och	genomföran-

 det av de fysiska aktiviteterna tas i beaktande.

•	 Barnet	växer,	utvecklas	och	lär	sig	genom	lek	och

 rörelse.

•	 Fysisk	aktivitet	finns	med	i	barnets	plan	för	små-

 barnspedagogik.

•	 Rörelse	och	välbefinnande	har	antecknats	i	enhe-

 tens och gruppens planer för småbarnspedagogik.

•	 Barnens	fysiska	aktiviteter	och	välbefinnande	är	

 ett tyngdpunktsområde för det pedagogiska le-

 darskapet.

•	 Personalen	förbinder	sig	att	utveckla	en	verksam-

 hetsmiljö som inspirerar till att röra på sig och se

 till att barnen får tillräckligt med fysiska aktiviteter  

 varje dag och en mångsidig fysisk fostran.

•	 Verksamhetskulturen	inom	småbarnspedagogiken	

 gynnar fysisk aktivitet och barnen sitter mycket 

 lite under dagen.

•	 Personalen	förbinder	sig	att	diskutera	aktivt	med	

 föräldrarna om vikten av fysisk aktivitet för 

 barnets välbefinnande, uppväxt och utveckling.

•	 Fysisk	aktivitet	och	välbefinnande	antecknas	i	

 kommunens strategier och i centrala hälsofräm-

 jande planer.

•	 Genomförandet	av	programmet	för	fysisk	aktivi-

 tet och välbefinnande införs i lokala läroplaner och  

 planer för småbarnspedagogik.

•	 Personalen	inom	småbarnspedagogiken	har	möj-

 lighet att få fortbildning i hur man stöder barnens  

 helhetsmässiga utveckling med hjälp av fysisk ak-

 tivitet.

•	 De	olika	kommunala	sektorerna	och	tjänsterna	

 samarbetar på bred front såväl inom kommunen 

 som i kommungränsöverskridande samarbetsnät-

 verk för att främja fysisk aktivitet och välbefinnande.

•	 Rekommendationerna	för	fysisk	aktivitet	under	

 de första åren följs vid varje enhet.

•	 Personalen	förbinder	sig	att	utöka	sitt	utvecklings-

 inriktade kunnande.

•	 Främjande	av	fysisk	aktivitet	i	småbarnspedagogi-

 ken koordineras i kommunen.

på nationEll nivå

•	 Att	små	barn	har	rätt	att	röra	på	sig	och	må	bra	

 har fastställts i styrdokumenten, i de centrala 

 lagarna och förordningarna, regeringsprogram-

 met och ministeriernas strategier.

•	 Utbildningen	av	personal	inom	småbarnspedago-

 gik håller en hög nivå och jämn kvalitet runt om i  ..

 finland.
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På baRnets nivå

barnet känner sig mera delaktigt och verk-

samhetsmiljön utvecklas när man lyssnar på 

barnets egna idéer och beaktar dem i plane-

ringen av verksamheten. en uppmuntrande 

atmosfär är av högsta betydelse både inom 

småbarnspedagogiken och hemma. man strä-

var efter att diskutera barnens fysiska aktivi-

tet under de dagliga samtalen med familjerna 

och uppmuntrar också familjerna att röra på 

sig mångsidigt.

man gör anteckningar om barnets fysiska 

aktivitet i barnets individuella plan för små-

barnspedagogik. en fysiskt aktiv livsstil som 

tillägnas redan i barndomen bär hela livet ige-

nom. den har långtgående effekter även på 

samhällsnivå eftersom den sparar kostnader 

och främjar hälsan och välbefinnandet.
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På enhetsnivå

På enhetsnivå är det viktigt att enhetens fö-

reståndare upprätthåller strukturerna vid sin 

egen enhet. i praktiken innebär det att det re-

serveras tillräckligt med tid för koordinatorn 

för fysisk aktivitet att samarbeta med kom-

munens nätverk och främja fysisk aktivitet vid 

enheten. ett exempel är att koordinera be-

dömningen av nuläget. föreståndaren leder 

pedagogiken inom sin egen enhet och skapar 

samtidigt förutsättningar för att verksamhets-

kulturen ska utvecklas. möten som genomförs 

i olika sammansättningar är bra forum för att 

planera hur den fysiska aktiviteten kan ökas.

Personalens kompetens är en tillgång i små-

barnspedagogiken. utbildningsprogrammet 

vid enheten utformas enligt enhetens behov. 

då kan man också beakta utbildningsbehov 

i anknytning till fysisk aktivitet. när persona-

len mår bra orkar den bättre i sitt arbete och 

detta påverkar direkt barnens välbefinnande. 

arbetsgemenskapens normer påverkar hur-

verksamhetskulturen uppmuntrar till att både 

barnen och de vuxna rör på sig mera.

arbetet med barnen ger ypperliga förutsätt-

ningar för en aktiv vardag där den vuxna ge-

nom sitt eget exempel även kan aktivera bar-

nen att röra på sig.

målet är att barnen under sin dag inom små-

barnspedagogiken skulle röra på sig två tim-

mar. detta är två tredjedelar av rekommen-

dationerna för fysisk aktivitet. för att den 

fysiska aktiviteten ska nå upp till rekommen-

dationen behöver barnet röra på sig också 

utanför den småbarnspedagogiska verksam-

heten. därför är kommunikationen och diskus-

sionen med vårdnadshavarna av största vikt. 

en del av familjerna kan behöva hjälp med att 

stöda utvecklingen av barnets motoriska fär-

digheter eller idéer för hur man tillsammans 

med barnet kan fortsätta en fysiskt aktiv dag 

hemma. när man utarbetar barnets plan för 

småbarnspedagogik är det bra att man tar 

upp frågor som gäller fysisk aktivitet (se figur 

9).
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På kommunnivå betonas dels samarbetet med 

grannkommunerna och samarbetet på natio-

nell nivå dels det samarbete som görs inom 

kommunen utgående från varje aktörs kärn-

kompetens. bildnings-, social-, hälso-, kultur- 

och idrottsväsendet, privata serviceprodu-

center, församlingarna och föreningarna samt 

läroanstalterna och kompetenscentren i soci-

albranschen är de viktigaste samarbetspart-

nerna.

kommunens högsta ledning har till uppgift 

att skapa goda förutsättningar för att lagen 

om småbarnspedagogik och planen för små-

barnspedagogik kan genomföras. inom kom-

munen specificeras de strategiska riktlinjerna 

i planen för småbarnspedagogik med oli-

ka styrande dokument. texten i dessa styr-

dokument följer fullmäktiges, nämndens och 

branschens strategier. det är bra att inklude-

ra fysisk aktivitet och välbefinnande i dessa 

kommunspecifika riktlinjer.

i figur 9 beskrivs strukturerna på kommunni-

vå när programmet småbarnspedagogiken i 

rörelse genomförs. tydliga strukturer bidrar 

till att de överenskomna riktlinjerna också in-

förs i praktiken. för att programmet ska ge-

nomföras i kommunen förutsätts samarbete 

mellan olika aktörer. det är viktigt att skapa 

och upprätthålla ett nätverk i kommunerna. 

i nätverket arbetar man med de strukturer 

som behövs för att genomföra programmet. 

kommunens eget nätverk fungerar som en 

slags styrgrupp, som ser till att fysisk aktivitet 

finns med i olika styrdokument, i utbildnings-

programmet samt i processer som är centrala 

med tanke på utvärdering av verksamheten. 

den koordinator som utsetts av kommunen 

ansvarar för det lokala nätverket och för att 

koordinera samarbetet samt deltar i det regi-

onala nätverksarbetet och i nationella evene-

mang.

På kommunnivå
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DEn FySiSkt aktiva vErkSaMHEtSkUltUrEnS nivåEr i koMMUnEn

HögSta lEDningEn

•	 Stöd	åt	den	närmaste	ledningen

•	 Skapar	strukturer	och	resurser	

 (t.ex. ett system med koordina- 

 torer för fysisk aktivitet)

närMaStE lEDningEn

•	 Ansvarar	för	att	planen	för	

 småbarnspedagogik och an-

 dra styrdokument (t.ex. en plan 

 för fysisk aktivitet) följs i var-

 dagen

•	 Upprätthåller	diskussionen	på	

 enhetsnivå/gemensamma 

 handlingsmodeller

pErSonalEn

•	 Yrkeskompetens

•	 Ta	till	vara	kunskap	och	

 styrkor (teamavtal)

•	 Planering,	observationer,	

 dokumentation (olika blanketter)

SaMarBEtE MED FörälDrarna

•	 Övriga	sektorer

•	 Grannkommuner

•	 Nationell	nivå

•	 Övriga	sektorer

•	 Kollegialt	stöd

•	 TEKNiSKA	AVDEl-

 ninGen (undeR-

 håll)

•	 NäRSKolAN

•	 RåDGiVNiNGEN

•	 AmBUlERANDE	

 sPecialläRaRe 

 inom småbaRns-

 PedaGoGiken

•	 moTioNS-	ocH	

 idRottstjänsteR-

 na
BarnEtS plan För 

SMåBarnSpEDagogik

lärMiljön ocH HUr DEn tilläMpaS 

Bild 9. att främja en fy-
siskt aktiv verksamhets-
kultur på kommunnivå. 
verksamhetskulturen 
byggs upp i samverkan 
mellan de olika nivåerna. S

a
M

a
r
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E
t
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n
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t
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På nationell nivå

välbefinnande och fysisk aktivitet under de 

första åren har beaktats i hög grad i lagen 

om småbarnspedagogik, grunderna för pla-

nen för småbarnspedagogik och grunderna 

för förskoleundervisningens läroplan. dessa 

styrdokument förpliktar till daglig fysisk ak-

tivitet och mångsidig fysisk fostran i enlighet 

med rekommendationerna. På nationell nivå 

kan man stöda implementeringen av en fy-

siskt aktiv verksamhetskultur till exempel ge-

nom att utveckla samarbetet, allokera anslag 

åt anordnare av småbarnspedagogik och öka 

kompetensen hos personalen inom småbarns-

pedagogiken.

Samarbete

Programmet småbarnspedagogiken i rörelse 

har redan från början genomförts i samarbete 

med ett omfattande expertnätverk. verksam-

heten vid de nationella, regionala och kom-

munala nätverken är en viktig grund för det 

arbete som görs vid enheterna. när program-

met utvidgas blir betydelsen av nätverk och 

samarbetspartner ännu större. det är viktigt 

att samarbetet med bland annat barn- och 

familjeservicen utvecklas ytterligare.

Den idrottspolitiska redogörelsen

år 2018 publicerades den första idrottspoli-

tiska redogörelsen i finlands historia12. Re-

dogörelsen är baserad på en vetenskaplig 

forskningsöversikt och resultaten från inklu-

derande datasamling, som utgör grunden för 

åtgärdsrekommendationerna som har utarbe-

tats för statsförvaltningen. i rapporten kon-

stateras bland annat att eftersom stillasit-

tandets problem blir synliga redan hos barn 

under sju år behöver finland ett omfattande 

åtgärdsprogram för barn under sju år.

i den idrottspolitiska redogörelsen konstate-

ras att

•	 fysisk	aktivitet	ska	integreras	i	varje	verk-

 samhetsdag vid alla enheter inom små-

 barnspedagogiken

•	 daghemmens	lokaler	och	gårdar	ska	ut-

 vecklas så att de främjar en fysiskt aktiv 

 småbarnspedagogik

•	 i	programmet	Småbarnspedagogiken	i	

 rörelse har man skapat goda nätverk och 

 rutiner för att öka den fysiska aktiviteten i 

 småbarnspedagogiken. dessa kan använ-

 das som grund för ett småbarnspedagogi-

 ken i Rörelse-program.



43Småbarnspedagogiken i rörelse programdokument

•	 genomförandet	och	spridningen	av	pro-

 grammet småbarnspedagogiken i rörelse 

 till alla kommuner förutsätter en finansie-

 ring på cirka 4 miljoner euro per år under

 2020–2022.

personalens kompetensutveckling

anordnare av utbildning (såsom universitet, 

yrkeshögskolor och läroanstalter på andra 

stadiet) har en stor autonomi att skapa inne-

hållet i utbildningen. detta leder till att man 

för samma uppgifter inom småbarnspedago-

giken kan få formell behörighet med väldigt 

olika kunskapsnivåer.

Rådet för utvärdering av högskolorna rekom-

menderade i sin slutrapport av utvärdering-

en och granskningen av utbildningsprogram-

mens13 innehåll att utbildningsanordnarna för 

att säkerställa en jämn kvalitet bättre ska be-

skriva innehållet i programmen och den ge-

mensamma definitionen av nödvändiga kun-

skaper och kompetensområden.

Personalen inom småbarnspedagogiken ska 

ha en tillräckligt bred kunskaps- och kompe-

tensbas för att mångsidigt kunna stöda bar-

nets helhetsmässiga utveckling. i nuläget fö-

rekommer det brister framför allt i att stöda 

den fysiska aktiviteten och motoriken.
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steg för steg mot visionen

Före   
2019

 2020

 2022

 2025

•	 Nätverket	inledde	sin	verksamhet	2012.

•	 Temagruppernas	verksamhet,	

 pilotering.

•	 ibruktagande	av	handböckerna.

•	 Programmet	lanserades	2015.

•	 Rekommendationerna	för	fysisk	

 aktivitet publicerades 2016. •	 Nätverket	är	aktivt	och	

 samarbetsinriktat och an-

 tar de utmaningar som 

 dyker upp.

•	 Familjerna	blir	allt	mera	

 delaktiga.

•	 Rekommendationerna	för	

 fysisk aktivitet fungerar 

 som ett vägledande doku-

 ment för småbarnspedago-

 giken.

•	 Att	stöda	fysisk	aktivitet	är	

 starkt närvarande i utbild-

 ningen för personal inom 

 småbarnspedagogiken.

•	 Kommunkoordinatorernas	

 stöd för att genomföra re-

 kommendationerna för fysisk

 aktivitet.

•	 Barnets	delaktighet	för-

 verkligas: beslutsfattande, 

 planering,att hitta de egna 

 styrkorna som anknyter till 

 fysisk aktivitet.

•	 När	samhällsstrukturer	ut-

 vecklas ska man i första 

 hand se till att det finns 

 möjlighet till fysisk aktivi-

 tet.
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Programmet småbarnspedagogiken i rörelse är planerat 
och utvecklat för att skapa en verksamhetskultur inom 
småbarnspedagogiken som utgår från barnet och främjar 
fysisk aktivitet. det är dags att ta tag i utmaningarna med 
stillasittandet och öka barnens fysiska aktivitet. för att öka 
barnens fysiska aktivitet och uppmuntra till en fysiskt aktiv 
livsstil förutsätts nya rutiner i den småbarnspedagogiska 
verksamheten.

Programmet genomförs utgående från den egna enhetens 
förutsättningar, enligt ideologin om små steg och med stöd 
av modellen för kontinuerlig utveckling. kom igång och 
utveckla verksamheten.

www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi
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