
BILAGA 1 
 

Småbarnspedagogik i rörelse  
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. (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2019, s. 48) 

I ansökan om understöd för Småbarnspedagogik i rörelse betonas att gå in för en motionsinriktad 
verksamhetskultur  inom småbarnspedagogiken, höja personalens kompetens och medvetenhet, 
samarbetet med vårdnadshavarna samt kommunsamordningen. Målet är att småbarnspedagogiken ska 
göra det möjligt för barnet att röra på sig minst två timmar per dag, vilket omfattar ca 2/3 av 
rekommendationerna om fysisk aktivitet i åldersgruppen. 

Ett centralt verksamhetssätt i utvecklingen av en motionsinriktad verksamhetskultur är att integrera 
verksamheten i vardagen, utveckla den på bred front och att göra det tillsammans. Varje projekt kan 
utveckla en aktiv verksamhetskultur på sitt eget sätt enligt organisationens behov och önskemål. 
Utvecklingen av en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken kräver ledning på olika 
kommunala nivåer och mellan olika sektorer.    

Vuxna ansvarar för att stödja barnens välbefinnande, hälsa och lärande så att varje barns rätt att röra sig 
och leka tillgodoses varje dag. Den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken ska vara 
helhetsbetonad och förenhetligad. Inom småbarnspedagogiken ska barnen varje dag ha möjlighet att  vara 
fysiskt aktiva och röra på sig på ett mångsidigt sätt.  

För att identifiera utvecklingsobjekten lönar det sig att utnyttja verktyget Bedömning av nuläget i 
programmet Glädje i rörelse. Alla enheter inom småbarnspedagogiken i den kommun som får understöd 
ombeds fylla i en bedömning av nuläget:  https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/nykytilan-arviointi 

Nedan beskrivs de faktorer som har konstaterats bidra till att bygga upp en framgångsrik verksamhet inom 
Småbarnspedagogik i rörelse. 

Kritiska framgångsfaktorer 

Mot en mer motionsinriktad verksamhetskultur  

Vid enheterna som deltar i Småbarnspedagogik i rörelse är utgångspunkten barnets fysiska aktivitet och 
främjandet av den på nya sätt samt att förändra verksamhetskulturen så den blir mer motionsinriktad. Ett 
centralt tillvägagångssätt är att utnyttja befintlig god praxis. För att verksamheten ska bli verkningsfull 
gäller det att samtidigt vidta flera olika åtgärder och integrera denna verksamhet i enhetens allmänna 
verksamhetskultur. Med en verksamhetskultur som stöder aktivitet vid en enhet avses personalens 
attityder, den verksamhet de bedriver och deras kompetens samt de rådande omständigheterna vid 
enheten, dess strukturer, verksamhetssätt och ledning. Utvecklingen mot en motionsinriktad 
verksamhetskultur handlar är något som hela personalen och barnen gör tillsammans.  

Utvecklingen bör vara systematisk och organiserad, och resultaten av den ska följas upp och utvärderas. 
Det centrala i utvecklingsarbetet är att integrera verksamheten i vardagen, en utveckling på bred front och 
göra saker tillsammans. Ledningen innehar en nyckelroll för att förändra verksamhetskulturen. Den styr 
personalens kompetensutveckling och engagerar den i den gemensamma utvecklingen av verksamheten.  

 

https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/nykytilan-arviointi


 

Mer kompetens för de anställda 

Personalens motions - och välfärdskompetens ökas till exempel med hjälp av utbildningar, seminarier, 
samarbeten och nätverksmöten. Kompetensutveckling har konstaterats vara ett effektivt sätt att skapa en 
motionsinriktad verksamhetskultur. 

Hur småbarnspedagogik i rörelse organiseras samt samordningen inom kommunen 

Inom ramen för projektet skapas en för den egna kommunen lämplig struktur som stöder utvecklingen i 
motionsinriktad riktning inom småbarnspedagogiken och som gör det möjligt att utveckla och utvidga 
verksamheten samt följa upp hur nya enheter inom småbarnspedagogiken går med i projektet. Det är av 
central betydelse att de kommunala sektorerna hittar sin egen roll inom programmet, så att det sinns en 
gemensam sektorsöverskridande styrning  och samordning inom kommunen.    

I ansökan ska den sökande beskriva sina samordnings- och styrningssystem inom ramen för 
Småbarnspedagogik i rörelse. Till samordning och styrning hör: 1)  styrningsgruppen eller motsvarande, 2) 
kommunens ansvarsperson eller -personer för projektet och 3)  ansvarspersonen eller ansvarsteamet vid 
respektive enhet. Planen ska även beskriva dessa aktörers uppgifter och arbetsfördelning. 

Kommunkoordinatorns uppgifter är indelade i både operativa och administrativa uppgifter. I samordningen 
ingår till exempel planering och genomförande av verksamheten, besök vid enheterna, samordning av 
samarbetet och ordnande av nätverksmöten, organisering av evenemang, anskaffning av verktyg, 
anordnande av utbildning, kommunikation på alla nivåer, samordning av resurser och uppföljning av 
budgeten.  

Information till och samarbete med vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarna uppmärksammas på rekommendationerna om fysisk aktivitet som gäller barn och 
personalen samarbetar med dem i syfte att uppnå målet för hur mycket barnet bör röra på sig varje dag. I 
utvecklingssamtalen går man regelbundet igenom viket av att röra på sig med tanke på barnets tillväxt, 
utveckling och lärande. Vårdnadshavarna uppmuntras att få barnen att röra på sig på fritiden både inomhus 
och utomhus. Personalen ordnar föräldrakvällar där barn och föräldrar får röra på sig tillsammans. På detta 
sätt får föräldrarna se hur daghemmet utnyttjas på ett mångsidigt sätt både inomhus och utomhus, och hur 
personalen skapar arbetssätt som passar barnen och som de tycker om. Det handlar bl.a. om att ta fram 
leken i rörelserna.   Daghemmet kan också ordna gemensamma motionsinriktade träffar ”vid grinden” till 
dagiset när föräldrarna kommer efter barnen.   

Jämställdhet mellan könen och likställdhet  

I projekten ska särskild uppmärksamhet fästas vid främjande av könssensitiv motion samt se till 
möjligheterna till fysisk aktivitet för dem som behöver särskilt stöd och till tillämpad motion.?? Alla barn 
ska ges  möjligheter till mångsidig motion, och de ska tillförsäkras en jämlik behandling  i fråga om 
slutresultatet. Var och en ska tas i beaktande på ett individuellt plan, och personalen ska undanröja 
omedvetna könsbundna förväntningar på hur barn av ett visst kön bör leka, vad för slags motion och idrott 
de föreslås delta i och vilket slags idrottsutrymmen de erbjuds. Det är också viktigt att barn i olika åldrar 
leker fysiskt aktiva lekar tillsammans, vilket lär dem att ta hänsyn till varandra, avvecklar könsbundna roller 
i lekarna, inspirerar dem att röra på sig och stärker deras lärande. Verksamheten ska beakta principerna om 
jämställdhet och likabehandling. Diskriminering på grund av ett barns personliga egenskaper accepteras 
inte. Därmed får alla lära sig acceptera olikheter. 

 



Hela småbarnspedagogiken i kommunen, från familjedagvård till privat småbarnspedagogik  
inkluderas 

Det är viktigt att alla genast får möjlighet att komma med i Småbarnspedagogik i rörelse, antingen så att 
man från början engagerar all småbarnspedagogik som ordnas i hela kommunen, eller så att programmet 
utvidgas stegvis.   ?? Om hela kommunens småbarnspedagogik kommer att inkluderas stegvis, bör det 
framgå hur det ska gå till i en plan som ingår i projektansökan.  

Familjedagvården är i enlighet med lagen om småbarnspedagogik en del av småbarnspedagogiken. I 
projektet ska man beakta familjedagvårdens särdrag och utnyttja den som utgångspunkt för utvecklingen 
av en motionsinriktad verksamhetskultur inom familjedagvården. Kommunen ska säkerställa att barn i 
familjedagvård har mångsidig tillgång till lekplatser som inspirerar till motion och idrott under alla årstider. 

Kommunen ska i sin ansökan beskriva hur den ämnar engagera och ta med privata anordnare av 
småbarnspedagogik i projektet. 

Småbarnspedagogik i rörelse/Programmet Glädje i rörelse som stöd för projekten 

Småbarnspedagogik i rörelse/Programmet Glädje i rörelse erbjuder stöd och redskap för 
småbarnspedagogiken i syfte att få barn att röra på sig mer och för att utveckla det egna arbetet med 
utgångspunkt i planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna om fysisk aktivitet under de tidiga 
åren. Programmet genomförs med utgångspunkt i de enskilda enheternas egna utgångspunkter och enligt 
principen om att gå framåt med små steg samt så att man utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling. 
Programmet genomförs i samråd med ett omfattande nätverk av experter. Ett nätverksbaserat 
verksamhetssätt stärker samarbetet mellan aktörer på riksomfattande, regional och lokal nivå samt 
stödtjänsterna, vilket bidrar till att barnen ska få röra på sig mer under dagen i småbarnspedagogiken.    

Du hittar stödmaterial för projektplanering och utveckling av verksamheten på webbplatsen för 
programmet Glädje i rörelse på adressen https://www.ilokasvaaliikkuen.fi Programmet kan registreras 
avgiftsfritt. 

https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/
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