
Den nationella dagen för småbarns - 
pedagogik firas 12.3.2020 med temat  

”Ett barn har rätt att uttrycka sig”

Dagens tema baserar sig på utvärderingen 
”Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen” 
som publicerats av NCU, dvs. Nationella 
centret för utbildningsutvärdering. 
Utvärderingen granskar hur grunderna för 
planen för småbarnspedagogik uppfylls på 
daghem och inom familjedagvården.  
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Hur syns småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen?

Enligt NCU:s utvärdering är bland annat lekens starka ställning samt en positiv och trygg 
stämning innehållsmässiga styrkor i den finländska småbarnspedagogiken. Däremot förekom 
det på många ställen brister i fråga om genomförandet av innehållen i den pedagogiska 
verksamheten. Till exempel är bildkonst för små barn och delvis även musikpedagogik inte 
överallt en del av gruppernas vardag. En tredjedel av daghemmens personal rapporterade 
att bildkonstpedagogik erbjuds varje månad eller mer sällan. Dessutom rapporterade två 
tredjedelar av respondenterna att olika former av verbalt eller kroppsligt uttryck såsom 
drama, dans och teater erbjuds varje månad eller mer sällan. 

NCU ger ut under våren 2020 en sammanfattning som omfattar utvärderingens centrala 
resultat. Sammanfattningen är avsedd som ett konkret redskap för utvecklingen av 
småbarnspedagogik. Den innehåller självvärderingsfrågor som kan användas för att jämföra 
rapportens resultat med vardagen i det egna arbetet på person-, team- och enhetsnivå. 
Frågorna baserar sig på NCU:s pågående utvecklingsarbete, där kvalitetsindikatorernas 
omfattande teman preciseras i en mer konkret form. 



NCU uppmuntrar personalen inom småbarnspedagogik att granska och 
utveckla sin egen verksamhet i hela Finland. Självutvärderingsfrågorna nedan 
hänför sig till temat för dagen för småbarnspedagogik, som är att möjliggöra 

och utveckla en uppmuntrande verksamhet i konstnärliga upplevelser och 
uttryck. Syftet med frågorna är att väcka tankar, lyfta fram styrkor och 

tydliggöra gemensamma utvecklingsområden.

Självvärderingsfrågor som stöd för diskussionen:

Hur genomför vi planmässigt och handlett
 ○ visuellt uttryck (t.ex. att måla, rita, utställningar, multimediepresentationer)?
 ○ kroppsligt uttryck (t.ex. drama, dans, teater)?
 ○ musikaliskt uttryck (t.ex. att sjunga, spela, lyssna och observera)?

Hur möjliggör vi
 ○ konstnärligt uttryck som en del av varje barns dag?
 ○ barnens spontana konstnärliga uttryck?

Hur tar vi hänsyn till
 ○ lekfulla verksamhetssätt som en del av konstnärligt uttryck?
 ○ gemenskap som en del av konstpedagogik?
 ○ lärarens ansvar för konstpedagogik inom småbarnspedagogik?
 ○ utnyttjande av hela personalens kompetens i konstnärlig verksamhet?

Våra styrkor i verksamhet som uppmuntrar till att uppleva och uttrycka 
konst:

Vårt följande utvecklingsområde i verksamhet som uppmuntrar till att uppleva  
och uttrycka konst:

Utvecklingsområde Utvecklingsåtgärder Uppföljning
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