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Inledning
Under 2017–2019 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ett 
utvärderingsprojekt där tyngdpunkten låg på hur planerna för småbarnspedagogik fungerar 
som ett styrverktyg som stöder dem som ordnar och genomför småbarnspedagogik. NCU 
kartlade också hur de här planerna förverkligas i vardagen inom småbarnspedagogiken. 
Den här sammanfattningen gäller den andra delen av den tudelade utvärderingen.

Resultaten av utvärderingen visar att som helhet styr grunderna för planen för små
barnspedagogik (2016; 2018) pedagogiken i enlighet med de mål som fastställs i lagen. 
De ger goda riktlinjer för genomförandet av en högklassig småbarnspedagogik på 
daghemmen. Men i praktiken blir planen ännu inte verklighet till alla delar.

Syftet med den här sammanfattningen är att den ska vara ett konkret hjälpmedel för att 
utveckla småbarnspedagogiken. Sammanfattningen tar fasta på de viktigaste resultaten 
i den ursprungliga rapporten och de utvecklingsrekommendationer som bygger på 
dem. I samband med resultaten ingår självvärderingsfrågor riktade till den pedagogiska 
personalen. Frågorna är avsedda som ett verktyg som hjälper läsarna att relatera 
utvärderingsresultaten till det egna arbetet på person, team eller enhetsnivå.

“Eftersom man inte tidigare har genomfört en liknande 
utvärdering i Finland, kan man med hjälp av den aktuella 
utvärderingen för första gången få en nationell helhetsbild  
av kvaliteten på innehållet i småbarnspedagogiken”  
– Utvärderingsgruppen
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Utvärderingen genomfördes av en utvärderingsgrupp som leddes av Virpi Mattila, 
direktör för den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Esbo. De övriga medlemmarna var 
universitetslärare Mervi Eskelinen från Jyväskylä universitet (fr.o.m. 3.6.2019 överinspektör 
vid Valvira), direktör för småbarnsfostran Lillemor Gammelgård från Vasa stad (fram till 
30.4.2019), professor MarjaKristiina Lerkkanen från Jyväskylä universitet, forskardoktor 
Maiju Paananen från Tammerfors universitet och överinspektör för undervisningsväsendet 
Jyri Ulvinen från Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Vid Nationella centret för 
utbildningsutvärdering ansvarade utvärderingsrådet Laura Repo för utvärderingen och 
specialsakkunnig Jukka Marjanen svarade för de statistiska analyserna. Anne Kivistö 
fungerade som utvärderingsplanerare. Dessutom har universitetslärare Hanna Hjelt från 
Tammerfors universitet deltagit i den kvalitativa analysen och rapporteringen. Också 
högskolepraktikanten Sini Leikkola deltog i analysen av materialet.



1 Genomförande av utvärderingen 
I fokus för utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen låg personalens 
pedagogiska verksamhet. Personalen bedömde själva sin verksamhet i förhållande till 
de mål som ställts upp för småbarnspedagogiken i de nationella och lokala planerna för 
småbarnspedagogik. Dessutom utvärderade personalen innehållet i grunderna för planen 
för småbarnspedagogik och de faktorer som gör det möjligt att genomföra planerna. 
Daghemmens föreståndare utvärderade både sin egen och personalens verksamhet. NCU 
samlade in båda materialen med hjälp av enkäter till personalen inom den kommunala och 
privata småbarnspedagogiken, daghemsföreståndare och de kommunala familjedagvårdarna.

Bild: N
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I utvärderingen deltog

 91 
 kommuner

 581 
 daghemsföreståndare

 911 
 familjedagvårdare

 1772 
 lärare inom småbarnspedagogiken

 2069 
 barnskötare
 



”Det är fint att det görs en så omfattande utvärdering av hur väl planen  
för småbarnspedagogik fungerar. Utvärderingen hjälpte oss också att 
utvärdera verksamheten i vårt daghem på ett strukturerat sätt och att 
upptäcka vad som kräver ännu mer engagemang och vilka åtgärder som 
redan genomförs på ett fint sätt.”

Bild: Zw
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2 Syftet med utvärderingen
Småbarnspedagogiken styrs med hjälp av grunderna för planen för småbarnspedagogik och på basis av det 
här dokumentet utarbetas sedan de lokala planerna för småbarnspedagogik. Syftet med utvärderingen var att 
utreda hur planerna förverkligas i daghemmens och familjedagvårdens barngrupper. Avsikten var att ta fram 
information om faktorer som främjar eller förhindrar att de lagstadgade planer som styr småbarnspedagogiken 
omvandlas till pedagogisk verksamhet i vardagliga situationer inom småbarnspedagogiken. 

Utvärderingsfrågorna var:
• Hur förverkligas de innehållsmässiga mål som anges i grunderna för planen för småbarnspedagogik 

på daghemmen och inom familjedagvården?

• Vilka faktorer främjar eller förhindrar att grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs på 
daghem och inom familjedagvård?

Utvecklande utvärdering inom småbarnspedagogiken
I Finland styrs utbildningsutvärderingen av principerna för utvecklande utvärdering. Det viktiga med 
dessa principer är att informationen produceras för att utveckla verksamheten, inte för en utomstående 
utvärderare. Syftet med utvärderingar är alltså inte bara att göra en lägesanalys, utan att hitta både 
styrkor och utvecklingsbehov. Ett av målen med den här utvärderingen var att hjälpa personalen inom 
småbarnspedagogiken att utveckla den pedagogiska verksamheten. Rapporten grundade sig på personalens 
självvärdering och lyfte fram utvecklingsbehov i verksamheten som de anställda själva har angett.



Bild: oliverom
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3 Resultat
I den här sammanfattningen vill vi uppmuntra läsaren att se på de teman som ingår i 
resultatpresentationen som omfattande helheter och att vid läsningen jämföra det egna 
arbetet med de styrkor och utvecklingsområden som presenteras i texten.

Utvärderingen ska inte leda till ett tänkande där fenomen och resultaten av dem 
generaliseras till ett permanent tillstånd. Det kan vara nödvändigt att utveckla ett visst 
tema på lokal nivå även om samma sak lyfts fram som en styrka på nationell nivå.

I sammanfattningen har vi lagt till självvärderingsfrågor med anknytning till utvärde
ringsresultaten. Avsikten med dessa frågor är att hjälpa läsaren att fundera över temat i 
relation till det egna arbetet. Frågorna baserar sig på den indikatorutveckling som pågår 
vid NCU. I detta utvecklingsarbete preciseras de omfattande teman som indikatorerna 
gäller med hjälp av självvärderingsfrågor, så att de får en mer konkret form som är lämplig 
med tanke på utvärdering. 
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4 Starka sidor i den pedagogiska 
verksamheten
Styrkorna i den pedagogiska verksamheten inom 
småbarnspedagogiken
I en stor del av daghemmen uppnåddes målen för det pedagogiska innehållet i huvudsak 
väl, men i en del daghem och familjedagvårdsgrupper uppnåddes målen dåligt. Personalen 
bedömer i huvudsak atmosfären inom småbarnspedagogiken som positiv. De bedömer 
att barn och vuxna känner sig trygga i miljön för småbarnspedagogik. Granskningen av 
situationen som helhet visade också att lekpedagogiken i huvudsak genomfördes väl och i 
enlighet med planen för småbarnspedagogik. Lek uppskattas alltså, och barnen har möjlighet 
att dagligen leka med andra barn. Enligt familjedagvårdarnas självvärdering omfattade 
verksamheten det innehåll som anges i grunderna för planen för småbarnspedagogik. I 
en liten grupp kan olika lärområden erbjudas dagligen enligt familjedagvårdare på många 
ställen.



11

En trygg och positiv atmosfär för barn och vuxna
Enligt deltagarna hade nästan alla barn dagligen möjlighet att leka med andra barn (99 
procent av deltagarna var helt eller delvis av samma åsikt). Likaså var 91 procent av 
deltagarna delvis eller helt av samma åsikt om att barnen och de vuxna i gruppen kände 
sig trygga. Dessutom var 90 procent helt eller delvis av samma åsikt om att gruppen hade 
en stark känsla av samhörighet och en positiv atmosfär.

Hur
• pratar vi med barnen?

• besvarar vi barnens behov av närhet?

• möter vi barnen i olika situationer under dagen?

• strävar vi efter att känna igen barnens känslor?

• uppmuntrar vi barnen som individer och som grupp?

Barnets rätt till lek och lekpedagogik
Enligt personalen observerades barnens lek systematiskt (79 % av deltagarna). Av 
personalen bedömde 72 procent att personalen aktivt deltar i barnens lek och 86 procent 
att personalen aktivt utvidgar alla barns möjligheter att delta i olika lekar på ett mångsidigt 
sätt.

Hur
• skapar vi förutsättningar för långvarig lek?

• arrangerar vi barnens lekmiljö?

• utformar vi lekmiljön tillsammans med barnen?

• deltar personalen i barnens lekar?

• berättar vi om barnens lekar för föräldrarna?
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Fostran till fysisk aktivitet
Enligt resultaten genomfördes fostran till fysisk aktivitet ganska bra i förhållande till det som anges i 
grunderna för planen för småbarnspedagogik. Man fäste uppmärksamhet vid fysisk aktivitet och aktivitetens 
mångsidighet och omfattning, och man kunde också bedöma hur tillräcklig den var. Rekommendationer 
om fysisk aktivitet under de första åren samt olika motionsprojekt har sannolikt ökat den allmänna 
medvetenheten om motionens betydelse.

Hur
• har vi genomfört regelbunden och systematisk verksamhet som gör barnen andfådda?

• rör vi på oss mångsidigt i olika miljöer?

• uppmuntrar personalen barnen att röra på sig genom sitt eget exempel?

• observerar vi de motoriska färdigheternas utveckling?

• deltar barnen i planeringen, genomförandet och utvärderingen av den fysiska aktiviteten?

Matfostran
Av personalen rapporterade 94 procent att måltiderna utnyttjas som planerade lärsituationer dagligen eller 
varje vecka. Sammanlagt bedömde 97 procent att gruppens måltidspraxis främjar en positiv inställning till 
mat minst varje vecka.

Hur
• ser vi till att våra anvisningar som gäller mat och måltider stämmer överens med rekommendationerna 

för måltider inom småbarnspedagogiken?

• stöder vi varje barns självständighet under måltiderna?

• främjar vi barnens förmåga att känna igen känslor som relaterar till mat (hunger, törst, smak
preferenser)?

• använder vi olika sinnen för att bekanta oss med maten?

• ser vi till att måltiden är en behaglig händelse som får ta tid?



5 Utvecklingsområden i den pedagogiska 
verksamheten
Utvärderingen visar också att det fanns brister i genomförandet av planen för småbarnspedagogik. Enligt 
personalens självvärdering förverkligades inte allt som grunderna för planen för småbarnspedagogik 
förutsätter på daghemmen eller inom familjedagvården. Personalens oro över kvaliteten på den pedagogiska 
verksamheten bör tas på allvar. Brister observerades särskilt i pedagogiken för barn under tre år. Dessutom 
förekom på många håll innehållsliga svagheter i den verksamhet som stöder konstfostran, uttrycksförmåga, 
musik, fysisk aktivitet, läsfärdighet och multilitteracitet.

Förtrogenhet med grunderna för planen för småbarnspedagogik
Det förekom brister i personalens förtrogenhet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. Detsamma 
gällde konkretiseringen av grunderna i planerna för den lokala nivån. En betydande del av personalen bedömde 
att den lokala planen för småbarnspedagogik ger personalen för mycket ansvar för att tolka grunderna för 
planen för småbarnspedagogik. Därför upplevdes den inte som ett nyttigt verktyg. Deltagarnas bedömning 
av sin egen kännedom om planen för småbarnspedagogik var kopplad till deras bedömning av enhetens 
verksamhetskultur: Om deltagarna bedömde att de är väl insatta i grunderna för planen för småbarnspedagogik 
och den lokala planen för småbarnspedagogik, då bedömde de också verksamhetskulturen som positiv.

Hur
• ser vi till att hela personalen är förtrogen med de planer för småbarnspedagogik som styr verksamheten?

• främjar vi den pedagogiska diskussionen med utgångspunkt i planen för småbarnspedagogik?

• diskuterar vi de värderingar som verksamheten ska bygga på, och svåra eller oklara begrepp?

• ser vi till att de mål som den lokala planen för småbarnspedagogik ställer upp överförs till personalens 
verksamhet?

• stöder vi personalen då de utarbetar barnens planer för småbarnspedagogik?

• inkluderar vi barnen och föräldrarna i planeringen och utvärderingen av verksamheten enligt planen 
för småbarnspedagogik?
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Konstfostran, utforskande verksamhet och multilitteracitet
Enligt utvärderingen var bildkonstfostran och delvis även musikfostran inte en del av vardagen inom 
småbarnspedagogiken, utan genomfördes sporadiskt i en del daghem och familjedagvårdsgrupper. En 
tredjedel av daghemspersonalen rapporterade att konstfostran med tonvikt på bildkonst erbjöds en gång i 
månaden eller mer sällan. Dessutom rapporterade två tredjedelar av deltagarna att drama, dans och teater 
erbjöds en gång per månad eller mer sällan. I en del daghem var den verksamhet som uppmuntrade barnen 
till att undersöka otillräcklig. Cirka tio procent av daghemspersonalen uppgav att det inte alls fanns någon 
verksamhet som stärkte multilitteraciteten.

Inom småbarnspedagogiken borde lärområdena genomföras så att en helhetsskapande verksamhet gör det 
möjligt att granska och undersöka företeelser och fenomen i ett brett perspektiv. Barnens intressen och frågor 
är en central utgångspunkt för verksamheten. Multilitteracitet är nära kopplat till förmågan att tänka och lära 
sig. Multilitteracitet bygger på det vidgade textbegreppet, enligt vilket texter kan vara bland annat skriftliga, 
verbala, audiovisuella eller digitala.

Hur
• erbjuder och genomför vi planerade och handledda konstnärliga uttrycksformer (t.ex. målning, 

teckning, drama, teater, multimediapresentationer)?

• möjliggör vi att barnen spontant får uttrycka sig konstnärligt eller musikaliskt?

• beaktar och utnyttjar vi hela personalens kompetens i den konstnärliga verksamheten?

• utnyttjar vi barnens förundran över natur, miljö och tekniska fenomen i planeringen av verksamheten?

• stöder vi barnens kreativa och uppfinningsrika byggande och problemlösning?

• behandlar vi medieupplevelser som är viktiga för barnen och medieinnehåll med anknytning till deras 
liv tillsammans med barnen?
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Utvecklingsområden i grupper med barn under 3 år
I de öppna svaren framkom att det i synnerhet fanns brister i hur det pedagogiska innehållet genomfördes 
i grupper med barn under 3 år. Resultaten visar att man inom småbarnspedagogiken bör fundera på det 
här frågorna: Hur kan en mångsidig lärmiljö ordnas när barnen är mycket unga? Hurdan konstfostran eller 
verksamhet som uppmuntrar barnen att utforska saker kan man ordna för små barn? Hur kan man observera 
små barns initiativ?

Hur
• utnyttjar vi information från våra observationer av lek då vi planerar eller utvecklar verksamheten för 

små barn?

• använder vi lek som verktyg för små barns lärande?

• ser vi till att vi läser ramsor, sjunger och läser med barnen varje dag?

• kartlägger vi barnens roller i lekar och stöder de barn som befinner sig i lekens utkanter?

• beaktar vi små barns intressen då vi utvecklar lekmiljön?
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Kamratrelationer
En femtedel av deltagarna (21 %) rapporterade att det finns barn i deras grupp som inte har vänner. Ändå 
berättade majoriteten av deltagarna att gruppen hade gemensamt uttänkta tillvägagångssätt för att förebygga 
mobbning. I en del av svaren angavs att det är på barnets eget självständiga ansvar att hitta kompisar. Även 
om det är viktigt och rekommenderas att man respekterar barnets egna strävanden är det ändå alltid på de 
vuxnas ansvar att barnet kommer in i gemenskapen.

Hur
• iakttar och stöder vi samspel mellan barnen i gruppen?

• tar vi hänsyn till samspelet mellan barnen i planeringen av den dagliga pedagogiska verksamheten?

• skapar vi gemenskap i vår egen grupp?

• ger vi barnen modeller och stöd för att uttrycka sin vilja att hjälpa och beakta andra?

Språkmiljön
Varje dag inom småbarnspedagogiken borde innehålla omväxlande verksamhet som stöder kommunikation, 
till exempel språklekar, ramsor och bokläsning. Endast hälften av personalen rapporterar att man i gruppen 
läser ramsor, rimmar och leker med ljud och ord varje dag. Dessutom berättade endast hälften av deltagarna 
att man läser böcker i gruppen varje dag. Personalen behövde stöd för att skapa en rik språkmiljö för barn 
under 3 år, samt för att skapa en miljö som är språkligt omväxlande för alla barn och stärker kunskaperna i 
svenska/finska bland barn som inte har språken som modersmål. Dessutom behövde personalen stöd för att 
utveckla språkstödjande arbetssätt, ifall barnets språkliga utveckling inte framskrider som väntat.

Hur
• skapar vi strukturer för dagligt ömsesidigt samtal med barnen?

• gör vi det möjligt att läsa för barnen varje dag?
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• ser vi till att barnen har fri tillgång till litteratur som lämpar sig för barnens ålder och som valts ur 
pedagogiskt perspektiv?

• beaktar vi den ömsesidiga interaktionen med de barn som i regel kommunicerar på ett annat sätt än 
i ord (till exempel små barn som fortfarande lär sig att tala) eller på ett annat språk med personalen?

Oklar arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna
En del av deltagarna rapporterade en dålig atmosfär i arbetsgemenskapen. Problemen i arbetsgemenskapen 
framkom till exempel som skillnader i synsätt samt attityder till planerna för småbarnspedagogik och arbetet. 
I svaren lyfte deltagarna fram arbetsgemenskapens motstånd mot förändring, rigiditet, undervärdering av 
andras arbete, brist på engagemang i gemensamma överenskommelser, oförskämt beteende och brist på 
motivation. En del upplevde att planerna för småbarnspedagogik inte uppmuntrar barnskötarna att delta 
och att barnskötarnas roll var oklar i planeringen, genomförandet och dokumentationen av verksamheten. 
Familjedagvårdarna upplevde igen inte att planen för småbarnspedagogik till alla delar var en plan som 
kändes som deras egen.

Arbetsgemenskapens och chefens stöd hade en positiv inverkan på verksamhetskulturen. En uppmuntrande 
och stödjande arbetsgemenskap, andras uppmuntran och respekt samt ett fungerande team upplevdes 
som viktiga framgångsfaktorer. Till detta kopplades tydliga verksamhetsstrukturer såsom planeringsmöten 
varje vecka, veckomöten, utvecklingsdagar och kvällsmöten. Ledarens stöd, handledning och uppmuntran 
upplevdes som avgörande för att bygga upp en positiv verksamhetskultur.

Hur 
• förverkligas lärarens pedagogiska ansvar i den mångprofessionella personalens verksamhet?

• förverkligas den målinriktade pedagogiska reflektionen, utvärderingen och utvecklingen som läraren 
i småbarnspedagogik främjar?

• fungerar det mångprofessionella samarbetet då pedagogiken planeras, genomförs, utvärderas och 
utvecklas?

• utnyttjas teammedlemmarnas kompetens i verksamheten?
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6 Faktorer som hindrar verksamheten 
Deltagarna fick berätta om de huvudsakliga orsakerna till att alla barn inte har möjlighet att delta i en 
mångsidig pedagogisk verksamhet.

Orsaker som gäller barngruppen
Det största enskilda hindret var faktorer som gällde barnen och barngruppen, som till exempel barnens 
varierande behov, ålder, stödbehov samt utmaningar i språkutvecklingen. På många håll behövde personalen 
stöd för att genomföra planenlig verksamhet i barngrupper som präglades av mångfald. 

I vissa svar framkom tanken att omsorg och lärande på något sätt skulle stå i ett motsatsförhållande till 
varandra. Den finländska småbarnspedagogiken baserar sig ändå på tanken om att omsorg och lärande utgör 
en helhet där områden för lärande knyts samman med vardagliga funktioner, såsom att delta i en måltid och 
att klä på sig. Omsorg och lärande är nära förknippade med varandra.

Hur
• ser vi till att varje barn får uppleva delaktighet och framgång?

• stöder vi olika sätt att kommunicera?

• erbjuder vi alternativa sätt att delta i verksamheten?

• iakttar vi de stödbehov som gäller barnens utveckling och lärande?

• utvärderar vi behovet av individuellt stöd?

Bild: N
adyaEugene/Shutterstock.com
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Tillräcklig personal, personalomsättning, materialbrist, 
knappa resurser
Bland de anställda upplevde 40 procent att den dagliga verksamheten inom småbarns
pedagogiken störs av personalomsättningen. För att det ska gå att genomföra en likvärdig 
verksamhet och jämna ut variationen i kvaliteten inom småbarnspedagogiken, måste 
tillräckliga resurser för verksamheten garanteras. Utöver det här är det viktigt att fundera 
på hur man på pedagogisk nivå ska lösa situationer då de aktuella resurserna inte är 
tillräckliga.

Enligt tidigare forskning påverkas den pedagogiska verksamheten i småbarnspedagogiken 
av strukturella faktorer, såsom gruppstorleken, förhållandet mellan antalet barn och vuxna 
samt personalstrukturen. De resurser som småbarnspedagogiken har till sitt förfogande 
har en väsentlig betydelse för kvaliteten. Med resurser avses här inte enbart de ekonomiska 
resurserna, utan också fysiska lokaler och utrustning. 

Hur
• agerar vi i en oväntad situation som vi inte själva kan hitta en lösning på?

• har anordnaren dragit upp riktlinjer för gemensam praxis i undantagssituationer?

• kan vi få stöd i svåra pedagogiska situationer?

• samlar vi in och för vidare information om faktorer som förhindrar verksamheten?



20

7 Faktorer som främjar verksamheten
Fortbildningens betydelse
Enligt deltagarna stöder fortbildningen personalens kompetens på ett avgörande sätt. Deltagarna upplevde 
att fortbildningen stöder deras professionella utveckling. Fortbildningen utvecklar och förnyar till exempel 
det egna tänkandet samt reflektionerna kring det egna arbetet, ger arbetets innehåll nya betydelser och 
stärker planeringens betydelse.

Fortbildningen ger konkreta verktyg, praktiska exempel, tips och redskap för att genomföra planerna för 
småbarnspedagogik. Särskilt de utbildningar som har fokus på något visst område som ingår i planerna 
för småbarnspedagogik ansågs stöda genomförandet av området väl. Exempel som gavs i utvärderingen 
var utbildningar som fokuserar på pedagogisk dokumentation eller på hur barnens emotionella färdigheter 
utvecklas. Fortbildningen hjälpte också personalen att utveckla verksamhetskulturen i sin egen enhet. 
Deltagarna upplevde att den tydliggör olika yrkesgruppers arbetsroller. 

Fortbildningen stärker arbetsgemenskapen. Enligt personalen var de bästa utbildningarna sådana som hela 
arbetsteamet eller enheten deltog i. Då kunde man omedelbart reflektera över innehållet i förhållande till 
gruppens eller enhetens praxis.

Hur
• ser vi till att hela personalen i vår enhet har lika tillgång till utbildningar som behandlar planer för 

småbarnspedagogik?

• planerar vi deltagande i fortbildningar?

• ser vi till att fortbildningen grundar sig på ett konstaterat behov?

Bild: Raw
pixel.com

/Shutterstock.com
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Pedagogiskt ledarskap
Personalens bedömning av hur pedagogiken förverkligats hade samband med deras bedömning av hur 
lyckad den lokala planen för småbarnspedagogik är samt med deras bedömningar av ledningens kvalitet 
och de tillgängliga resurserna. Om deltagarna bedömde att ledningen av enheten var kvalitativ, var det mer 
sannolikt att de bedömde att pedagogiken höll hög kvalitet. I utvärderingen avsågs med gott ledarskap 
det pedagogiska stödet från den närmaste chefen, men även mer omfattande ledarskapsstrukturer. Det 
innebär att chefen har möjligheter och resurser att stöda uppkomsten av praxis som stöder stabiliteten i 
barngrupperna och kontinuiteten bland personalen. I ledarrollen ingår också att möjliggöra att en tillräcklig 
del av arbetstiden används för planering, förberedelse, utvärdering och fortbildning.

Föreståndarna ansåg i sina svar att diskussioner, arbetskvällar och olika interna evenemang i 
arbetsgemenskapen var viktiga möjligheter att bekanta sig med och tillägna sig innehållet i grunderna för 
planen för småbarnspedagogik. Dock ansåg 54 procent av föreståndarna att deras tid inte räckte till för att 
utföra arbete enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik. På motsvarande sätt upplevde 30 procent 
av föreståndarna att de inte kunde erbjuda personalen tillräckligt med stöd för att genomföra pedagogiken. 

Anordnarna av småbarnspedagogik bör utveckla rutiner som garanterar att den information om utmaningarna 
med att genomföra planerna för småbarnspedagogik som finns på daghemmen och inom familjedagvården 
förmedlas vidare till följande organisationsnivå. Då kan genomförandet av planen för småbarnspedagogik 
stödas till exempel genom att resurserna ökas tillfälligt eller permanent och genom rätt inriktad fortbildning.

Hur ser vi till att
• föreståndaren har aktuell information om nivån på barngruppernas pedagogiska verksamhet och 

utvecklingsbehoven?

• vi regelbundet diskuterar de värderingar som styr enhetens verksamhet och verksamhetskulturen?

• det har reserverats tid och resurser för planering, utvärdering och utveckling av den pedagogiska 
verksamheten för en hel grupp?
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En konkret plan för småbarnspedagogik
Enligt personalen bidrog de lokala planerna för småbarnspedagogik till att befästa verksamhetens pedagogiska 
karaktär och de beaktade de lokala omständigheterna. Den lokala planen för småbarnspedagogik ansågs 
vara ett pedagogiskt verktyg som styrde verksamheten och utvecklingen av den. Deltagarna ansåg att 
den lokala planen för småbarnspedagogik förenhetligar den lokala praxisen, vilket enligt dem förtydligade 
genomförandet av planerna för småbarnspedagogik och främjade likabehandling. Men en betydande del 
av personalen bedömde att den lokala planen för småbarnspedagogik ger personalen för mycket ansvar 
för att tolka grunderna för planen för småbarnspedagogik. Därför upplevdes den inte som ett nyttigt 
verktyg. Arbetsgemenskapens gemensamma arbete med planen för småbarnspedagogik samt deltagandet i 
kommunens/organisationens process för planen för småbarnspedagogik hjälpte personalen att sätta sig in i 
grunderna för planen. 

Resultaten visar att anordnarna av småbarnspedagogik behöver stöd för att konkretisera den lokala planen 
för småbarnspedagogik. Personalen bör delta i konkretiseringsarbetet. Utvecklingsrekommendationen 
för NCU:s senaste utvärdering av småbarnspedagogik (2018) var: Godkännandet av planerna i de politiska 
beslutsorganen ökar deras betydelse, men beslutssystemet bör möjliggöra en flexibel utveckling av planerna.

Hur
• ser vi till att hela personalen är förtrogen med både den lokala planen och grunderna för planen för 

småbarnspedagogik?

• stöder grunderna för planen för småbarnspedagogik och den lokala planen planeringen, genomförandet, 
utvärderingen och utvecklingen av pedagogiken?

• har vi sett till att hela personalen i vår enhet har lika tillgång till utbildningar som behandlar planen 
för småbarnspedagogik?



8 Utvecklingsrekommendationer
Utgående från de presenterade resultaten ger vi här rekommendationer för åtgärder som kan stöda 
utvecklingen av det pedagogiska innehållet.

1 Barn under tre år bör få ta del av en högklassig verksamhet enligt 
grunderna för planen för småbarnspedagogik 
Enligt utvärderingen ansåg många att barnens ålder var ett av hindren för genomförandet av planerna 
för småbarnspedagogik. Personalen upplevde att man i verksamheten för barn under tre år inte alltid kan 
genomföra till exempel lekpedagogik, konstfostran, språkligt mångsidig kommunikation eller verksamhet 
som uppmuntrar till utforskning på det sätt som grunderna förutsätter. Grundutbildningen och fortbildningen 
för personal inom småbarnspedagogiken bör därför beakta personalens kompetens att möta de pedagogiska 
behoven hos barn under tre år och också olika sätt att jobba med mindre barn utgående från innehållet i 
planen för småbarnspedagogik.

2 Konstfostran bör få en starkare ställning inom småbarnspedagogiken
Enligt utvärderingen ingår bildkonstfostran, uttrycksförmåga och delvis även musikfostran sporadiskt i 
småbarnspedagogiken. För att åtgärda situationen bör verksamhetskulturen anpassas så att den stöder 
konst och kultur. En snäv tolkning av delaktighet, barnens varierande närvarotider, planen för dagens arbete 
eller städningen av lokalerna ska inte utgöra hinder för en högklassig konstnärlig och kulturell verksamhet. 
Dessutom behövs en kartläggning av konstämnenas ställning och innehåll både i grundutbildningen och 
fortbildningen för personalen.

3 Litteratur och högläsning ska vara en del av alla barns dag inom 
småbarnspedagogiken
Det är välkänt att en mångsidig språklig miljö (högläsning, ramsor, rim och lek med ord, bokstäver, ljud och 
språk) har betydelse för att barns tanke, inlärnings och kommunikationsfärdigheter ska utvecklas. Trots det 
rapporterar endast hälften av daghemmens anställda att de dagligen läser böcker och texter som innehåller 
ett rikt språk för barnen och leker med språket. I fortsättningen bör personalen inom småbarnspedagogiken 
och daghemmens föreståndare i högre grad lägga vikt vid det dagliga utbudet av en mångsidig språkmiljö 
och vid att skapa erfarenheter för alla barn.
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4 Genomförandet av innehållet och metoderna i grunderna för planen 
bör stödas 
I grunderna för planen för småbarnspedagogik ingår teman som inte har funnits i de tidigare planerna, som 
har varit rekommendationer. Sådana teman är bland annat verksamhet med anknytning till multilitteracitet 
och forskning, liksom också pedagogisk dokumentation. De här nya inslagen genomfördes svagast av de 
utvärderade delområdena. Till exempel erbjuds verksamhet som stöder multilitteracitet inte överallt. På 
många håll förekom det också utmaningar och brister som gällde den pedagogiska dokumentationen och 
verksamhet som uppmuntrar barnen att forska. I de lokala planerna för småbarnspedagogik bör man bättre än 
tidigare tydliggöra vad pedagogisk dokumentation, verksamhet som uppmuntrar till forskning eller utvecklar 
multilitteracitet innebär i praktiken.

5 Varje barn ska få stöd för att skapa och upprätthålla kamratrelationer
Inom småbarnspedagogiken bör man garantera att varje barn får delta i gemensamma lekar och att varje barn 
erbjuds möjligheter till kamrat och vänskapsrelationer. I en del grupper finns barn som inte har några vänner 
eller som hamnar utanför lekarna. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska småbarnspedagogiken utveckla 
varje barns förmåga till samverkan och interaktion, och främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen. 
Lagen förutsätter också att man tryggar bestående barngrupper. Allt detta förutsätter att barnet är delaktigt 
i de gemensamma lekarna och aktiviteterna, att han eller hon har vänner och att man lägger mer fokus på 
varaktiga barngrupper än tidigare.

6 Anordnarna av småbarnspedagogik ska tillsammans med 
personalen utveckla utvärderingen och uppföljningen av planerna för 
småbarnspedagogik 
Utvärderingen av kvaliteteten inom småbarnspedagogiken och av hur planerna för småbarnspedagogik 
förverkligas är fortfarande inne i en utvecklingsfas. Anordnarna av småbarnspedagogik bör i fortsättningen 
lägga fokus på att genomföra kvalitetshanteringen och utvärderingsverksamheten i enlighet med lagen om 
småbarnspedagogik. Anordnaren bör också ta fram sätt för att stöda personalens arbete i de fall där målen 
för småbarnspedagogiken inte uppfylls. Dessutom förblir personalens sakkunskap om de faktorer som stöder 
och förhindrar genomförandet av planerna till största delen outnyttjad. Personalen behöver utbildning om 
och konkreta anvisningar för hur de ska utvärdera planernas betydelse för verksamheten. Informationen från 
utvärderingen ska förutom på den pedagogiska verksamhetens nivå även utnyttjas på anordnarnivå.
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7 Daghemsföreståndaren bör ge personalen mångsidig handledning 
i ett sätt att arbeta som är förankrat i grunderna för planen för 
småbarnspedagogik 
Utvärderingen visar att ledarskapet och den lokala planen för småbarnspedagogik har en stor betydelse då 
grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs. Daghemsföreståndarens uppgift är att erbjuda 
personalen möjlighet att under arbetstid sätta sig in i de styrdokument som ger normer för arbetet, samt 
stödja personalen i att diskutera innehållet och hur det kan konkretiseras i barngrupperna. Föreståndaren 
ansvarar för hur det pedagogiska arbetet och planen för småbarnspedagogik genomförs vid daghemmet. 
Anordnaren av småbarnspedagogik bör se till att daghemsföreståndarnas arbetsbild och resurser möjliggör 
pedagogiskt ledarskap.

8 De olika yrkesgruppernas roll i genomförandet av planerna för 
småbarnspedagogik bör tydliggöras
Anordnaren av småbarnspedagogik bör handleda personalen i frågor som gäller arbetsfördelningen mellan olika 
anställda. Olika tyngdpunkter och styrkor med anknytning till yrkesgruppernas arbetsuppgifter bör utnyttjas. 
Enligt utvärderingsresultaten är barnskötarnas roll delvis oklar då innehållet i planerna för småbarnspedagogik 
genomförs. Dessutom upplever familjedagvårdarna inte alltid planen för småbarnspedagogik som ett nyttigt 
verktyg. Både på nationell och lokal nivå bör man fundera över hur man i styrsystemet bättre kunde ta 
hänsyn till barnskötarnas roll och familjedagvårdens särdrag.
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9 Den lokala planen för småbarnspedagogik ska tydligt konkretisera 
grunderna för planen för småbarnspedagogik 
Utvärderingen visade att deltagarna hade bekantat sig bättre med den lokala planen för småbarnspedagogik 
än med grunderna för planen för småbarnspedagogik. Om deltagarna upplevde att den lokala planen 
för småbarnspedagogik var lyckad, bedömde de också att grunderna för planen för småbarnspedagogik 
fungerade väl. Problemen med de lokala planerna för småbarnspedagogik var förknippade med att arbetet 
var halvfärdigt, att beredningen var svag och att innehållet stannade på en för abstrakt nivå. Anordnarna bör 
lägga vikt vid att ge personalen handledning om grunderna för planen för småbarnspedagogik samt också 
reflektera över kvaliteten på den lokala planen för småbarnspedagogik. 

10 Småbarnspedagogikens resurser bör tryggas bättre än tidigare 
Grunderna för planen för småbarnspedagogik uppfylls inte till alla delar på det sätt som lagen förutsätter. 
Enligt utvärderingen är bristerna i verksamhetsstrukturerna en central orsak till detta. Bristen på personal 
leder till en känsla av brådska, bristfälliga ledningsstrukturer leder till svag informationsförmedling från 
verksamhetsnivå till beslutsnivå, och brist på lokaler och redskap leder till en upplevelse av att grunderna 
för planen för småbarnspedagogik inte kan genomföras. En annan orsak till att planen inte genomförs 
är kopplad till personalens kompetens och ork. Man bör ta den trötthet och belastning som personalen 
inom småbarnspedagogiken upplever på allvar, eftersom den återspeglas i hur barnet upplever kvaliteten 
på verksamheten. De ekonomiska resurserna som riktats till småbarnspedagogiken bör utvärderas och 
vid behov ökas för att man ska kunna utveckla den strukturella kvaliteten och processkvaliteten inom 
småbarnspedagogiken och korrigera de brister som nu kommit fram.

”En ändring av verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken 
så att den mångsidiga pedagogiska verksamheten som baserar 
sig på lek, fysisk aktivitet, konst och kulturarv förverkligas, 
förutsätter att anordnarna och beslutsfattarna har en gemensam 
vilja att tilldela småbarnspedagogiken tillräckliga resurser.”  
– Utvärderingsgruppen 
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Mångsidig och kontinuerlig utvärdering

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är långsiktig och genomförs i många sammanhang  
– i vardagens pedagogiska verksamhet både i team och på daghemsnivå samt till exempel på 
den kommunala beslutsfattarnivån. Utvärderingsarbetet kräver tålamod, eftersom man endast 
kan ha ett rimligt antal utvecklingsområden i taget. I utvecklingsarbetet lönar det sig att ägna 
sig åt ett delområde åt gången. Därför är utvärderingen en kontinuerlig process som aldrig blir 
färdig.

De resultat och utvecklingsområden som beskrivs i den här sammanfattningen koncentreras 
endast till vissa delområden i utvärderingen av småbarnspedagogiken. Här utvärderas till 
exempel inte teman med anknytning till åskådningsfostran och matematiskt tänkande. Vid 
valet av utvärderingsområde bör man fästa uppmärksamhet vid gemensamma observationer 
och fundera på vad som kunde utvecklas i just vår miljö.

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är mångsidig och den kan genomföras med många 
olika metoder. Det är viktigt att kontinuerligt genomföra utvecklande utvärdering på såväl 
nationell som lokal och pedagogisk nivå. 
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