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Vi har fått många bra idéer nu på
grund av coronaviruset... Även det
här har sina goda sidor, om man
tänker positivt.

Allt är så rörigt och svårt med
corona.

Den normala vardagen ändrades
jättemycket, men på något sätt
har vi hunnit vänja oss vid de nya
verksamhetsmodellerna, fast nog
måste jag medge att jag saknar det
gamla vanliga.
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1 Inledning
Under 2020–2021 utvärderade Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och
färdighetsfostran i småbarnspedagogiken. Utvärderingen gjordes på uppdrag av
undervisnings- och kulturministeriet (Juutinen m.fl. 2021). För pedagogikens del
utvärderades bland annat hur de fem lärområdena genomförs, hur verksamheten
planeras och utvärderas samt hur barnen och personalen kommunicerar (se närmare
grunderna för planen för småbarnspedagogik, UBS 2018). NCU närmade sig nuläget
för konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken utifrån definitioner
i de gällande styrdokumenten. Tyngdpunkten lades på hur lärområdet Mina många
uttrycksformer genomförs och hur regelbundet det görs. Dessutom kartlades vilken
kompetens och vilket behov av tilläggsutbildning personalen har.
Vid tidpunkten för utvärderingen rådde covid-19-pandemin i Finland. Utvärderingen visar
att pandemin påverkade småbarnspedagogikens vardag på många sätt. Nationella och
lokala anvisningar och bestämmelser innehöll flera anvisningar och begränsningar som
gällde hur pedagogiken skulle genomföras (till exempel Institutet för hälsa och välfärd
& Undervisnings- och kulturministeriet 2021). Trots utmaningarna verkade pandemin
också ha gett upphov till nya fungerande verksamhetssätt inom småbarnspedagogiken.
Den här sammanfattande publikationen är en beskrivning av de begränsningar som
pandemin förorsakade och de nya tillvägagångssätt som uppkom på grund av dem.
I den här sammanfattningen används även analyser av det kvalitativa material som
har samlats in bland personalen.
NCU:s utvärderingsexperter Jaana Juutinen, Anna Siippainen (utvärderingsgruppens
ordförande) och Tuomas Sarkkinen samt ledande utvärderingsexperten Jukka Marjanen
(statistiska metoder) har medverkat i genomförandet av utvärderingen. Dessutom
deltog universitetslektor Marina Lundkvist (Helsingfors universitet), universitetslektor
Arttu Mykkänen (Tammerfors universitet), daghemsföreståndare Maarit Raitala (Lahtis
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stad), universitetslärare Mari-Jatta Rissanen (Jyväskylä universitet) och professor
Inkeri Ruokonen (Åbo universitet) som expertmedlemmar i projektet. Aino Poroila
har sammanställt den här sammanfattningen. Hon har också gjort de kvalitativa
analyserna som kompletterar den.
Texten är uppbyggd kring tre olika teman: verksamhetsmiljön, pedagogiken och
vårdnadshavarnas och barnens delaktighet. För varje tema ligger fokus framför allt
på ny och välfungerande praxis som personalen berättat om. Den här publikationen
är samtidigt ett sätt att förverkliga det som sägs i ett utvecklingsförslag som ingår
i den rapport om utvärderingens resultat som har getts ut. Där konstaterar NCU: ”I
småbarnspedagogiken behöver det utvecklas tillvägagångssätt genom vilka redan
etablerad praxis delas. På så sätt kunde lärdomarna från pandemin utnyttjas inom
småbarnspedagogiken i så stor utsträckning som möjligt nu och i framtiden.”
Målet med den här sammanfattningen är å ena sidan att stöda personalen i återgången
till vardagen efter pandemin. Å andra sidan bör vi också vara beredda ifall pandemin
fortsätter eller upprepas. I publikationen finns också ett par frågor att fundera på i
samband med varje tema. Med hjälp av de här frågorna kan läsaren fundera på
olika möjligheter att tillämpa den praxis som presenteras för att utveckla rutinerna
på det egna verksamhetsstället. De teman som behandlas här är en central del av
småbarnspedagogikens vardag och utvecklingsarbetet både under pandemin och under
normala förhållanden.
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2 Utvärderingen i korthet
Materialinsamling
Oktober-November 2020

Publicering av sammanfattning Augusti 2021

Våren 2020
Våren 2020
Utvärderingsuppdrag till NCU

Augusti 2021
Publicering av utvärderingsrapport Maj 2021

Materialet samlades in med hjälp av en digital enkät. Enkäten riktades till personalen
inom småbarnspedagogiken (barnskötare, socionomer, lärare, speciallärare och
familjedagvårdare) i ett riksomfattande slumpmässigt sampel, som togs ut i två steg.
Svarsprocenten var cirka 37 bland daghemspersonalen och cirka 34 bland familje
dagvårdarna. Det sammanlagda antalet svar var 3 991.
Mer information om utvärderingen och materialet finns i den rapport som skrivits om
utvärderingen (Juutinen m.fl. 2021 kap. 5 och 6).
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Som utgångspunkt för analysen har vi använt preciserande öppna svar som hör ihop
med följande påståenden:

Undantagssituationen gav upphov till nya
tillvägagångssätt i vår grupps pedagogik,
som vi fortfarande använder (till exempel hur
grupperna/utrymmena delas upp, pedagogiska
tillvägagångssätt inom småbarnspedagogik på
distans) (n = 3880)

○○
○○
○○

Ja
Nej
Jag kan inte säga

1 098 deltagare beskrev de nya tillvägagångssätten närmare i ett öppet svar.

Undantagssituationen gav upphov till
bestämmelser och begränsningar i vår grupps
verksamhet och pedagogik, som fortfarande
påverkar (till exempel någon aktivitet som
är helt förbjuden eller som ordnas med
begräsningar) (n = 3872)

○○
○○
○○

Ja
Nej
Jag kan inte säga

2 439 deltagare beskrev bestämmelserna och begränsningarna närmare i ett öppet svar.
De öppna svaren analyserades och klassificerades med hjälp av en materialbaserad
innehållsanalys. Resultaten av analysen beskrivs i korthet i följande kapitel.
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3 Verksamhetsmiljön – smågrupper
och utflykter i närmiljön
Grupper och samarbete
I enlighet med de nationella och lokala anvisningarna har man på deltagarnas
verksamhetsställen strävat efter att hålla barngrupperna åtskilda från varandra, för att
förhindra att coronaviruset sprids. Enligt deltagarna i utvärderingen har man undvikit
till exempel att slå ihop och blanda grupper och att ha gemensamma aktiviteter för
olika grupper.
Också samarbetet med utomstående aktörer, såsom andra daghem, familjedagvårdare
eller skolor, minskade eller upphörde till och med helt. (Se även Juutinen m.fl. 2021 kap.
10.3.)
På många verksamhetsställen ökade andelen arbete i smågrupper under dagen. På vissa
ställen genomfördes till och med all verksamhet i smågrupper. Också förflyttningar,
utevistelse och måltider delades in eller utökades på många ställen.

Att arbeta i olika gruppsammansättningar och att dela in verksamheten
har på många verksamhetsställen varit en del av vardagen redan innan
pandemin. Men flera deltagare uppgav i sina svar att man i samband
med undantagssituationen våren 2020 funderade mera på grupp
sammansättningen och att det exempelvis blev motiverat att använda
smågruppsverksamhet. Att förflyttningarna och verksamheten delas
in har förblivit en pedagogisk praxis som till exempel lugnar ner
vardagen och som man har kvar trots att begränsningarna upphävts.
Dessutom upplevde deltagarna det som meningsfullt att koncentrera
sig enbart på att arbeta med den egna gruppen och att det här ökade
sammanhållningen.
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Att dela in barnen i små grupper är numera en del av vardagen och det har
lugnat ner farten inomhus.
Vi bedriver inte barackverksamhet med granngruppen, utan vi är vår egen grupp.
Detta har varit MYCKET bättre för barnen och de anställda, då referensgruppen
där man arbetar är mycket mindre. Vardagen är tydligare och kräver mycket
mindre ändrande fram och tillbaka.
Vi har valt att ha nästan hela verksamheten i mindre grupper och fått mer lugn
i gruppen. Vi har haft mer skapande verksamhet ute också i mindre grupper vi
fortsatt med.
Vi har delat in verksamheten mera och koncentrerat oss på att arbeta i
smågrupper. Det stöder samtidigt också barnens lärande.
Vår grupp arbetar mer självständigt, även om vi naturligtvis har samma bas för
förskoleundervisning som de tre andra förskolegrupperna. Vi undviker stora
gemensamma samlingar. Därför har gruppen förmodligen fått en så stark
gruppkänsla att det är lätt att få gruppen på sjutton barn att fungera. Barnen
koncentrerar sig och leker tillsammans.

I hurdana grupper arbetar barnen just nu hos oss?
Hur garanterar vi trots pandemin att barnen får göra saker mångsidigt
tillsammans i olika gruppsammansättningar
och − om de så vill − också för
9
sig själva?

Lokaler
Anvisningarna om att hålla grupperna åtskilda har enligt deltagarna också påverkat
användningen av verksamhetsställenas lokaler och hur de delas. Byte av grupputrymmen
och gemensam användning av dem begränsades.
Stora gemensamma rum, som till exempel motions- och matsalar, har dessutom varit
ur bruk vid många verksamhetsställen.
Vid en del av daghemmen hade personalen också fått anvisningar om att hålla
grupperna åtskilda till exempel utomhus eller att bara vistas på en viss del av gården.
En del av deltagarna konstaterade att det är svårt eller till och med omöjligt att dela
utrymmen så som anvisningarna krävde, till exempel på grund av brist på rum som
kunde delas eller på grund av trånga lokaler. (Se även Juutinen 2021 s. 80, 81).

Flera av deltagarna beskrev ändå hur de nya sätten att dela lokaler
ledde till lösningar som är pedagogiskt fungerande och permanenta.
Lösningarna kom till som en följd av omständigheterna och efter att
man hade funderat på lokalernas användningsändamål. Man upptäckte
till exempel att grupprummen kan användas både för att äta och röra
på sig. Matsalen kan å andra sidan användas för smågruppsverksamhet.
Olika verksamheter, som sångstunder eller spel och lekar, ordnades
dessutom i större utsträckning än tidigare på gården och i den när
liggande naturen.
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Husets lokaler utnyttjas nu bättre när man nu också äter i andra rum än i
matsalen.
Vi har mera kreativt använt gruppens rum för att röra på oss. Vi har motions
stunder också i grupprummen, utöver/i stället för i gymnastiksalen.
Då vi var tvungna, märkte vi att matsalen kan/får användas till exempel för
sagostunder eller annan så kallad lugnare smågruppsverksamhet.
Salen har inte använts, vi har flyttat så mycket spel och lekar som möjligt ut
och ut på gården och vi har hittat på nya, bland annat ute-Kimble och spelat
Memory med hjälp av tvättfat
Vår naturverksamhet fick en ny dimension när skogen blev vår verksamhets
miljö. Vi har också fått ett vindskydd och WC dit. Vår verksamhet har i stor
utsträckning flyttats till skogen.

Hur använder vi våra lokaler just nu?
Hur kan vi trots pandemin mångsidigt11
utnyttja inomhus- och utomhuslokalerna
och naturen i närheten som verksamhetsmiljö?

Leksaker och redskap
Enligt coronaanvisningarna ska man av hygienskäl undvika att använda föremål
och redskap som är avsedda att användas gemensamt. Inom småbarnspedagogiken
innebar det här att man undvek att dela på och cirkulera till exempel leksaker, spel och
motionsredskap bland verksamhetsställets grupper. Man lät också färre leksaker ligga
framme.
De riksomfattande tillät att barnet i småbarnspedagogiken har med en leksak som är
viktig för barnet anvisningarna (Institutet för hälsa och välfärd & Undervisnings- och
kulturministeriet 2021). Det förekom trots allt variationer i de lokala anvisningarna och
den lokala praxisen. Flera deltagare berättade att man som en försiktighetsåtgärd inte
lät barnen ta med sig egna leksaker till daghemmet.
De leksaker och redskap som användes rengjordes av hygienskäl särskilt noggrant.
Dessutom användes vissa svårrengjorda material och redskap, till exempel modellera
och magisk sand, inte alls på många verksamhetsställen.

De begränsningar som gällde leksaker och redskap ledde till upp
finningsrikedom. Till exempel hade man leksaksdag utomhus eller
använde bilder. För utmanande material, som modellera, tänkte man ut
olika alternativ. Till exempel kunde alla ha sin egen trolldeg. Leksakerna
valdes i högre grad ut utgående från barnen. Tillsammans med barnen
sydde man egna kramdjur att ha i daghemmet.
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Vi firade leksaksdag och husdjursdag genom att visa bilder på vita duken.
Barnen berättade som den värsta proffsföreläsaren modigt och öppet om sitt
eget älskade kramdjur eller husdjur.
Användning av modellera. Man önskade att vi inte längre skulle använda
magisk sand. Vi testade att göra trolldeg och alla fick sin egen deg.
Vi tvättade leksakerna oftare. Mängden leksaker barnen fick leka med be
gränsades mera. Vi tog fram leksakerna enligt vad barnen var intresserade av
och bland annat beroende på lärmiljöerna.
För inneleksakerna startade vi ett ”leksaksbibliotek”, av hygienskäl hade vi inte
alla leksaker framme hela tiden.

Hur utnyttjar vi just nu barnens och verksamhetens leksaker och material
i vår vardag?
Hur kan vi välja leksaker och material för användning på ett coronasäkert
och pedagogiskt sätt?
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Utflykter och besök
Enligt deltagarna hade flera kommuner instruerat personalen att undvika att åka
kollektivt med barnen. Utflykter och besök utanför närmiljön minskade därför eller föll
helt bort. Över huvud taget minskade eller upphörde dessutom utflykter till besöksmål
inomhus. (Se även Juutinen m.fl. 2021 s. 98).
En del av deltagarna beskrev i sina svar hur verksamhetsställets läge medförde att
utflykterna upphörde: det fanns helt enkelt inga museer, teatrar eller bibliotek inom
gångavstånd eller i hela kommunen. Även på verksamhetsställen i större städer var
utflyktsmöjligheterna begränsade, eftersom utflyktsmål som till exempel museer,
teatrar eller bibliotek till stor del var stängda på grund av pandemin.

Trots begränsningarna kunde många verksamhetsställen ordna lyckade
utflykter, som genomfördes på olika coronasäkra sätt. I synner
het inom kulturverksamheten utnyttjades virtuella möjligheter, som
distanskonserter och -teater. Dessutom gjorde man flera och mång
sidigare utflykter i närmiljön och i den närliggande naturen. På vissa
verksamhetsställen inspirerades personalen att med lek och fantasi
ordna utflykter i de egna lokalerna.
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Vi ”reste” mycket på distans, bland annat deltog vi i barnkonserter på distans.
Den egna närmiljön har verkligen blivit bekant, vi har hittat flera fina platser.
Bland annat firade vi allas födelsedagar vid olika utflyktsmål.
Utflykterna har varit mer inriktade på naturen i närheten och den har varit en
källa till idéer för vår verksamhet. Vårt daghem ligger vid havet, så vi firade
Östersjödagen. Vi samlade skräp, så att det inte hamnar i havet, vi bekantade
oss med litteratur om havet, fiskar och sjörövare. Vi lyssnade på havsljud, sjöng
sånger om fiskar, gjorde utflykter [till akvariet] och nu ska vi börja på med ett
sjörövartema.
Eftersom vi inte kunde göra utflykter längre bort med kollektivtrafik planerade
vi fiktiva utflykter i gruppens lokaler. Till exempel ordnade vi i höst ett torgbesök
på vår terrass där barnen fick köpa bland annat olika bär och grönsaker.

Vilka utflykter och besök ordnar vi just nu?
Hur kan vi organisera mångsidiga utflykter och besök för barnen trots pandemin?

4 Pedagogik – virtuella museer och
handtvättsrim
Konst- och färdighetsfostran
De begränsningar i småbarnspedagogikens verksamhetsmiljö som beskrivs i föregående
kapitel märktes enligt personalen särskilt inom konst- och färdighetsfostran. Till exempel
ordnades inte gemensamma sångstunder för hela huset och på flera verksamhetsställen
undvek man att använda gymnastiksalar och gemensamma redskap för pyssel och
formgivning. Som tidigare framkommit var det i stora delar av Finland inte heller på
grund av begränsningarna möjligt att uppleva konst och kultur på plats vid en konsert,
teater eller ett museum.
Svaren innehöll rikligt med beskrivningar av begränsningarna och nya sätt att jobba med
konst- och färdighetsfostran. Detta kan delvis bero på att konst- och färdighetsfostran
var ett av utvärderingens huvudteman (se Juutinen m.fl. 2021 kap. 3 & 8).

På verksamhetsställena tänkte man ut många olika alternativa sätt
att genomföra olika former av konstfostran. Scenkonst, såsom musik-,
dans- eller dramastunder, ordnades i små grupper och utomhus. För
pyssel, handarbete och konstfostran användes naturmaterial. De
distansföreställningar som nämndes föregående kapitel bidrog till att
det var möjligt att uppleva konst och kultur i undantagsförhållandena.
Förutom distansföreställningar förekom till exempel virtuella musei
besök.
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Under coronatiden har vi i samband med att vi är ute på fredagarna haft
dansstunder med grupperna för barn under tre år.
Man behöver inte nödvändigtvis alltid ha alla aktiviteter inomhus. Sjunga,
pyssla och spela teater kan man bra göra i skogen intill eller parken.
Vi är mycket ute i naturen och skapar med naturens material utan lim och sax.

Vi har bland annat använt applikationen [appens namn]. Med den har vi kunnat
bekanta oss med tavlorna vid [namnet på museet].

Hur genomför vi konst- och färdighetsfostran just nu?
Hur kan vi trots pandemin organisera konst- och färdighetsfostran mångsidigt
i vår grupp?

Bild: Oksana Kuzmina / Shutterstock.com
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Tillsammans med tre andra vårdare har vi hållit musiklekskola hemma hos en
av oss, men nu under coronatiden har vi hållit musikskola i parken.

Måltider och matpedagogik
Begränsningarna som gällde måltiderna hörde enligt personalens svar främst samman
med de begränsningar i verksamhetsmiljön som redan har nämnts. De gällde i första
hand indelning och uppdelning av grupper och lokaler och användning av lokaler. Under
pandemin har barnen vanligtvis ätit i sina egna grupprum i stället för i en gemensam
matsal. Alternativt har det i matsalen varit möjligt att trygga säkerhetsavstånden och
till exempel lämna varannan plats tom.
Också traditionella uppgifter inom matpedagogik och -fostran begränsades, som till
exempel att barnen själva tar sin mat, dukar bordet och liknande hjälpsysslor. Man
upphörde också tills vidare med att baka och laga mat tillsammans med barnen och att
gå i affären. Matpedagogiken och framför allt måltiderna har under pandemitiden varit
en utmaning som allmänt nämns i personalens svar.

När personalen fått fundera på hur måltiderna ska gå till har detta lett
till bestående positiva förändringar i vardagen vid en del verksamhets
ställen. Man har upplevt att måltiderna blivit lugnare när de serveras i
grupprummen eller över huvud taget i mindre grupper. Dessutom har
extra lediga stunder som uppstått till följd av de nya måltidsrutinerna
använts för olika handledda aktiviteter, som sångstunder.
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Det är lugnare att äta i det egna grupprummet.

Måltiderna äts i grupprummen i stället för i matsalen. Som en följd av detta
extra sånglekstunder under väntetiderna.
Dagsschemats tider har ändrats på grund av COVID, eftersom vi har varit
tvungna att ändra tidtabellen för måltiderna i förhållande till skolbespisningen.
Nu blir det en längre tid innan vi äter och den kan utnyttjas bättre.

Hur genomför vi måltiderna och matpedagogiken just nu?
Hur kan vi trots pandemin genomföra mångsidig matpedagogik under
måltiderna?
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Hygien och renlighetsfostran
Många slags hygienåtgärder infördes på verksamhetsställena för att bekämpa corona
viruset i enlighet med de nationella och lokala anvisningarna. Händerna tvättades
oftare, mer handsprit användes, handdukar av tyg byttes till pappershanddukar och det
rätta sättet att nysa och hosta övades tillsammans med barnen. Några av deltagarna
i utvärderingen nämnde också att vårdnadshavarna och/eller personalen använde
ansiktsmasker eller visir i verksamhetsställets lokaler.
Både barn och personal har följt anvisningarna och fortare än tidigare stannat hemma
eller åkt hem och sökt sig till coronatest vid symtom i andningsvägarna.
Hygienen stöddes också genom grundligare städning: både verksamhetsställenas
lokaler och leksakerna rengjordes särskilt noggrant.

Många beskrev hur de hygienåtgärder som krävs för att bekämpa
viruset hade omformats till pedagogisk renlighetsfostran för barnen,
till exempel med hjälp av handtvättssånger eller städning tillsammans.
Vid en del verksamhetsställen ledde handhygienen till att pedagogiken
förnyades. Till exempel vid förflyttningar, som mellan måltider och
utevistelse, ersattes självständig och frivillig läsning av böcker med
verksamhet som planerades och leddes av personalen.
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Noggrannare materialrengöring som barnen får delta i. Vi ser till att gemen
samma leksaker och material är i gott skick.
Före måltiderna brukade barnen läsa böcker så länge de väntade på att alla
tagit av sig sina ytterkläder och var färdiga att samlas för att äta. För att
förhindra att viruset sprider sig läser barnen inte längre efter handtvätten. I
stället har vi en liten samling med sång, rim, motionsuppgifter, känslobilder,
barnens små föreställningar och annat liknande. Efter handspriten går vi direkt
och äter.

Hurdan är vår pedagogiskt målinriktade renlighetsfostran tillsammans med
barnen just nu?
Hur kan vi integrera de hygienbestämmelser som krävs på grund av pandemin
i vår pedagogiska renlighetsfostran?

Bild: Santypan / Shutterstock.com
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Att lära varje barn om handhygien − och alla gånger barnen har tvättat
händerna tillsammans med en vuxen, då vi har tagit tid eller sjungit en sång så
länge händerna gnuggats med tvål.

5 Vårdnadshavarna och barnen –
planer för småbarnspedagogik på
distans och samhörighet
Samarbetet med vårdnadshavarna
Samarbetet med vårdnadshavarna begränsades på många sätt under pandemin. Många
verksamhetsställen minskade på närkontakterna genom att begränsa vårdnadshavarnas
tillträde till verksamhetsställets lokaler när de hämtade och lämnade barnen. Därför
minskade även de korta diskussionerna med vårdnadshavarna i samband med de här
situationerna.
Också informationen till föräldrarna, den pedagogiska dokumentationen och annan
form av kommunikation fick större vikt under pandemin. På många verksamhetsställen
utnyttjade man mångsidigt digitala verktyg, till exempel sociala medier, bloggar
och olika diskussionsapplikationer för att kommunicera med föräldrarna. I flera svar
berättas att man använt verksamhetsställets fönster till exempel för att presentera
barnens arbeten eller förmedla information.
Föräldrakvällar, vårfester och samtal om planen för småbarnspedagogiken ordnades
via distansförbindelser samt i viss mån även utomhus. Enstaka verksamhetsställen
tillät att samtalen ordnades inomhus så länge man använde mask.

På många verksamhetsställen har de nya sätten att hålla kontakt med
barnens vårdnadshavare blivit långvarig praxis och vårdnadshavarnas
respons har varit positiv. I synnerhet de diskussioner om planen för
småbarnspedagogik som ordnats på distans har enligt flera deltagare
till och med upplevts som mer fungerande än de som äger rum på plats.
Samtal på distans upplevdes ha underlättat i synnerhet tidtabellen och
lett till en djupare och mera avslappnad diskussion mellan personalen
och vårdnadshavarna.
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Diskussionerna om planen för småbarnspedagogik som förts på distans har
fungerat och jag tycker att de gett nya perspektiv. När familjerna har gett
sina svar i hemmiljö, har det ofta varit mycket naturligt för dem att berätta
om sina barn. Även om samma föräldrar också berättar mycket på plats, har
distansförbindelsen gjort diskussionen djupare.
Vårfest på distans, i daghemmets fönster och på gårdsplanen byggde vi en
aktivitets-/uppgiftsbana för familjerna. Familjerna erbjöds en viss tidpunkt
att besöka vårfesten. På föräldrarnas önskan förlängdes tiden för att besöka
vårfesten. Vi planerar att genomföra julfesten enligt samma princip.
Föräldramöten och möten på distans ger också en möjlighet att hålla mötena
under andra tider än de som vi tidigare varit vana vid. Dessutom gick ingen tid
till att flytta sig från ställe till ställe. Det här har i viss mån medfört en mindre
stressad atmosfär i hela gruppen.

Vilka former av samarbete med vårdnadshavarna har vi just nu?
Hur kan vi trots pandemin försäkra oss om att alla vårdnadshavare är delaktiga
i småbarnspedagogikens vardag?

23

Barnens delaktighet
Barnens delaktighet i småbarnspedagogiken har enligt personalen minskat till exempel
på grund av att måltidssituationerna, som behandlades redan tidigare, har blivit mer
kontrollerade. En annan orsak är att leksaksdagar och andra händelser där barnet får
presentera saker eller människor som är viktiga för honom eller henne föll bort.
Dessutom övergick ett stort antal barn till småbarnspedagogik på distans våren 2020.
Det här ledde enligt deltagarnas svar till att de särskilt noggrant måste fundera på
faktorer som påverkar samhörighet och delaktighet och hur barnet blir en del av
gruppen.

Den omvärdering av verksamhetsmiljön och pedagogiken som pandemin
krävde och till exempel det lugn som den skapade gjorde det ändå enligt
vissa deltagare möjligt att planera och genomföra verksamheten på ett
mer barnorienterat sätt och med betoning på barnens delaktighet.
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Vi har lärt oss nya pedagogiska rutiner på distans bland annat genom barn
gruppernas egna bloggar, som också barnen har fått vara med och skapa.
mera små grupper. Där man når barnen mera individuellt... Mera situationer
som är lugnare och man lättare kan ta del av barnens tankar och intressen.
Att hitta på distansuppgifter för de barn som var hemma aktiverade överlag
tankar och idéer om hur barnet upplever sig vara medlem i gruppen om barnet
är borta länge.

Hur tar vi hand om barnens delaktighet just nu?
Hur kan vi försäkra oss om att varje barn upplever samhörighet och att vi
lyssnar på barnen i frågor som gäller dem − även när en del av barnen eller
hela barngruppen inte är fysiskt närvarande eller verksamheten har olika
begränsningar?

Bild: FamVeld / Shutterstock.com
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Vi håller sångstunder i vår egen grupp. Ger mer just med tanke på den egna
gruppens pedagogik och är mer inriktat på barnen.

6 Sammandrag och
utvecklingsrekommendationer
Den här genomgången av verksamhetsmiljön, pedagogiken samt vårdnadshavarnas
och barnens delaktighet under covid-19-pandemin har gjorts ur personalens synvinkel.
I ljuset av materialet har pandemin varit belastande på många verksamhetsställen.
Bestämmelser och begränsningar som grundar sig på nationella och lokala anvisningar har
utmanat möjligheterna att genomföra verksamheten på önskat och vanligt sätt. Många
svar återspeglar frustration över den utdragna pandemisituationen och de fortsatta
begränsningarna. Materialet visar ändå samtidigt att många verksamhetsställen har
skapat nya tillvägagångssätt i stället för att begränsa och minska verksamheten under
coronatiden. Man har till och med hittat bättre metoder än tidigare för att främja
och utveckla verksamhetsmiljön och pedagogiken, liksom också vårdnadshavarnas och
barnens delaktighet.
Gemensamt för svaren som beskriver nya tillvägagångssätt och god praxis är
upplevelsen av att vardagen blivit lugnare och smidigare. En sådan lugnare vardag och
till exempel arbetet i mindre grupper har enligt deltagarna i bästa fall gjort det möjligt
att planera och genomföra verksamheten på ett mer individuellt sätt. Då beaktas
barnens intressen och behov i högre grad. Den exceptionella situationen har krävt att
personalen kritiskt bedömer strukturerna i sin verksamhet och ifrågasätter praxis som
ansetts vara självklarheter.
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Enligt personalen har småbarnspedagogikens verksamhetsmiljö under coronatiden i
allt högre grad flyttats utomhus, till naturen i närheten och till olika virtuella miljöer.
De här miljöerna kan också användas inom småbarnspedagogiken efter pandemin. Till
exempel kan teatrars och musikers distansföreställningar, liksom virtuella utställningar
på museer, förbättra alla barns möjligheter att uppleva olika kulturformer. Olika
distanslösningar ersätter inte interaktion i det fysiska rummet, men i bästa fall kan de
komplettera småbarnspedagogiken. Att den egna närmiljön och -naturen ingår som en
del av den pedagogiska verksamheten skulle kunna bli ett bestående inslag.
I NCU:s ursprungliga utvärderingsrapport (Juutinen m.fl. 2021) presenterades i
synnerhet två utvecklingsrekommendationer som gällde covid-19-pandemin och
småbarnspedagogiken. Den här sammanfattningen har varit ett försök att svara på
dessa utvecklingsrekommendationer genom att lyfta fram personalens erfarenheter
och god praxis inom småbarnspedagogiken under pandemitiden.

1.

Med tanke på jämlikheten mellan barn och familjer är det nödvändigt att diskutera hur småbarnspedagogik på distans genomförs och hur man håller kontakt
med familjerna när småbarnspedagogiken inte kan erbjudas på normalt sätt.
Vidare finns det skäl att fundera över om det i Finland behövs noggrannare
nationella och/eller lokala anvisningar för genomförande av småbarnspedagogiken under undantagsperioder.

Undersökningar som går närmare in på småbarnspedagogiken under undantagstillståndet
kan vara till hjälp då man utvecklar anvisningarna. Covid-19-pandemins effekter
på den finländska småbarnspedagogiken har redan medan den här publikationen
skrevs undersökts vid till exempel Helsingfors universitet (Nurhonen m.fl. 2021)
och Jyväskylä universitet (Saranko m.fl. 2021). I de här studierna har forskarna tittat
närmare på daghemsföreståndarnas, vårdnadshavarnas och barnens åsikter om
vardagen under coronatiden. Dessutom har till exempel Utbildningsstyrelsen (2021)
producerat stödmaterial för anordnandet av småbarnspedagogik under coronatiden.
NCU:s sammanfattning kompletterar diskussionen genom att lyfta fram personalens
perspektiv.
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Det var i utvärderingen inte möjligt att utreda barnens tankar som gällde pandemin,
men i fortsättningen skulle det vara viktigt att höra och beakta barnens erfarenheter.
Det här är viktigt med tanke på barngruppernas vardagsrutiner och som en del av
utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken. Vi får inte heller glömma
att pandemins effekter på barnens och familjernas liv på kort och lång sikt måste
utvärderas.

2.

I och med covid-19-pandemin har det uppstått många pedagogiska metoder
som bedöms fungera väl. I småbarnspedagogiken behöver det utvecklas till
vägagångssätt genom vilka god praxis delas. På så sätt kunde lärdomarna från
pandemin utnyttjas inom småbarnspedagogiken i så stor utsträckning som
möjligt nu och i framtiden.

Att dela med sig av nya tillvägagångssätt har varit kärnan i den här publikationen.
Därför har vi på nästa sida sammanställt en översikt över god praxis i vardagen som
uppstått till följd av covid-19-pandemin. Listan kan fungera som ett hjälpmedel och
inspiration för utvecklingsarbetet vid det egna verksamhetsstället. Tillvägagångsätten
är användbara både under de exceptionella omständigheter som coronaviruset orsakar
och i vardagen efter att pandemin har upphört.
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Översikt: God praxis inom
småbarnspedagogiken under
covid-19-pandemin
•
•
•
•
•
•
•

Vi har organiserat om den egna gruppens interna verksamhet, beaktat personalens
närvaro samt omvärderat hur vi delar in verksamheten och övergångar för att göra
vardagen lugnare.
Vi använder och delar utomhus- och inomhuslokaler på nya, kreativa sätt. Närmiljön
har utvecklats som verksamhetsmiljö.
Vi har anpassat oss till hygienanvisningarna för leksaker och redskap och kommit på
idéer för nya verksamhetsmodeller: ”leksaksbibliotek”, sy egna kramdjur, leksaks
dagar med hjälp av bilder och så vidare.
Vi gör utflykter i den närliggande naturen, virtuellt samt med hjälp av fantasi
och lek: vi observerar årets gång, går på distanskonserter och fantasiutflykter i
verksamhetsställets lokaler.
Vi genomför konst- och färdighetsfostran utomhus, på distans samt i handledda
och pedagogiskt planerade smågrupper: pyssel med naturmaterial, virtuella
museibesök och sångstunder i smågrupper.
Vi har granskat måltidsrutinerna kritiskt och förnyat dem, till exempel var och när
man äter.
Vi har skött hygienen tillsammans med barnen som en del av den pedagogiskt
målinriktade renlighetsfostran.
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•
•

Vi har utvecklat samarbetet med vårdnadshavarna och deras delaktighet samt tagit
fram idéer som gäller nya sätt att kommunicera: distansdiskussioner om planen
för småbarnspedagogik, information och pedagogisk dokumentation med hjälp av
digitala verktyg.
Vi har betonat att det är personalens uppgift att sörja för barnens delaktighet och
samhörighetskänsla i all verksamhet: delaktighet är inte bara att delta. Om en del
eller alla barn deltar i småbarnspedagogiken på distans betonas att personalen
medvetet bygger upp gruppandan, samhörigheten och möjligheterna till delaktighet
på ett nytt sätt, till exempel genom brev, samtal eller genom att utnyttja olika
digitala plattformar.
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