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Utbildningsstyrelsens
nya webbplats

https://www.oph.fi/sv/utbildning-
och-examina/smabarnspedagogik
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Stödmaterial

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-
examina/smabarnspedagogik/stod-
arbetet-inom-smabarnspedagogiken

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/smabarnspedagogik
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/smabarnspedagogik/stod-arbetet-inom-smabarnspedagogiken


Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev

I Utbildningsstyrelsens 
nyhetsbrev hittar du aktuell 
information om utbildning och 
internationalisering.

https://www.oph.fi/sv/aktuellt/
utbildningsstyrelsens-
nyhetsbrev

27/01/2020 Utbildningsstyrelsen 325/01/2020

https://www.oph.fi/sv/aktuellt/utbildningsstyrelsens-nyhetsbrev


Normer styr den småbarnspedagogiska verksamheten
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Tidsperspektiv 2015–2019 
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1.9.2018
Lagen om

småbarnspedagogik
(540/2018) trädde i 

kraft

18.10.2016
De första nationella

grunderna för 
planen för 

småbarnspedagogik
fastställdes

1.8.2017
De lokala planerna

för småbarns-
pedagogik togs i 

bruk

Augusti 2019
De reviderade lokala

planerna för 
småbarnspedagogik

togs i bruk

1.8.2015
Första skedet av lagen 

om småbarns-
pedagogik trädde i 

kraft, UBS sakkunnigt 
ämbetsverk

19.12.2018
Grunderna för planen

för småbarnspedagogik
reviderades och

fastställdes
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En enhetlig lärstig – styrdokumenten
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Innehållsmässig
kontinuitet

Värdegrunden

Synen på lärande

Verksamhetskulturen

Mångsidiga
kompetenser

…
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Barnets bästa

Vid planering, anordnande och 
tillhandahållande av samt beslutsfattande 
om småbarnspedagogik ska man i första 
hand se till barnets bästa.



Regeringsprogrammet 2019

Programmet
Utbildning för alla
Undervisnings- och kulturministeriet

• Ett program för att stärka kvaliteten och 
jämlikheten inom småbarnspedagogiken

• Åren 2020–2022 stärks kvaliteten och 
jämlikheten inom småbarnspedagogiken 
med sammanlagt 125 miljoner euro
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161947/Sm%C3%A5barnspedagogiken%20program%20-%20Broschyr.pdf


• Positiv diskriminering för att minska 
skillnader i inlärning som beror på 
socioekonomiska faktorer, kön eller 
region

• Målet är att erbjuda småbarnspedagogik 

• tillräckligt nära barnets hem
• minska gruppstorlekarna
• stärka barnets språkliga utveckling 
• jämlikt lärande av digitala 

färdigheter.

• Öka deltagandet i småbarnspedagogiken, 
effektivera servicestyrningen och det 
mångprofessionella samarbetet med bl.a. 
rådgivningarna

• Jämställdhets- och likabehandlings-
planerna förpliktande

• Papperslösa och asylsökande barns rätt 
till småbarnspedagogik utreds

• Undervisning i finska och svenska som 
andra språk (S2) inom småbarns-
pedagogiken ska främjas
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• Modell för stöd för barnets
utveckling och lärande
utvecklas och förenhetligas
med stödet för lärandet i 
förskoleundervisningen och
den grundläggande
utbildningen -> kontinuitet i 
utbildningen

• Gemensam arbetsgrupp ska
fundera på detta

• Barns socioemotionella
färdigheter stärks och
mobbningsförebyggande
arbete effektiveras
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• Flexibel
nybörjarundervisning

• Det tidiga lärandet av 
grundläggande färdigheter 
ska förbättras genom att 
förskoleundervisningen och 
de två första årskurserna 
inom den grundläggande 
utbildningen samordnas till 
en mer enhetlig helhet

• Pilotförsök med tvåårig
förskoleundervisning

• Försöket med avgiftsfri
småbarnspedagogik för 
femåringar utvidgas



• Kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken 
och ett digitalt system för kvalitetsutvärdering 
skapas

• En lägesöversikt över pedagogiken för 
femåringar görs

• Ett projekt för att stöda 

• det lokala ledarskapet i anknytning till 
den lokala planen för småbarnspedagogik 
och uppföljningen av hur den förverkligas

• utvärderingen och utvecklingen av 
pedagogiken

• Utredning av nuläget vad gäller ledarskap inom
småbarnspedagogiken

• Fortbildningsprogram för ledarskap (pilotering, 
nätverk, webbplats)
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Regeringsprogammet 2019

• Den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (från 
småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen) ska utredas på ett övergripande sätt och ett 
långsiktigt åtgärdsprogram utarbetas i syfte att trygga jämlikheten.

• Tillgången till yrkesutbildad personal inom småbarnspedagogiken ska tryggas i hela landet.

• Behoven av personal och påbyggnadsutbildning inom småbarnspedagogiken ska bedömas i fråga 
om alla personalgrupper. Vid fördelningen av nybörjarplatser beaktas den regionala och 
språkliga tillgången till barnträdgårdslärare. Den nuvarande personalen inom 
småbarnspedagogiken ska ges möjlighet att uppdatera sitt kunnande som en del av helheten.

• Privata tjänster inom småbarnspedagogiken ska uppfylla samma kvalitetskriterier som offentliga 
tjänster. Verksamhet som bedrivs av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska 
kräva tillstånd. Det kommer att utredas om en begränsning av strävan efter vinst kan omfatta 
småbarnspedagogiken på samma sätt som i fråga om den grundläggande utbildningen.
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Mera information
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lapsen-oikeus-kokoaikaiseen-varhaiskasvatukseen-palautuu?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE


Mera information
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kolme-vuotta-tayttaneiden-varhaiskasvatuksen-ryhmakokoja-pienenneta-1?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE


Mera information
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilu-laajenee-tavoitteena-vahvistaa-koulutuksellista-tasa-arvoa?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE


Mera information hittar du här
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkkokysely-koulutuspoliittisen-selonteon-valmistelun-tueksi?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE
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Tankar och reflektioner om
de nationella målsättningarna



Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har
publicerat två rapporter om småbarnspedagogiken
– en om kvaliteten och en om den avgiftsfria småbarnspedagogiken för femåringar

Materialet finns här:

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf (kvalitet)

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1619.pdf (avgiftsfrihet)
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https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1619.pdf


Den pedagogiska verksamheten
– styrkor

Lekpedagogiken

Gruppernas positiva atmosfär

Verksamhet som uppmuntrar till att röra på sig

Matfostran
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Nationella centret för utbildningsutvärdering:
Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen



Den pedagogiska verksamheten
– utvecklingsbehov

Konstfostran

Läsning och att leka med språk

Kompisrelationer

Utvärdering och pedagogisk dokumentation
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Nationella centret för utbildningsutvärdering:
Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen



10 åtgärdsförslag

1. Högklassig småbarnspedagogisk verksamhet i enlighet med grunderna
för planen för småbarnspedagogik ska förverkligas för barn under tre år

2. Konstfostran ska stärkas i småbarnspedagogiken

3. Litteratur och högläsning ska vara en del av verksamheten
– varje dag och för varje barn

4. Innehåll och metoder i grunderna för planen för småbarnspedagogik ska
stärkas (bl.a. pedagogisk dokumentation, multilitteracitet, verksamhet
som uppmuntrar till att utforska)  
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Nationella centret för utbildningsutvärdering:
Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen



1. V

2. V 

3. V

4. V

5. Att stödja att varje barn har kompisar och bestående kompisrelationer

6. Anordnaren av småbarnspedagogik ska utveckla utvärderingen
tillsammans med personalen

7. Daghemsföreståndarna ska handleda och stödja personalen att arbeta i 
enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik

8. Olika yrkesgruppers roller ska klargöras

9. Den lokala planen för småbarnspedagogik ska konkretisera grunderna för 
planen för småbarnspedagogik

10. Resurserna inom småbarnspedagogiken ska tryggas mer än tidigare
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10 åtgärdsförslag
Nationella centret för utbildningsutvärdering:
Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen
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Småbarnspedagogiken gör skillnad!
Grunden för ett livslångt lärande läggs i småbarnspedagogiken

• Varje barns rätt till småbarnspedagogik

• Småbarnspedagogiken jämnar ut de olika förutsättningarna, som barn med olika
bakgrund har, och minskar samtidigt ojämlikheten i samhället. Man kan
upptäcka och förebygga svårigheter i ett tidigt skede.

• Forskning visar att barn som kommer från resurssvaga förhållanden gynnas mest
av att delta i småbarnspedagogisk verksamhet.

• Endast småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet har en positiv effekt.

• Lärandet som sker under småbarnsåren har en bestående inverkan långt in i 
framtiden. 
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Barndomens egenvärde – här och nu

Barn är värdefulla här och nu (beings), inte i väntan på
att bli det (becomings) i framtiden. (Alanen 2009)

Källa: Småbarnspedagogiken gör skillnad, Utbildningsstyrelsens lägesöversikt 2016
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Barnets rätt till småbarnspedagogik
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Affischen (A3-format)
finns att få i UBS 
monter 6n48

Hoppas vi ses där!
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