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Småbarnspedagogiken
i en brytningsperiod

 
Den småbarnspedagogiska verksamheten står inför stora förändringar. 
Dessa öppnar strålande möjligheter: när verksamheten utvecklas i rätt 
riktning ger den ett bättre stöd för barnets välbefinnande och lärandet. 

Programdokumentet Glädje i rörelse visar hur målen blir verklighet

Programdokumentet skapar en bild av hur man kan få den småbarnspedagogiska verksamheten 
att inkludera mer fysisk aktivitet. Beslutsfattare, centrala aktörer, förtroendemän och tjänsteinne-
havare på riksnivå, kommunnivå och inom förvaltningen av den småbarnspedagogiska verk-
samheten utgör målgruppen för dokumentet.
 
Dokumentet har sammanställts utifrån ett mångårigt expertgruppsarbete där man har behand-
lat med frågor som gäller ny praxis för främjande av fysisk aktivitet inom den småbarnspeda-
gogiska verksamheten (Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin) 
och rikligt med forskningsmaterial. En växande skara av experter, tiotals daghem, hundratals 
småbarnspedagoger och tusentals barn har varit med om att bygga upp det nya programmet 
för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande, Glädje i rörelse.

Enligt motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten (2005) bör barn röra på sig minst 
två timmar dagligen. För närvarande rör barnen på sig alldeles för lite. Under en dag på dag-
hemmet rör barnen på sig aktivt i mindre än en halv timme, medan de sitter eller står nästan 
två tredjedelar av tiden. Därför är målet för vårt program mycket enkelt: varje barn bör ha möj-
lighet att röra på sig och uppleva rörelseglädjen varje dag. Ett mål är också att inkludera fysisk 
aktivitet ska i alla strategiska dokument.

För att personalen inom den småbarnspedagogiska verksamheten ska vara motiverad och enga-
gerad i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten förutsätts ett djärvt ledarskap och en gemen-
sam framåtanda. Överdrivet säkerhetssökande bör undvikas: vuxna ska skydda barnen men inte 
beröva dem förutsättningarna att lära sig och utvecklas. Förändringar behövs även i hemmen. 
De flesta föräldrar föreställer sig att barnen rör på sig tillräckligt under dagens lekar, men så är 
det inte i verkligheten.
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Treårsåldern är 
en viktig period 

för utformningen 
av barnets sätt att 

agera och leva.

Färdigheter som utvecklas under 
den tidiga barndomen är grunden 

för fysisk aktivitet.

Ett fysiskt aktivt 
barn växer sannolikt 
till en fysiskt aktiv 

vuxen...
...på samma sätt som 

ett fysiskt passivt 
barn växer till en 

passiv vuxen.

Det är människorna kring barnet som antingen uppmuntrar till eller begränsar de fysiska aktivi-
teterna. Stora förändringar kan åstadkommas enbart med små åtgärder. Avsikten är dock inte 
att skapa förändringar med rynkad panna eller genom att måla upp hotbilder. Programmets 
namn, Glädje i rörelse, vittnar om vilken anda arbetet ska göras i.

Visst vill också du bidra till positiva förändringar?

Efter treårsåldern ökar skillnaderna mellan individerna

Bild 1. Betydelsen av fysisk aktivitet under den tidiga barndomen för resten av livstiden.

Tidig barndom      Ungdom   Vuxenlivet

L
it

en
  

 
 M

än
gd

en
 f

ys
is

k 
ak

ti
vi

te
t 

 
 

  S
to

r



8

1. Låt oss bygga tillsammans

I början av 2012 grundades ett expertnätverk för ny praxis för att 
främja fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten. 
Nätverket hade till uppgift att ta fram ett program för främjandet av 

fysisk aktivitet och välbefinnande som skulle omfatta hela landet, vara 
enkelt uppbyggt och lätt att genomföra.

Nätverkets arbete grundade sig på ett akut behov och en konstaterad oro. Undersökningarna 
visar att barn inte rör på sig tillräckligt. De visar också att otillräcklig fysisk aktivitet har långt-
gående, allvarliga och även ekonomiskt betydande följder.

Vägen mot barnets framtida livsstil – med eller utan motion – utstakas förvånansvärt tidigt, re-
dan i treårsåldern. Därför bör vi hitta dem som inte rör på sig tillräckligt och påverka de passi-
verande rutinerna i ett så tidigt skede som möjligt.

Nätverksarbete när det är som bäst

Nätverksarbete är det dokumenterat effektivaste sättet att arbeta för stora förändringar när 
lösningar inte kan köpas på marknaden och när befintliga hierarkiska strukturer och handlings-
mönster inte ger möjlighet att främja förändringarna.

Förutsättningarna för ett fruktbart nätverksarbete har från första början utgjort kärnan i arbetet 
med att bygga upp programmet för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande: personliga 
kontakter, förtroende och engagemang. Aktörerna måste känna varandra för att kunna kombi-
nera behoven och kunskaperna. Utan förtroende utväxlas ingen information, och utan engage-
mang kan löften om gemensamma lösningar varken ges eller infrias. Det går inte att utveckla, 
sprida och förankra nya handlingsmodeller utan förtroende mellan människorna och organi-
sationerna och samarbete som grundar sig på förtroende. Ett bra samarbete ger näring åt ett 
djupare samarbete och detta ger naturligtvis alla parter nytta och fördelar.
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Ett bra nätverksarbete grundar sig också på frivillighet. En inre motivation för kreativitet och 
nätverkande växer fram ur friheten och möjligheten att dela med sig av viktiga frågor och kun-
skaper. Vidare behövs färdigheter och vilja att fördjupa den ömsesidiga inlärningen. Allt detta 
har synts konkret i nätverkets programarbete.

Första omgången pilotprojekt hösten 2013

Den första pilotfasen omsatte nätverkets teori i praktiken: alla parter inbjöds och konkreta åt-
gärder vidtogs så fort som möjligt. Till den första omgången ansökte och antogs 11 kommunala 
aktörer, 53 daghem och 8 enheter inom familjedagvård och lekverksamhet. Den tredje och sista 
omgången genomfördes hösten 2014. (Erfarenheter av pilotprojekt. s. 38–40, 45 och 47–48; se 
även en rapport på finska (Raportti pienistä askelista) som kan laddas ned på Valos webbplats 
www.sport.fi/varhaiskasvatus.)

Bild 2. Nätverkets struktur. De fem temagrupperna startade sitt arbete hösten 2012. De definie-
rade det övergripande programarbete liksom centrala teman och pilotprojektens innehåll.
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Själv men inte ensam

Nätverket och programmet hjälper småbarnspedagoger att förbättra de frågor som gäller fysis-
ka aktiviteter för barn – själva, men inte ensamma. Tre arbetsböcker om god praxis som tagits 
fram av nätverksmedlemmarna och i pilotprojekten har utarbetats som stöd för förändringarna. 
Arbetsböckerna (på finska) riktar sig till
• kommuner:  Kuntatyökirja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman rakentamiseen 2015
• daghemsföreståndare: Johtajan työkirja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman mahdollistamiseen 2015
• småbarnspedagoger: Varhaiskasvattajan työkirja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttamiseen 
2015

Arbetsböckerna fungerar bäst när de tillämpas vid sidan av motionsrekommendationerna för 
förskoleverksamheten. Modellerna i böckerna kan anpassas så att de passar vars och ens situa-
tion.

Programmet glädje i rörelse har genomförts i experimentell anda, som ett samarbete och med 
små steg i taget. Konceptet ”Små steg” (Pienet askeleet! (Snadit stepit)) som genomförts på fin-
ska är ett exempel på ett experiment som lett till betydande förbättringar i daghemmens vardag. 
Experiment förutsätter alltid nya handlingssätt, stärkt samarbete och gemensamma mål som 
källa till inspiration.

Det arbete som gjorts hittills har redan fått tusentals barn att röra på sig mer. I januari 2015 
medverkade 15 kommuner (även sextetten Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleå-
borg) samt ca 70 aktörer på enhetsnivå.
 
Även om programmet har offentliggjorts fortsätter arbetet inom nätverket. Den främsta upp-
giften är nu att bära upp och förankra programmet Glädje i rörelse. Detta sker enligt samma 
ideologi och teori som när nätverket grundades. Målet är att det ska uppstå olika slags Glädje i 
rörelse-nätverk på olika håll i Finland inom den närmaste framtiden. I dessa nätverk bidrar den 
delade kunskapen, det gemensamma arbetet och det gemensamma målet till att de fysiska akti-
viteterna och glädjen i rörelse ökar inom den småbarnspedagogiska verksamheten.
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Kärnteman för nätverket:
1. Barn ska varje dag ha rätt att röra på sig och uppleva glädje i detta.
2. Småbarnspedagogerna ska bereda alla barn möjlighet att få tillräckligt med fysiska 

aktiviteter varje dag.
3. Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken görs mer rörelsebetonad genom 

bindande normstyrning.
4. Pedagogisk kompetens och ledarskap lyfts i fokus.
5. Det ges utrymme för rörelse



• Självständiga Finland fyller 100 år
• Regionala nätverk har bildats
• Programmet omfattar 1 700 daghem
• Forskningsdata om barns fysiska aktiviteter har ökat och bidrar till 
förankringen av programmet

• Nätverket arbetar aktivt
• Programmet omfattar samtliga kommuner i Finland, 3 000 daghem 
samt aktörer inom familjedagvården och den öppna småbarnspedago-
giska verksamheten

• Nätverket grundas
• Temagrupperna startar verksamheten

• Pilotarbetsböckerna för småbarnspedagoger och föreståndare tas i bruk
• Ställningstagande till beredningen av lagen om småbarnsfostran. I ställ-
ningstagandet behandlas fem centrala teman.

• Den första pilotomgången påbörjas
• Programdokumentet börjar utarbetas 

• Den andra pilotomgången påbörjas
• Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till lag om småbarnsfostran
• Den tredje pilotomgången

• Programdokumentet och arbetsböckerna för småbarnspedagoger,  
föreståndare och kommunala aktörer är klara

• Ställningstagande till regeringens proposition till lag om småbarnsfostran
• Programmet offentliggörs 10.3.2015
• Förankringen av programmet i kommunerna börjar med en s.k. kommun-
runda och genom att uppmuntra kommunerna att skapa regionala nätverk 
som främjar fysisk aktivitet i småbarnspedagogisk verksamhet

• Pilotparterna övergår till programfasen

• Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten publiceras

• Nätverket för ny praxis för främjande av fysisk aktivitet inom den små-
barnspedagogiska verksamheten grundar sig på Ung i Finlands arbete och 
nätverk under 20 år

Stegvis mot en stor förändring

12

2005

före år
2012

2012

2013

2014

2015

2017

2020



För att förändringen ska bli ett faktum behövs hela tiden fler 
aktörer, påverkare och beslutsfattare
– med andra ord förändringsfaktorer.

Kom med och berätta vilka små steg du tänker ta!

Bild 3: Programmets dimensioner

Fenomen
Dimensioner
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a. Nätverkets röst hörs långt

Nätverket för ny praxis för främjandet av fysisk aktivitet samarbetar 
nära med riksomfattande aktörer och beslutsfattare. Nätverkets 

ställningstaganden nämns i alla dokument som är betydande för den 
småbarnspedagogiska verksamheten.

Lag om småbarnsfostran

Lagen om barndagvård, som trädde ikraft år 1973, håller på att revideras till en ny lag om små-
barnsfostran. Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.8.2015.

Valo och expertnätverket inom småbarnspedagogik lämnade in ett omfattande ställningsta-
gande under lagens beredningsfas i mars 2013. Våren 2014 gav de ett gemensamt utlåtande 
om rapporten från den arbetsgrupp som hade behandlat småbarnspedagogiken. (Även många 
andra parter tog ställning till frågorna om fysisk aktivitet, bl.a. ungdoms- och idrottspolitiska 
avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet och Statens idrottsråd.

Fysiska aktiviteter har tagits i beaktande i regeringens proposition som behandlades av riks-
dagen i februari 2016. Barns möjligheter att röra på sig har tagits upp bland målen för lagen. 
Vidare har motionsansvariga lagts till i paragrafen om samarbete. Enbart dessa punkter stärker 
de fysiska aktiviteternas ställning inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

Småbarnspedagogiken är i en brytningsfas och många instanser har vaknat upp för faktum att 
barn inte rör på sig tillräckligt och vill nu förändra detta. Förutom lagen om småbarnspedagogik 
förs en livlig diskussion i offentligheten om småbarnspedagogikens mål och innehåll. Målet är 
att integrera småbarnspedagogiken i utbildningssystemet. Överföringen av förvaltningsområdet 
från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet år 2014 är ett 
steg i denna riktning.
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Förskoleundervisningen reformeras

Enligt den lag som trädde i kraft 1.1.2015 ska barnen delta i en ettårig förskoleundervisning eller 
annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan reviderades år 2014. Lokala läroplaner som 
är förenliga med de nya grunderna införs i augusti 2016. Fysiska aktiviteter och motion samt 
sambandet mellan motion, välbefinnande och hälsa framhävs starkt även i de nya grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan.

Förändring i rörelse! Nationell strategi för motion som främjar hälsan och välbefinnandet 
(1.12.2014)

Social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat hand-
lingsplanen Förändring i rörelse! i samarbete med andra aktörer som främjar hälsa, välbefinnan-
de och motion. De viktigaste riktlinjerna i planen är:

1. Vi sitter mindre under hela livet
2. Vi motionerar mer under hela livet
3. Motionen blir en central del av främjandet av hälsa och välbefinnande och vid förebyggande, 

vård och rehabilitering av sjukdomar

I handlingsplanen ligger fokus på att stärka den fysiska aktivitetens ställning i den småbarnspe-
dagogiska verksamheten och förskoleundervisningen. Att barnen är aktiva och rör på sig bör stå 
i fokus i planer för småbarnsfostran och i läroplaner för förskoleundervisningen. Målet är fram-
för allt att göra verksamhetskulturen mer rörlig. I handlingsplanen lyfter man fram nätverket 
för ny praxis för främjandet av fysisk aktivitet inom småbarnspedagogisk verksamhet som en 
central aktör och samordnare av verksamheten.

Den nya idrottslagen

Den nya idrottslagen godkändes av riksdagen i början av 2015. Det centrala syftet med lagen 
är att med hjälp av idrott stimulera barns och ungdomars uppväxt och utveckling samt främja 
jämlikhet inom motion och idrott. Enligt lagen ska kommunerna aktivera medborgarna till mo-
tion och främja välbefinnande genom idrott. Kommunerna ska skapa förutsättningar för idrotts-
utövning bl.a. genom att bygga och upprätthålla idrottsanläggningar. Dessutom ska kommuner-
na höra kommuninvånarna, även barn och ungdomar i motionsfrågor.
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2. Utgångspunkter för programmet

a. Barnets rättigheter och delaktighet

Barnets rättigheter ska ständigt beaktas 
i den småbarnspedagogiska verksamheten.

Nästan alla rättigheter innehåller motionsaspekten.

Att röra på sig är en av barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter (Convention on the Rights of the Child) är en internatio-
nell konvention om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN:s generalförsam-
ling 20.11.1989. Finland ratificerade konventionen 20.7.1991. Den är bindande för alla statliga och 
kommunala myndigheter och privata aktörer som utför myndighetsuppgifter.

I barnkonventionen är barnets intresse det främsta målet och den röda tråden. Barnets bästa 
ska komma i främsta rummet i all verksamhet och vid alla beslut som rör barn. Barnets rätt till 
lek och fritid, rätt att delta, rätt att påverka frågor som rör barnet och rätt till jämlikhet och att 
inte bli diskriminerad är centrala frågor i anslutning till den småbarnspedagogiska verksam-
heten.

Nästan alla rättigheter i konventionen innehåller även motionsaspekten. FN:s kommitté för 
barnets rättigheter har uttryckt sin oro för att barnen mister kontakten med natur och frilufts-
liv eftersom undervisningen i hög utsträckning ges inomhus. Överdriven strävan efter säkerhet 
borde inte få hindra barnet från att leka och testa sina egna fysiska gränser.

Barnets rättigheter och delaktighet är hörnstenarna i den småbarnspedagogiska verksamheten. 
Att barnet ska må bra framhävs också i målen i planen för småbarnsfostran. Välbefinnande 
uppkommer när de vuxna är lyhörda för och respekterar barnet, och detta är också en förutsätt-
ning för att barnet ska växa, lära sig och utvecklas.
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Barnets delaktighet i kärnan av den småbarnspedagogiska verksamheten

Dagens uppfattning om barn grundar sig på barnets delaktighet. Barnets ses som en aktiv, 
företagsam, social, inlärningsvillig och kunnig informationssökare, en växelverkande part som 
bygger upp sin egen världsbild. Barnets erfarenheter och åsikter respekteras och barnet tas med 
i planeringen, genomförandet och utvärderingen av de pedagogiska verksamheterna och miljö-
erna.

Inom den småbarnspedagogiska verksamheten är det viktigt att understryka att barndomen har 
ett värde i sig, att värna om barndomen och vägleda barnet i att växa som människa. Barnet 
har rätt att bli sett, hört, beaktat och förstått i förhållande till sin ålder och mognad, i egenskap 
av såväl unik och värdefull individ som gruppmedlem.

Att se till barnets rättigheter och delaktighet hör till fostrarens uppgift. Delaktigheten verkställs 
när barnen tas med i planeringen och genomförandet av verksamheten. På det här sättet upp-
lever barnen att deras åsikter har betydelse och att de vuxna tar hänsyn till dem. Det handlar 
framför allt om samhörighet och att vara en fullvärdig medlem i gemenskapen.

Barnets delaktighet minskar inte de vuxnas ansvar. De vuxna ansvarar för kvaliteten på pedago-
giken. De vuxna har till uppgift att anordna en inspirerande och aktiverande verksamhets- och 
inlärningsmiljö där barnen har möjlighet att ta initiativ och får tillgång till redskap och lokaler 
som sporrar till fysisk aktivitet.

Hur ser barnen på sin egen vardag         
i den småbarnspedagogiska verksamheten?

Barn vill helst leka och röra på sig. Barn vill gå över sina gränser och lära sig nytt, sär-
skilt klättra, springa och hoppa. Olika spel och lekar där man rör på sig är också viktiga 
för barn. Att sitta stilla länge är tråkigt. I undersökningen nämnde barnen också den 
egna sängen och sovrummet som tråkiga platser. Barn förväntar sig att de vuxna an-
ordnar möjligheter till lek och fysisk aktivitet. Materialet visade att barn har mycket att 
ge när det gäller utvecklingen av de vardagliga rutinerna inom den småbarnspedago-
giska verksamheten.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet undersökte småbarns synpunkter på sin egen vardag år 2014.
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b. Fysisk aktivitet främjar välbefinnandet

Barnet måste röra på sig för att må bra.
Ett barn som rör på sig är ett lyckligt barn.

Med välbefinnande avses hälsa, materiellt välbefinnande samt upplevd livskvalitet. Barnets hälsa 
stimuleras på samma sätt både i hemmet och inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

Människans utveckling regleras delvis av arvsmassan, dvs. generna. En normal uppväxt och 
utveckling förutsätter emellertid också tillräckligt med hälsosam mat, sömn och omsorg. Till den 
fysiska omsorgen som stöder barnets tillväxt och välbefinnande hör också en trygg uppväxtmiljö, 
tillräcklig hygien samt förebyggande av sjukdomar i anslutning till hygienen.

Fysisk aktivitet är oumbärlig för kroppen

Fysisk tillväxt betyder att växa på längden och öka i vikt. I Finland är undernäring ett sällsynt 
störningstillstånd, men däremot har antalet överviktiga barn ökat. Ökningen i övervikt och där-
med relaterade livsstilssjukdomar, såsom diabetes, anses bero på alltför lite fysisk aktivitet.

Barnets muskler behöver motion för att växa och bli starkare. Att utföra viljestyrda rörelser, upp-
rätthålla balansen och stå emot jordens dragningskraft är oumbärliga färdigheter för självstän-
diga fysiska aktiviteter. För att skelettet ska växa behövs rätt slags näring men också tryck och 
skakningar i skelettets tillväxtzoner. Lekar som kräver hopp och styrka är mycket bra för skelet-
tets tillväxt.

Andnings- och blodcirkulationsorganen måste fungera för att barnet ska orka röra på sig på 
egen hand utan att bli trött. Ett naturligt sätt för barnen att få kroppen att utvecklas är att göra 
korta ruscher, som de gör till exempel när de busar eller leker tafatt. I många daghem leks emel-
lertid sådana lekar där barn rör på sig alltför sällan.

Barnets nervsystem utvecklas när det tränas i att hantera och bära information. Barnet tar in in-
formation med olika sinnen både inifrån och utifrån kroppen. En livsmiljö där säkerheten överbe-
tonas minskar barnets möjligheter till mångsidiga sinnesupplevelser.  
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De motoriska färdigheterna utgör grunden

 De grundläggande motoriska färdigheterna utvecklas vid aktiva fysiska aktiviteter och vardags-
motion. Till sådana aktiviteter hör bl.a. att promenera, springa, hoppa och kasta. Svaga motoriska 
basfärdigheter utsätter barnet för en större olycksrisk och gör att barnet undviker att röra sig 
på och utöva fysiska aktiviteter. Däremot förutspår goda motoriska basfärdigheter rikligt med 
fysiska aktiviteter och en fysiskt aktiv livsstil i ungdomen. Ju bättre de grundläggande färdig-
heterna är, desto lättare är det att lära sig nya fysiska aktiviteter i alla slags miljöer under alla 
årstider.

Motion stöder lärandet

Med kognitiv utveckling avses utvecklingen av funktioner i anslutning till kunskapsbildning och 
tänkande – att observera, komma ihåg och använda språket. Den kognitiva utvecklingen bygger 
på barnets nyfikenhet, experimenterande och undersökande lekar och problemlösningssituatio-
ner. Fysiska aktiviteter tränar barnets observationsförmåga och gör barnet alert och uppmärk-
samt.

Ord som barnet lär sig under fysiska aktiviteter konkretiseras till kroppsliga upplevelser. Det gör 
att barnet lättare kommer ihåg olika företeelser. Kreativt resonemang och fantiserande är en 
del av barnets föreställningsförmåga. Kreativiteten kommer bäst till uttryck i lekar som innebär 
fysisk aktivitet.

Snabbt växande forskningsrön visar att fysisk aktivitet och motion förbättrar de kognitiva funk-
tionerna och bland annat inverkar gynnsamt barnens skolframgång.

Motion bygger upp självkänslan

Känslan av kontroll, det sociala stödet och engagemanget, upplevelsen av att vara normal och 
leva ett intressant liv främjar barnets psykiska välbefinnande. Barnet har möjlighet att uppleva 
dessa känslor vid olika fysiska aktiviteter, såsom spel och lekar. Stark fysisk passivitet har sam-
band med dålig självkänsla hos barn. För att bygga upp en positiv jaguppfattning behövs alltså 
känslan av att lyckas i olika fysiska aktiviteter.
 

Fysisk fostran stöder utvecklingen av de emotionella     
och sociala färdigheterna

Hur barnet tar kontakt med andra, hur barnet samarbetar med andra och hur barnet hjälper och 
känner empati för andra beskriver den socioemotionella kompetensen. När man utövar fysiska 
aktiviteter tillsammans uppkommer det ständigt situationer där barnet kan öva upp sig i dessa 
färdigheter. På motsvarande sätt har en stark fysisk passivitet samband med ett försämrat pro-
socialt beteende. Lekar som innebär fysisk aktivitet är således en viktig arena även när barnet 
ska lära sig sociala färdigheter och samarbete.
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Barn som har svårigheter med utvecklingen eller inlärningen har ofta också problem inom de 
olika delområdena av social kompetens. Exempelvis förefaller det som om problem med den 
motoriska inlärningen har nära koppling till barnets sociala beteende. Små barn som har svårt 
med den motoriska inlärningen har något oftare symptom på ångest och depression än andra 
barn i samma ålder.

I strävan efter att stöda barns sociala färdigheter, kamratrelationer och självkänsla handlar det 
också om att förebygga social marginalisering. Begreppet marginalisering kan kännas främ-
mande i ett sammanhang som gäller små barn, men undersökningar har visat att social mar-
ginalisering i den tidiga barndomen leder till andra problem ifall den fortsätter, och kan senare 
utsätta personen för utslagning från hela samhället.

Motion främjar delaktigheten och handlingsförmågan liksom det fysiska, sociala och emotionella 
välbefinnandet hos barn som behöver stöd. Trots fördelarna deltar barn som behöver stöd mer 
sällan i motion och idrott och de har både mer övervikt och är i sämre kondition jämfört med 
sina kamrater.

Social kompetens definieras som individens förmåga att på ett framgångsrikt sätt utnyttja 
personliga resurser och resurser i miljön. Det handlar om att bli accepterad i kamratkretsen 
och skapa vänskapsrelationer. Den sociala ställningen bestämmer på vilket sätt barnet deltar i 
gruppen, hur barnet kommer med i gruppen och samspelet mellan barnet och de andra grupp-
medlemmarna. Positiva upplevelser i anslutning till fysisk aktivitet kan bidra till en realistisk 
jaguppfattning – förutom att de ger möjlighet att höja fördragsamheten med andra.
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c. Motionsrekommendationer för 
förskoleverksamheten

Enligt de finländska rekommendationerna behöver barn under 
skolåldern minst två timmar rask motion varje dag. Stillasittande 

och -stående bör undvikas. De finländska rekommendationerna borde 
uppdateras i detta hänseende: det saknas tillsvidare rekommendationer 

om hur mycket barnen borde få sitta under dagen.

Världshälsoorganisationen (WHO) gav ut internationella rekommendationer om fysisk aktivitet 
för 5–17-åriga barn år 2010. Enligt rekommendationerna borde barnen utöva tämligen ansträng-
ande motion minst 60 minuter varje dag. För att musklerna och skelettet ska stärkas rekommen-
deras dessutom tung motion minst tre gånger i veckan.



23

Fysisk aktivitet per 
dag (minst)

Undvikande av stillasittande Medie-konsum-tion

Australien Tre timmar Barnen bör inte vara stilla 
i mer än 60 minuter 
förutom när de sover

Högst en timme per dag

Storbritannien Tre timmar Under den tid barnet är vaket 
bör man minimera den fy-
siska passiviteten och sträva 
efter 
att undvika särskilt långa 
perioder av sittande eller att 
onödigt begränsa 
barnets fysiska aktiviteter.

Kanada Tre timmar Under den tid barnet är vaket 
bör tiden av 
stillasittande minimeras.

Den tid 2–4-åringar 
sitter framför rutan bör 
mini meras. Barn under 
2 år bör inte alls sitta 
framför rutan. Videospel 
rekommenderas över 
huvudtaget inte.

USA: Institute of 
Medicine of the 
National 
Academics (IOM)

Barnen bör ges 
möjligheter att vara 
fysiskt aktiva hela 
dagen

Det förutsätts att pedago-
gerna planerar verksamheter 
som begränsar den tid barnen 
sitter eller står stilla.

USA: 
The National 
Association for 
Sport and Physical 
Education (NASPE)

Ledd eller styrd 
verks.  60 min. + 
möjlighet till fysiskt 
aktiva fria lekar i 
flera timmars tid

Exempel på motionsrekommendationerna i några länder.

På senare år har man fått rikligt med ny information om fysisk aktivitet bland barn under 
skolåldern. Utifrån denna rekommenderar flera länder att den här åldersgruppen ska idka fysisk 
aktivitet i tre timmar varje dag. I rekommendationerna tas också ställning till hur mycket bar-
nen bör sitta och stå stilla.

Mångsidig motion i olika miljöer

Motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten sammanställdes i Finland år 2005. 
Enligt rekommendationerna behöver barn under skolåldern minst två timmar rask motion varje 
dag. Eftersom barn under tre år knappt alls blir andfådda uppfylls målet om mängden motion 
för deras del när det finns tillräckligt med möjligheter att röra på sig under dagen. I praktiken 
borde barnen röra på sig alltid när det är möjligt.
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Barnen borde få träna sig i de grundläggande motoriska färdigheterna på många olika sätt och 
i olika miljöer. Småbarnspedagogerna bör ge målinriktad och mångsidig motionsfostran varje 
dag. Åtminstone en ledd motionsstund inne och en ute bör hållas varje vecka. Barnens fysiska 
aktiviteter på egna villkor bör stödas med hjälp av en miljö som lockar barnen att röra på sig. 
Småbarnspedagogerna bör röja hinder för fysiska aktiviteter och lära barnen röra sig tryggt och 
säkert i olika miljöer.

Småbarnspedagogerna bör ha tillgång till en lämplig uppsättning idrottsredskap. Det bör finnas 
tillräckligt av redskapen och barnen ska ha tillgång till dem även under de lediga lekstunderna. 
Barnets vårdnadshavare bör informeras om frågor som gäller motion och barnets dagliga fysis-
ka aktiviteter.

De finländska rekommendationerna gäller fortfarande, men efter år 2005 har man fått rikligt 
med nya forskningsrön till exempel på nackdelarna med att sitta mycket. Därför bör rekom-
mendationerna kompletteras så att de även tar ställning till hur mycket man borde minska på 
sittandet och begränsa den tid av passiv fysisk aktivitet som barnen tillbringar med mediekon-
sumtion framför en tv- eller datorskärm.

MILJÖ Fostrarens 
agerande

PLANERING
Målinriktad 

motionsfostran varje dag

SAMARBETE
Samarbete med 

föräldrarna

Viktigt för barnet

KVANTITET
Minst två 

timmar motion 
varje dag

KVALITET
Mångsidig 

motion i olika 
miljöer

Fysisk 
aktivitet är 

 kännetecknande 
för barnets sätt 

att fungera

Bild 4. Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005
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d. För mycket stillasittande bland barn 
under skolåldern

En forskningsöversikt visar att barnen rör på sig för lite – och att de 
vuxna inte alltid märker det.

Mera rörelse – mindre sittande

Forskare som har utrett hur barn under skolåldern disponerar sin tid och hur mycket de rör på 
sig har redan länge varit oroade över den ringa omfattningen av fysisk aktivitet. Digitalisering-
en av samhället under de senaste 20 åren återspeglas i barns sätt att disponera tiden. Enligt 
barnens mediebarometer börjar de mediekonsumtionen redan i spädbarnsålder och intresset för 
olika medier börjar utformas i 3–4-årsåldern. 

När man undersöker mängden fysisk aktivitet bland barn under skolåldern kommer man fram 
till mycket olika resultat beroende på vilken metod som används. Enligt äldre uppskattningar rör 
sig närmare 80 % av barnen i enlighet med rekommendationerna. Om man använder en dagbok 
över tidsdisponeringen sjunker andelen till 40 %. Vid mätning med hjälp av accelerometer upp-
nås inte minimimålet om två timmars rask motion för en enda treåring.
 
Vuxnas föreställning om att små barn rör på sig tillräckligt stämmer alltså inte längre. Små-
barnspedagoger bör vara medvetna om att vi vuxna har för vana att överskatta mängden fysis-
ka aktiviteter för både vår egen del och barnens.
 

Första stegen mot en rörlig livsstil tas redan i åldern 3–5 år

Internationella undersökningar visar att individens sätt att handla och leva börjar utformas re-
dan i 3–5-årsåldern.

Enligt undersökningar av finländska barn under skolåldern är utomhuslekar den vanligaste 
formen av fysisk aktivitet. Utomhuslekarna är mer fartfyllda och fysiskt intensivare än inomhus-
lekar. I utomhuslekar använder barnen också sina motoriska färdigheter på ett mer mångsidigt 
sätt.
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Även om finländska barn lär sig hobbyer redan i ett tidigt skede rör inte alla treåringar på sig 
tillräckligt för att säkerställa en normal uppväxt och utveckling. Mellan åldern 3 och 6 år ökar 
den totala omfattningen av barnens fysiska aktiviteter. Men på samma gång växer också skill-
naderna mellan individerna. Allteftersom barnen blir äldre ökar också skillnaderna i aktivitet 
mellan könen. För de sexåringar som rör sig minst är mängden fysiska aktiviteter bara en tred-
jedel jämfört med de sexåringar som rör sig mest.
 
Finländska barn börjar delta i ledda motionsaktiviteter i ett tidigt skede. En tredjedel av alla tre-
åringar deltar i en hobby en gång i veckan, och hela 12 % utövar en hobby 2–3 gånger i veckan. 
När det gäller jämställdhet mellan könen är det mycket oroväckande att fler pojkar än flickor 
besöker idrottsanläggningarna. Vuxna bör fästa särskild uppmärksamhet vid detta för att bar-
nen ska ha jämlika möjligheter att utöva fysiska aktiviteter.

Småbarnspedagoger har en viktig roll för motionsfrämjandet

I Finland är en betydande del av barnen i dagvård utanför hemmet. Därför är det inte likgiltigt 
vad som görs inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Undersökningar som grundar sig 
på observationer har visat att över hälften av förmiddagen innebär fysiskt passiv verksamhet: 
barnen sitter eller står 56 % av tiden. Rask, åtminstone måttligt intensiv fysisk aktivitet utgör 
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* Soini m.fl. 2012
** Tammelin m.fl. 2013 (in press)

Bild 5.Minimimängd fysisk aktivitet dagligen samt mängden måttligt 
intensiv fysisk aktivitet hos finländska barn mätt med accelerometer.
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Vuxna bör uppmuntra till aktivitet

I alla situationer som uppkommer i daghemmet har intensiteten hos de fysiska aktiviteterna 
konstaterats vara högre när en vuxen uppmuntrar barnet att röra på sig.
 
Trots detta visade 90 % av de observationer som gjordes på daghem inte på någon slags upp-
muntran från personalens sida för att få barnen att röra på sig mer. Särskilt flickor bör upp-
muntras att delta i fysiskt aktiva lekar. Alla barn behöver uppmuntras under vintermånaderna 
när aktiviteten är som lägst.

Skolstarten en viktig fas

Skolstarten är en viktig fas i barnets liv. Detta märks också i mängden fysiska aktiviteter. Den 
totala aktiviteten stannar upp och börjar småningom minska i åldern 7–8 år. Det verkar som att 
skoldagens struktur bestämmer omfattningen av de fysiska aktiviteterna: exempelvis första klas-
sens elever leker ute och sysslar mer med motion under veckosluten jämfört med vardagarna.

Eftersom det har påvisats att livsstilen i fråga om fysisk aktivitet börjar utformas redan i tre-
årsåldern är interventioner under den tidiga barndomen det bästa möjliga sättet att förebygga 
en livsstil som innebär mycket stillasittande och för lite motion.

Bild 6. Intensiteten hos barnens fysiska aktiviteter i daghemmet kl. 8–12, varav 10 %, dvs. 24 mi-
nuter är rask motion. I denna siffra ingår även friluftsliv, gympa, motionsstunder och utflykter. I 
medeltal 56 % av tiden rör barnen på sig lite, t.ex. sitter, använder penna och äter. 

Källa: Jyrki Reunamo, Helsingfors universitet 2013, Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

10 % Hög
(omfattar åtminstone 
i viss mån löpning,
rask motion, fysisk an-
strängning osv.)

34 %
Måttlig
(innehåller 
promenader, 
rörelser 
för hela 
kroppen)

56 %
Låg
(att sitta, 
använda 
penna, 
äta osv.)

bara 10 % av dagen på daghemmet. Något överraskande är att hela 76 % av den ledda verk-
samheten i daghemmet är mycket lätt fysiskt sett. Barnens fria lekar är fysiskt intensivare än de 
ledda lekarna.
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3. Steg för steg mot drömmen
Följande löfte ges inom den småbarnspedagogiska verksamheten:

Barnet har rätt att leka och röra på sig varje dag.

Riksnivå

Kommun-
nivå

• Att små barn har rätt att röra sig och må bra har fastställts i de cen-
trala lagarna och förordningarna, regeringsprogrammet och ministeri-
ernas strategier

• Grunderna för planen för småbarnsfostran och  för förskoleundervis-
ningens läroplan innehåller skyldigheter att sörja för en fysisk aktivitet 
som är förenlig med rekommendationerna och en mångsidig motions-
fostran

• Personalen inom den småbarnspedagogiska verksamheten har en ut-
bildning på hög nivå som håller jämn kvalitet på olika håll i Finland.

• Motion och välbefinnande antecknas i kommunens strategier och i 
centrala hälsofrämjande planer

• Genomförandet av programmet Glädje i rörelse införs i lokala läropla-
ner och planer för småbarnsfostran

• Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken gynnar fysisk aktivi-
tet och barnen sitter mycket lite under dagen

• Småbarnspedagoger har möjlighet att få kompletterande utbildning i 
hur man stöder den övergripande utvecklingen med hjälp av motion

• De kommunala olika sektorerna och tjänsterna samarbetar på bred 
front såväl inom kommunen som i kommungränsöverskridande samar-
betsnätverk för främjandet av de fysiska aktiviteterna och välbefinnan-
det.
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Enhets-
nivå

Barnets 
nivå

• Motion och välbefinnande har antecknats i enhetens och gruppens planer 
för småbarnsfostran

• Barnens fysiska aktiviteter och välbefinnande är ett insatsområde för det 
pedagogiska ledarskapet

• Personen förbinder sig att utveckla en verksamhetsmiljö som inspirerar till 
rörelse och se till att barnen får tillräckligt med fysiska aktiviteter varje 
dag och en allsidig motionsfostran

• Personalen förbinder sig att diskutera aktivt med föräldrarna om vikten av 
motion för barnets välbefinnande, uppväxt och utveckling

• Motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten iakttas vid varje 
enhet

• Personalen förbinder sig att gå in för att utöka kompetensutvecklingen för 
egen del.

• Varje barn har möjlighet att röra på sig på ett mångsidigt sätt och uppleva 
rörelseglädje varje dag

• Motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten iakttas för varje 
barn, barnet är fysiskt aktivt åtminstone i två timmar varje dag

• Barnets delaktighet i planeringen och genomförandet av de fysiska aktivi-
teterna tas i beaktande

• Barnet växer, utvecklas och lär sig genom lek och rörelse
• Motion antecknas i den för barnet gällande planen för den småbarnspeda-
gogiska verksamheten.

Huvudmål för programmet:
En motionsvänlig verksamhetskultur uppnås i varje enhet 

inom den småbarnspedagogiska verksamheten.
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a. Utvärdering och kommunikation

Varje fas av programmet Glädje i rörelse har utvärderats separat.
Elektroniska och tryckta kanaler samt evenemang har använts för den 

interna och externa kommunikationen.

Kontinuerlig utvärdering

Programmet Glädje i rörelse har byggts upp systematiskt i faser enligt teorin om nätverksled-
ning. Varje fas har utvärderats separat. Respons och utvärderingar har samlats in av dem som 
medverkade i pilotfasen. Programmet har planerats och byggts upp tillsammans med nätverket 
och med beaktande av deltagarnas respons. Uppbyggnadsfasen och nätverkets arbete har doku-
menterats i detalj.

Utvärderingen av programmet består av observationer, dokumentering, utvärderingsrapporter 
och respons. I utvärderingen medverkar förutom småbarnspedagoger även barn och vårdnads-
havare. Som underlag för utvärderingen samlas både kvantitativt och kvalitativt material med 
hjälp av bl.a. följande metoder och uppföljningssätt:

• En motionsinriktad verksamhetskultur: enheterna kartlägger utgångsläget och gör därefter 
utvärderingar en gång om året.

• Den fysiska aktivitetens mängd och kvalitet: pedagogernas egen utvärdering av mängden av 
och kvaliteten på barnens fysiska aktiviteter och i förhållandena för dessa.

• Utvecklingsarbetet på enheterna inom den småbarnspedagogiska verksamheten: jämförande 
utvärdering (”Pienet askeleet”, två daghem)

• Riktade enkäter om programmets innehåll och verksamhetsmodeller till experter och  
användargrupper.

• Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av programdeltagarna.
• De regionala nätverkens funktionsduglighet.
• Årsrapporter.
• Evenemang och seminarier.
• Nätverkens funktionsduglighet samt samarbetspartner.

Valo samlar in utvärderingsdata på riksplanet och processen för deltagarnas självutvärdering 
förbättras i och med en elektronisk plattform som håller på att utvecklas.
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Kommunikation på bred front

Information om nätverket och programmet har 
spridits aktivt på bred front såväl över elektro-
niska kanaler, i trycksaker, på möten och evene-
mang som via tidningsartiklar. Även det interna 
informationsutbytet inom nätverket har skett via 
många kanaler.

Medlemmarna i nätverket har diskuterat på semi-
narier och andra arbetsgruppsmöten, per e-post 
och på gruppens extranät, som också har funge-
rat som forum för insamling och strukturering av 
informationen. De verkliga innovationerna skulle 
inte ha uppkommit utan den tysta informationen 
som förmedlades mellan aktörerna. Alla aktörer i 
nätverket har ansvarat – och ansvarar alltjämt – 
för att information överförs aktivt. 

Medlemmarna i nätverket, småbarnspedagogerna 
och beslutsfattarna samt medierna och den stora 
allmänheten utgör målgrupperna för kommuni-
kationen kring programmet Glädje i rörelse.

Verksamheten i nätverket och arbetet med att 
bygga upp programmet har kunnat följas på 
Valos webbplats och i nyhetsbrev; användningen 
av facebook är under planering. En broschyr på 
finska, rapporter över piloterna och program-
dokumentet Glädje i rörelse finns även i tryckt 
format. Nätverket och processens fortskridande 
har presenterats på evenemang, såsom Educa 
och Barnträdgårdslärarförbundets temadagar, 
och i branschtidningarna Lastentarha, Stal och 
Opettaja.
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4. Att bygga upp en rörlig
verksamhetskultur

Genomförandet av programmet för motion och välbefinnande, Glädje 
i rörelse, utgår från ändringar i handlingsmönstren och rutinerna. 

Målet på lång sikt är en motionsvänlig verksamhetskultur. De värden, 
attityder, principer och kriterier som ligger till grund för arbetet 

formar verksamhetskulturen. Det handlar alltså om att motion och 
välbefinnande ska bli en del av vardagspedagogiken.

• Kartläggning och utvärdering  
av nuläget

• Observationer
• Personalens engagemang
• Inspiration

Stödmaterial för programmet
• Programdokumentet
• Arbetsbok för kommuner
• Kampanjamaterial

 Inskolningsmaterial
• Introduktion (”Pienet askeleet”) 

• Utvecklingsarbete utifrån  
enhetens behov och nuläge

• Snabb igångsättning och  
experiment

• Barnets delaktighet, ökad 
motion

• Sparrning i par

Stödmaterial
• Blankett (”Pienet askeleet”)

START

INSIKT

1:A 
KONTROLLEN

RÖRELSE!
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• Fysisk aktivitet för barn 
integreras i daghemmets 
dagsschema

• Personalen är kunnig och 
inspirerande

• Motionsrekommendationerna 
för förskoleverksamheten 
iakttas 

• Motionen är systematisk 
och målinriktad. Antecknas 
i enhetens och gruppens 
verksamhetsplaner

• Enheten iakttar motions-
rekommendationerna för 
förskoleverksamheten

• Motion hör till rutinerna i 
vardagen

Stödmaterial för 
programmet
• God praxis inom nätverket

• Nya handlingssätt och strukturer
• Självutvärdering av arbetet
• God praxis inom nätverket

Stödmaterial för programmet
• Arbetsbok för småbarnspedagoger
• Arbetsbok för daghemsföreståndare

Inskolningsmaterial
• Introduktion för ibruktagandet av 
arbetsboken

2:A 
KONTROLLEN

3:E 
KONTROLLEN

4:E 
KONTROLLEN

KUNDLÖFTE

Nätverket På 
upptäcktsresa mot ny 

praxis för att främja fysisk 
aktivitet inom den 

småbarnspedagogiska 
verksamheten

VERKSAMHETSSÄTTEN

Bild 7. Processen för att bygga upp en ny verksamhetskultur: process, nyckelaktörer och  
förutsättningar.

VERKSAMHETSKULTUR

KVALITETSLÖFTE



a. På riksnivå

Gällande lagstiftning utgör inget hinder för att öka den fysiska 
aktiviteten inom den småbarnspedagogiska verksamheten, men 

förpliktar inte heller till det.
För att den småbarnspedagogiska verksamheten ska bli mer 

rörelseinriktad behövs bindande normstyrning.

Den nya lagen om småbarnsfostran

När detta programdokument skrivs styrs den småbarnspedagogiska verksamheten av lagen om 
barndagvård från år 1973. Att ändra den till en lag om småbarnspedagogik har ingått i redan 
flera regeringars målsättningar. Lagstiftningen om småbarnspedagogiken skapar ramar och 
villkor för verksamheten. Bestämmelserna bör vara målinriktade och lämna tillräckligt utrymme 
för förnuftiga verksamheter på det lokala planet.

Den gällande lagstiftningen ger tämligen klara ramar för verksamheten. Det stadgas till exempel 
om relationstal för personalen och barnen och om behörighetskrav för dem som arbetar inom 
småbarnspedagogiken. Eftersom den småbarnspedagogiska verksamheten räknas som servi-
ceverksamhet är innehållet i lagstiftningen målinriktat, inte detaljerat. Därmed kan kommunen 
samordna barnens och familjernas behov och de lokala förhållandena så effektivt som möjligt.

Det finns inga bestämmelser om barnens fysiska aktivitet eller det övriga innehållet i verksam-
heten. Verksamhetens innehåll fastställs dock i grunderna för planen för småbarnsfostran.

”Syftet inom småbarnsfostran är i främsta hand att främja barnets välbefinnande. När 
barnet mår bra har det de bästa möjliga förutsättningarna att växa, lära sig och ut-
vecklas. Det njuter av att umgås med andra barn och vuxna och känner glädje och kan 
ge sig hän i olika aktiviteter i en lugn och trygg atmosfär. Barnet intresserar sig för sin 
omgivning och riktar in sin energi på att leka, att lära sig och att utvecklas i takt med 
nya utmaningar i samband med vardagens sysslor.”
Grunderna för planen för småbarnsfostran (2005)
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Skyldigheter i stället för rekommendationer

De rikstäckande grunderna för planen för småbarnsfostran är från år 2005. Enligt nuvarande 
stadgar är grunderna rekommendationer, inte förpliktande bestämmelser. Kommunerna har 
gjort upp egna preciserande planer utifrån den rikstäckande planen.

Utifrån grunderna för planen för småbarnsfostran bör det utarbetas ett förpliktande dokument 
som påminner om läroplanen för förskoleundervisningen och läroplanen för den grundläggande 
utbildningen och där större uppmärksamhet fästs vid barnens fysiska aktiviteter.

Användningen av den egna kroppen, praktiskt lärande och strävan att få barn att förhålla sig 
positivare till motion och till att motionera bör lyftas fram i dokumentet. Därefter bör alla parter 
som tillhandahåller småbarnspedagogisk verksamhet trygga barnens rätt att leka och röra på 
sig i enlighet med grunderna. På det sättet är den fysiska aktiviteten bland barnen inte beroende 
av enhetens eller personalens motivation.
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b. På kommunnivå

Kommunen skapar ramar för verksamheten och förutsättningar för 
ökad fysisk aktivitet. Det är bra att starta förändringen strategienligt, 

processlikt och på flera plan: från högsta ledningen till personalen, 
samarbetspartnerna och föräldrarna.

Främjande av välbefinnande och motion är ett strategiskt val

Det främsta målet för den småbarnspedagogiska verksamheten är att främja barnets övergri-
pande välbefinnande. Genomförandet av programmet Glädje i rörelse ingår i kommunala strate-
gier, hälsostrategier och småbarnspedagogiska strategier och bör ses som en investering i fram-
tiden. Detta förutsätter att kommunerna ställer resurser till förfogande, gör medvetna val och 
samarbetar på sektornivå. Ledningen för den småbarnspedagogiska verksamheten har möjlighet 
att påverka hur programmet genomförs i praktiken.

I kommunerna företräds den högsta ledningen förutom av de ledande tjänstemännen oftast 
även av en nämnd vars behörighetsområde omfattar småbarnspedagogiken. Programmet Glädje 
i rörelse kan bara genomföras om det kopplas till kommunens strategi och till andra dokument 
som stöder barns och familjers välbefinnande. Olika lagändringar förutsätter också att strate-
gierna, programmen och läroplanerna uppdateras på kommunnivå. I det sammanhanget kan 
programmet länkas till de befintliga målen.

Vid genomförandet av programmet bör kommunerna fästa uppmärksamhet vid följande (förut-
om vid utarbetandet av en strategi för småbarnspedagogiken):
• att stärka personalens kompetens
• att skapa strukturer som främjar fysisk aktivitet
• att skriva in motionsfrågor i läroplaner och planer för småbarnsfostran samt
 
Förutom det ovan nämnda är det viktigt att varje aktör bedömer utfallet av programmet. Utvär-
deringen bör inkluderas i kommunens kvalitetshanteringsprocess och kan också göras under 
programmets genomförandefas.
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Inlärningsmiljön och hur den kan utnyttjas
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 HÖGSTA LEDNINGEN
 o Stöd för närmaste ledningen
 o Skapar strukturer och resurser     
(t.ex. system med motionskoordinatorer)

 o Kommunens arbetsbok är till hjälp

NÄRMASTE LEDNINGEN
 o Ansvarar för att planen för småbarnsfostran   
och andra styrdokument (t.ex. motionsplan)   
följs i vardagen

 o Upprätthåller diskussionen på enhetsnivå -> 
gemensamma handlingsmodeller

 o Föreståndarens arbetsbok är till hjälp

PERSONAL
 o Yrkeskompetens
 o Utnyttjande av kunskap och styrkor (teamavtal)
 o Planering, observationer, dokumentation (olika 
blanketter)

 o Småbarnspedagogens arbetsbok är till hjälp

• Andra branscher 
• Grannkommuner
• Riksnivå

• Andra branscher
• Kollegialt stöd

Teknisk avdelning 
(underhåll)

• Närskola 
• Rådgivning
• Speciallärare  
inom småbarns- 
pedagogik

• Motions- och 
idrottstjänster

SA
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SAMARBETE MED FÖRÄLDRARNA

Barnspecifik plan för 
småbarnsfostran

Kvalitet genom multiprofessionellt samarbete

En förstklassig småbarnspedagogisk verksamhet förutsätter multiprofessionellt samarbete mel-
lan aktörerna i det omfattande nätverk som ger barn och familjer service. Vid behov kan samar-
betet utvidgas till det regionala planet.

På kommunnivå framhävs dels samarbetet med grannkommunerna och på riksnivå, dels det 
samarbete som görs inom kommunen med stöd av varje aktörs kärnkompetens. Bildnings-, soci-
al-, hälso-, kultur- och idrottsväsendet, privata serviceproducenter, församlingarna och förening-
arna samt läroinrättningarna och kompetenscentren i socialbranschen är de viktigaste samar-
betspartnerna.

Bild 8. Exempel på hur kommunen kan främja motion inom den småbarnspedagogiska  
verksamheten. Verksamhetskulturen byggs upp av samverkan på flera plan.   Källa: Ulla Soukainen
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Tre case-exempel

Flera kommunala aktörer har medverkat i planeringen av programmet Glädje i rörelse. På följan-
de sidor redogör vi för vad tre kommuner har gjort för att främja en motionsinriktad verksam-
hetskultur.

Case 1: Främjande av fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Åbo
I Åbo beslöt man att motion blir ett insatsområde inom småbarnspedagogiken. Ledningen hade 
bl.a. påpekat att stadens utvecklingsarbete är för kortsiktigt och inte leder någon vart. Arbetet 
knöts närmare strategin och startade med en utvärdering av nuläget. Slutledning: Stöd från 
högsta ledningen behövs för att uppnå framgång.

Case 2: Främjande av fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten    
i Tammerfors
Välbefinnande, motion och sunda levnadsvanor tas upp i Tammerfors stads strategi. Produktions-
områdenas egna årsplaner stöder genomförandet av stadsstrategin. Genomförandet av program-
met för kreativa och rörliga barn (Luova, liikkuva lapsi) ingick i årsplanen för den småbarnspe-
dagogiska verksamheten år 2013. I bakgrunden fanns uppgifter om minskad fysisk aktivitet hos 
barn samt frågor om motion som hälsofrämjande faktor.

Deltagande i utarbetandet av ett rikstäckande
program för motion och välbefinnande

Bild 9. Processen för att främja fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Åbo.
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Huvudsyftet med programmet (Luova, liikkuva lapsi) var att förankra en motionsinriktad verk-
samhetskultur inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Programmet i näringsfostran, 
Sapere, fastställdes som ett andra insatsområde. Det här beslöt man eftersom sunda och mång-
sidiga matvanor i kombination med tillräcklig fysisk aktivitet stöder barnens hälsa och välbefin-
nande.

Inom ramen för programmet (Luova, liikkuva lapsi) har man strävat efter att skapa bestående 
modeller och rutiner. För att stöda och upprätthålla motionssträvan och Sapere-metoden bildad-
es också ett nätverk av personer som samordnar frågor inom motion och välbefinnande, SALLI.

Tammerfors har medverkat i egenskap av pilotkommun i nätverket för ny praxis för främjande 
av fysisk aktivitet sedan hösten 2013. Små steg som tagits för att öka den fysiska aktiviteten 
har snabbt gett resultat. Daghemmen gick med i konceptet ”Snadit stepit” och antog utmaning-
en att steg för steg gå in för en rörligare verksamhetskultur. Upptäcktsresan mot ny praxis har 
börjat och resan fortsätter alltjämt, en etapp i taget.

Case 3: Främjande av fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Kajana
Kajana stad har länge arbetat målmedvetet med fysisk fostran. När motionsrekommendationer-
na för förskoleverksamheten kom ut år 2005 startades ett ambitiöst utvecklingsprojekt av ett 
samarbetsnätverk (staden, lärarutbildningsenheten, Kainuun Liikunta ry).

Projektet drog fördel av ett koncept som grundar sig på övergripande utveckling och som kon-
staterats fungera tidigare inom det aktuella resultatområdet. Målet var att förankra motionsre-
kommendationerna i alla daghems- och familjedaghemsverksamheter. Processen bestod av flera 
kanaler och samarbetsformer och involverade hela personalen (bild 11). Varje enhet och famil-
jedagvårdsområde hade till uppgift att utarbeta en motionsplan för den småbarnspedagogiska 
verksamheten.
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En utvärdering som pågick under hela processen visade att småbarnspedagogernas positiva 
attityd och kunskaper ökade betydligt. De upplevde att de hade nytta av det interaktiva samar-
betet. Den fysiska fostran blev mer systematisk och målinriktad. Förbättringarna i miljön och de 
nya verksamhetsmodellerna gav barnen bättre och mångsidigare möjligheter att röra på sig. År 
2009 belönade Institutet för hälsa och välfärd (THL) konceptet med motionsplaner som bästa 
innovativa projekt.

Slutledningar: förutsättningar för framgång

De tre kommunexemplaren visar på följande förutsättningar för ett framgångsrikt utveck-
lings-arbete:
• Respekt för processtänkandet. Planering av nästa steg allteftersom projektet fortskrider med 
beaktande av erfarenheterna och med respekt för växelverkan.

• Gemensam förståelse för målet och att parterna förbinder sig till målet.
• Alla personal- och aktörsgrupper medverkar så att även den privata serviceproduktionen  
involveras.

• Ledningens och chefernas villkorslösa engagemang och resurser som stöder utvecklings- 
arbetet: bl.a. en styrgrupp, mentorer och motionsansvariga, möjlighet att delta under arbetstid, 
avgiftsfria kurser för deltagare och enheter.

• Samarbete med lokala sakkunniga inom motion och idrott (skolor, idrottsföreningar).
• Perspektiv och tid för resultaten: dokumentering, uppföljning och utvärdering under hela  
processen, även under kommande år.

 

 

 

Specifikation av behovet 
utifrån strategier

Ledningens engagemang, 
förståelse och delaktighet

Organisering av stöd, bl.a. 
styrgrupp

Ett samarbetsnätverk 
skapas

Precisering 
av målen

Planering av processen 
för daghemmen

Processen för daghemmen 
genomförs

Planering av processen 
för familjedagvården

Modellering och 
dokumentering

Introduktion i och experi-
ment med nya grenar

Nätverket av 
motionsansvariga byggs upp

Processen för 
familjedagvården genomförs

Seminariet LiikuntaVasu
 9.5.2007

Utvärdering
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c. På enhetsnivå

Målen för programmet uppnås när så många enheter som möjligt 
startar ett eget utvecklingsarbete.

Små steg leder till förbättringar

Processen enligt programmet Glädje i rörelse startar med en kartläggning och utvärdering av 
nuläget. Man börjar med små steg i taget och preciserar vilka punkter som bör förbättras. Enhe-
terna diskuterar gemensamma arbetssätt och mål och kommer till nya insikter. De nya rutinerna 
införs snabbt genom att man prövar sig fram och utvärderar resultaten gemensamt.

Utbildningar har tagits fram som stöd för genomförandet av programmet. På dessa kurser be-
handlas programmets ideologi och hur arbetsböckerna och verktygen kan utnyttjas vid genom-
förandet.

Varje daghem är en multiprofessionell miljö. Enskilda individer eller team kan inte ansvara 
för samordnandet av olika aktörers synpunkter. För att gemensamma uppfattningar ska kun-
na uppkomma och utvecklingsarbetet fortskrida behövs ett starkt ledarskap samt verktyg och 
strukturer för processen. Ett av målen för programmet är att stärka personalens kompetens i 
utvecklingsarbete.

Pedagogiskt ledarskap

För att programmet Glädje i rörelse ska omsättas i praktiken förutsätts bra ledarskap. Det peda-
gogiska ledarskapet kan ses som den bärande kraften i processen. Det pedagogiska ledarskap 
som behövs för ett förnyat pedagogiskt tänkesätt bygger på etiska värderingar, kontext, organi-
sationskultur, ledningskompetens och substanshantering.
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Pedagogiska fenomen som lyfts fram i diskussionerna om de etiska värderingarna och som 
arbetsgemenskapen betraktar som viktiga kopplas till beslutsfattandet. Detta förutsätter att 
föreståndaren tar initiativ som tydligare visar målsättningen. En utmaning i processen är att det 
ibland saknas ett klart samband mellan värderingarna och den praktiska verksamheten. De kul-
turella handlings- och tänkesätten i organisationerna formas med tiden till starka värderingar 
som styr verksamheten. Nya forskningsrön och växlande utmaningar förändrar den småbarns-
pedagogiska verksamheten och målen för den, varvid även verksamhetssätten bör ses över.

Nuförtiden ses det pedagogiska ledarskapet som ett delat ledarskap som hela personalen med-
verkar i. Alla medlemmar i en organisation ansvarar för kvaliteten på pedagogiken. För att en 
stark organisationskultur ska växa fram förutsätts gemensamma synsätt och begrepp. Inom det 
pedagogiska ledarskapet behövs tid att sätta sig in i och utvärdera de nya verksamhetsformer-
na och att diskutera de värderingar som styr verksamheten.

Stöd för barnets uppväxt och utveckling
Den pedagogiska ledaren bör ha mänskligt, intellektuellt och socialt kapital. Kapitalet består av 
kunskap, medvetenhet, färdighet och förmåga.

Den pedagogiska ledaren bör ha tillräcklig kunskap om aktuella pedagogiska frågor och nya 
forskningsresultat. På det här sättet kan de beslut som fattas i enhetens vardag stöda barnets 
uppväxt och utveckling på bästa möjliga sätt. Medvetenheten bygger på kunskaper om verk-
samheten och kvaliteten på den. Personalledning och pedagogisk ledning är färdigheter som 
kan förbättras genom utveckling. Med det fjärde elementet i kapitalet – förmåga – avses här 
förmåga till pedagogisk motivering.

I anslutning till programmet Glädje i rörelse har arbetsböcker sammanställts som stöd för den 
pedagogiska ledningen. Inom programmet ses pedagogisk ledning som ledning av den grund-
läggande uppgiften och kompetensen. Ledningen av den grundläggande uppgiften startar med 
en kartläggning av nuläget. Vid utvärderingen bör uppmärksamhet fästas vid faktorer som 
främjar respektive förhindrar fysiska aktiviteter. Föreståndaren ser också till att personalen har 
en gemensam syn på de dokument som styr verksamheten och hur dokumenten ska iakttas 
inom enheten.

Undersökningar har visat att arbetstagarna inom den småbarnspedagogiska verksamheten öns-
kar att cheferna ska erbjuda samarbete, pedagogiskt stöd, utvecklingsmöjligheter och resurser. 
När det gäller motion har resurserna en avgörande betydelse för hurdana påverkansmöjligheter 
föreståndaren och hela personalen har att öka de fysiska aktiviteterna. Om ökad motion har 
lyfts fram som ett viktigt insatsområde i gemensamma diskussioner om värdegrunden blir det 
lättare att allokera resurser för detta ändamål. Dessa resurser stöder på samma gång arbetshäl-
sofrämjande åtgärder på arbetsplatsen.
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Arbetskollektivets välbefinnande och     
en aktiv vardag 

Att arbetskollektivet mår bra är en summa av många faktorer. Al-
la medlemmar av arbetskollektivet ansvarar för att bidra till och 
upprätthålla välbefinnandet: arbetstagarna, chefen och ledningen. 
Arbetshälsan kan man påverka även genom lagstiftningen.

Till småbarnspedagogens arbete hör att ständigt hålla koll på 
situationen. De som arbetar med barngrupper sitter sällan stilla 
långa stunder. För många chefer inom den småbarnspedagogis-
ka verksamheten är situationen en annan: till vardagsrutinerna 
hör mycket sittande. När det gäller pedagoger som arbetar med 
barngrupper bör uppmärksamhet fästas vid arbetsergonomi. 
För cheferna är det återigen viktigt att se till att dagligen hålla 
pauser och röra på sig under perioderna av sittande arbete.

Vardagen förändras när man ser över en rutin i taget. Normer-
na inom arbetsgemenskapen inverkar på huruvida verksam-
hetskulturen uppmuntrar både de vuxna och barnen till ökade 
fysiska aktiviteter. Arbetet med barnen är en utmärkt möjlighet 
att leva en aktivare vardag där den vuxna genom att föregå 
som exempel även får barnen att röra på sig mer. I strävan 
efter att få barnen att röra på sig mer bör man också tänka 
på småbarnspedagogens egna fysiska aktiviteter i det dagliga 
arbetet. Alla vinner på att kombinera motionsrekommendatio-
nerna för barnen med motionsrekommendationerna för vuxna.

Lärmiljöerna inom den småbarnspedagogiska 
verksamheten

Inomhuslokalerna och gårdsplanerna är viktiga vardagsmiljöer 
för barn under skolåldern och deras familjer. Därför borde de 
inspirera barnen till mångsidiga fysiska aktiviteter. På daghem-
mens gårdsplaner kan man bygga anordningar för bollspel och 
klättring, bildäcksbanor och skridskoåkningsplaner. Inomhus 
uppmuntrar t.ex. klätterväggar och -nät, körbanor som marke-
rats på golvet, områden för inomhusspel och olika små redskap 
till lek och fysisk aktivitet.

Barn under skolåldern rör på sig mer när det leks mycket, olika 
miljöer utnyttjas allsidigt under alla årstider och ställningar och 
redskap är i aktivt bruk.
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Målet är att barnen ska ha rikligt med möjligheter till fria lekar. Barnen leker utomhus och i 
olika slag av terräng varje dag, de har tillgång till inspirerande redskap såväl utomhus som 
inomhus. Ett intressant undersökningsresultat visade att lek i skogen – förutom alla andra goda 
effekter – minskar ålders- och könsskillnaderna i anslutning till motion!

Inlärningsmiljöerna stöder uppväxt och utveckling

Varje barn utvecklas i egen takt. Småbarnspedagogerna bör stöda de enskilda barnens tillväxt 
och utveckling inom ramen för den egna verksamheten. Inlärningsmiljöerna bör utformas så 
att barnet via verksamheten kan lära känna sig själv, sin kropp och hur man kan röra sin egen 
kropp och studera omgivningen – ensam och tillsammans med andra. Övergripande inlärning 
med hjälp av aktiviteter ger barnet glädje och tillfredsställelse.

Teknik som hjälp i strävan att öka den fysiska aktiviteten

Datorspel, telefoner, pekplattor och liknande anses vara den faktor som passiverar barn och 
ungdomar mest. På samma gång har vardagsmotionen minskat bland många. Tekniken kan 
emellertid också ha en omvänd effekt. Den kan uppmuntra barn att röra på sig när de motiveras 
av den information som kan fås med den tekniska utrustningen och tekniken kan också vara till 
hjälp vid inlärningen av vissa färdigheter. Som bäst främjar tekniken verksamheten och lärandet 
i gruppen. Detta förutsätter dock aktiv uppföljning av barnens konsumtion av mediekulturen och 
allt vad den innebär.

Mer rörelse!

Undersökningar har visat att barn under 
skolåldern har en högre fysisk aktivitet 
när

det leks mycket:
barn har rikligt med möjligheter till fria  
 lekar
barn leker mycket utomhuslekar
barn leker utomhus varje dag
barn har tillgång till lockande motions  
 redskap
 

olika miljöer utnyttjas på ett mångsidigt 
sätt under alla årstider:
skogsterräng
grönområden
asfalt
motionsplatser i näromgivningen

ställningar och redskap tas i bruk aktivt:
ställningar utomhus
kritmålningar på asfalt
lekredskap (särskilt redskap på hjul som  
 barnen kan dra, skjuta och sitta på)
motionsredskap
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Case 1: Daghemmet Tahvontupa (Träskända)

På daghemmet Tahvontupa, som ägs av Träskända stad, har man arbetat långsiktigt för en mo-
tionsvänlig vardag och verksamhetskultur. Till daghemmets kultur hör t.ex. att ”hålla dörrarna 
öppna”. Barnen har egna grupprum men i praktiken är hela daghemmet och alla medarbetare 
till för alla barn. Detta förutsätter gemensamma avtal om arbetsfördelningen och gemensamt 
ansvar för barnen, lokalerna och redskapen. Barnen får en större verksamhets- och inlärnings-
miljö och lokalerna och redskapen används effektivare.

Att dörrarna är öppna hade en stor betydelse när man planerade den motionsfrämjande lärmil-
jön. Man röjda undan sådant som kunde hindra barnen att röra på sig. Vidare funderade man 
på hur man bäst skulle kunna utnyttja alla utrymmen. Motionsredskapen ställdes till barnens 
förfogande och på golvet i korridorerna tejpade man mönster som lockar till fysisk aktivitet. 
Från taken och i dörröppningarna hängdes upp utrustning som barnen kan klättra, gunga och 
hoppa i.

Case 2: Daghemmet Suvi (Helsingfors)

Daghemmet Suvis upptäcktsresa mot ny motionspraxis startade i början av 2014. Vid utvärde-
ringen av höstens verksamhet konstaterade man att disponeringen av daghemmets lokaler bör 
ses över. Särskilt gruppen av 5–6-åringar hade gjort många upptäckter som främjar motionen 
till vardags. Dessa upptäckter ville man omsätta i praktiken i hela daghemmet. Att förbättra 
möjligheterna till fysisk aktivitet ute på gården fastställdes som det viktigaste målet, men även 
inomhus ville man göra förbättringar med beaktande av förutsättningarna i varje åldersgrupp.
 
Grupperna med 1–3-åringar och 3–5-åringar planerade och tog små utvecklingssteg enligt sam-
ma principer: när motionsredskap tas in i grupplokalerna och också tamburerna används aktivt 
blir också barnen aktivare. Redan i början av pilotprojektet skrev man om reglerna för gårdspla-
nen. Antalet regler minskade betydligt. Dessutom diskuterade man de vuxnas roll med hänsyn 
till säkerhet, ansvar och sporrande åtgärder när man vistas utomhus med barnen.
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Pedagogisk kompetens inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Kompetensutveckling är en del av kommunernas strategiska personalledning. Den bör således 
genomföras planenligt.

Den vuxna ska bemöta barnet individuellt och jämlikt och uppmuntra barnet att delta i lekar 
och diskussioner. Vänlig, jämlik och rättvis handledning stärker barnets uppfattning om egna 
och andras rättigheter och skyldigheter.

Den pedagogiska grunden för barnets psykiska utveckling består i att de vuxna
• svarar på barnets initiativ
• har förmåga att tolka barnet rätt
• visar flexibilitet
• finns till hands och
• uppträder så att barnen har lätt att få kontakt med dem.

För att barnet ska bli hört bör klimatet vara sådant att barnet kan vända sig till pedagogen i 
vilket ärende som helst.

Omsorgsfull planering är nyckeln till framgång

Förutom lekarna är också andra fysiska aktiviteter ett för barnet typiskt sätt att handla och lära 
sig nytt. En skicklig småbarnspedagog säkerställer att barnet rör sig tillräckligt varje dag ge-
nom omsorgsfull planering. I en bra plan beaktas förutom delaktigheten även barnets ålder och 
utvecklingsnivå, barnets grupp, mångsidigheten i motionen samt de olika möjligheterna inom 
verksamhets- och lärmiljöerna. Samarbetet med föräldrarna är också viktigt.

Daghemmets föreståndare ansvarar för alla medarbetare följer en pedagogisk praxis som iakt-
tar barnets rättigheter. Barnet ska ha möjlighet att delta och påverka det som gäller barnets 
egen tillvaro.

Det finns många beprövade sätt att ta reda på vad barnet har för åsikter: sagor, fantasikartor, 
klistermärkeskartor, temarådslag och olika kreativa metoder. Det handlar emellertid om hela 
verksamhetskulturen, och därför räcker det inte med enstaka enkäter eller intervjuer. Barnets 
delaktighet kan stimuleras med hjälp av olika strukturer som främjar lyhördheten för barnen 
Eftersom lek är det mest typiska handlingsmönstret bland barn är observationer och dokumen-
tering ett bra sätt. Enbart i en systematisk observation av lekar kan det komma fram saker som 
annars kanske inte märks i en stor grupp.
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Case 3: Daghemmet Käpälämäki (Ilmajoki)

I utgångsläget bestod motionen inomhus närmast av en session i veckan i gymnastiksalen. Med 
hänvisning till säkerheten hade man slagit fast många onödiga förbud. Man ville skapa bättre möj-
ligheter för vardagsmotion både inomhus och på daghemmets gårdsplaner. Eftersom flera grupper 
vistades ute på samma gård beslöt man att se över reglerna ur en mer motionsfrämjande synvinkel.

Diskussionen om den etiska värdegrunden fördes med stöd av en läsecirkel. Valda artiklar utgjorde 
underlag för diskussionen och väckte deltagarnas pedagogiska medvetenhet.

Inför ett möte med hela personalen läste varje arbetstagare två korta artiklar. På mötet disku-
terade man först i mindre grupper vilka gårdsregler som behövs och vilka man kan avstå från. 
Grupparbetena presenterades och nya gemensamma gårdsregler slogs fast. Man strävade efter att 
reglerna skulle vara så få som möjligt och att alla skulle vara motiverade – och det här lyckades 
man också med.

På Käpälämäen päiväkoti får barnen numera (till exempel) åka pulka, ta fart i gungan stående, 
klättra uppåt i rutschkanan, klättra upp på taket av lokomotivrutschkanan och ”åka tåg” neråt på 
rutschkanan i par. Det här har uppskattats väldigt mycket av barnen!

Yrkeskompetens inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Småbarnspedagoger som utövar detta yrke behöver regelbundet ny information som stöd för bar-
nens fysiska aktivitet. Kompetensutveckling är en del av kommunernas strategiska personalledning 
och den bör göras systematiskt. Föränderliga krav på arbetet och nya utmaningar förutsätter konti-
nuerlig inlärning. Detta kan stödas genom kompletterande utbildning och olika metoder för inlärning 
i arbetet och personalutveckling, såsom arbetsrotation, mentorskap, teamarbete och självstudier.

Lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen trädde i kraft 1.1.2014. Med 
stöd av lagen eftersträvas kompetensutveckling med utgångspunkt i serviceverksamhetens behov. 
Lagen förutsatte att kommunerna under år 2014 skulle uppdatera sina personal- och utbildnings-
planer så att de är förenliga med lagen. Syftet med lagen är att varje arbetstagare ska få möjlighet 
att under minst tre dagar om året delta i sådan utbildning eller annan verksamhet som utvecklar 
arbetstagarens kompetens och därmed underlättar skötseln av arbetsuppgifterna.

Förtydligande av det splittrade utbildnings- och examenssystemet
Det finländska utbildningssystemet omfattar nio olika examina och utbildningar som täcker om-
sorgs-, undervisnings- och ledningsuppgifter samt fostrande uppgifter inom den småbarnspedago-
giska verksamheten. Därtill tillhandahålls andra examina som inte direkt siktar på småbarnspeda-
gogisk verksamhet men ger möjlighet att arbeta i branschen. Läroanstalternas läroplaner, mäng-
den motion och studiematerialet uppvisar stora variationer och kan i vissa fall avvika betydligt 
från varandra.

48



När det gäller utbildning på universitetsnivå kan kompetensen i fysisk aktivitet utökas så att 
obligatoriska studiehelheter om motion i fortsättningen är lika omfattande i varje utbildnings-
helhet och det studiematerial som används är mer enhetligt än idag.
 
För att sprida senaste forskningsdata och god praxis behövs därtill växelverkan mellan lärarna. 
Att en behörig lektor i gymnastik och idrott ger undervisning i motion inom den småbarnspeda-
gogiska verksamheten är det effektivaste sättet att höja kompetensen på lång sikt.

Yrkeshögskolorna ställs delvis inför samma utmaningar som universiteten. De som undervisar 
i gymnastik och idrott bör kunna integrera sådan kunskap i lärostoffet som är väsentligt för de 
kommande yrkena på ifrågavarande linjer.

I yrkesutbildningen på andra stadiet är studierna i gymnastik och idrott för barn under skolål-
dern mycket olika. Motion integreras ofta i andra ämnen och studieinnehållet behandlas ur en 
praktisk synvinkel. Även för motionsundervisningen på andra stadiet behövs behörig personal 
och enhetliga studiehelheter.

Fysisk aktivitet i de nya läroplanerna

När läroplaner för utbildning i småbarnspedagogik förnyas bör vikt läggas vid fysisk 
aktivitet. Läroplanerna bör vara mer transparenta och kommunikativa. Utbildnings-
anordnarna bör samarbeta mer kring läroplanerna.

Samhällets uppskattning på riksnivå och kommunnivå gagnar kompetensen. Uppskatt-
ningen kommer till uttryck i planer för småbarnsfostran, tillräckliga resurser och förut-
sättningar för studier och arbete. Att påbyggnadsutbildning anordnas regelbundet är av 
största vikt. Det behövs också mer nätverkande.

Pedagogisk kompetens och pedagogiskt ledarskap står i fokus när det gäller att främ-
ja fysisk aktivitet i verksamhetskulturen. Mot ljuset av detta borde avsnitt av ledar-
skapskompetensen tas med i utbildningen för alla som arbetar inom den småbarns-
pedagogiska verksamheten. Utbildning i pedagogiskt ledarskap borde ingå i utbildning-
en för alla aktörer inom fostran och de som redan är verksamma i branschen borde 
erbjudas bättre möjligheter till påbyggnadsutbildning.
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d. Barnet i fokus

Barnet har rätt att leka och röra på sig varje dag. 
Endast det bästa är gott nog för barnet.

Lek och rörelse stöder inlärningen

Det lilla barnet lever den viktigaste tiden av sitt liv. Positiva erfarenheter här och nu är värdeful-
la och bär barnet långt in i framtiden. Ett barn som är aktivt, självständigt, socialt, nyfiken och 
kunskapstörstigt får en bra barndom.

Barnet måste få uppleva att det är värt att älska. Känslan av värdighet uppkommer i att den 
vuxne tillgodoser barnets grundläggande behov, svarar på barnets initiativ, förbinder sig till in-
teraktion med barnet och är närvarande och till hands. Barnet upplever och vet att det är viktigt 
när det får mer tid, omsorg och kärlek än bara i nödvändigaste omfattning. I det här samman-
hanget behöver man inte vara rädd för överdosering. Få vuxna brukar i efterhand ångra att de 
gett barnet för mycket tid.

En bra dag för ett barn innehåller både lek och rörelse. Leken ger form åt fantasin och hjälper 
till att uttrycka känslor. I leken övar barnet sig på färdigheter som behövs i kommande vardags-
sysslor som ska utföras utan hjälpmedel eller hjälp av en vuxen. Leken genererar starka känslor 
– glädje och sorg, framgångar och besvikelser, spänning och lugn – och även fysiska rörelser.

Barnet lär sig nya saker genom att leka och röra på sig. Det inbyggda behovet av att röra på sig 
får barnet att göra sådant som förutsätts vid normal uppväxt och utveckling. Kroppen utsätts 
för den ansträngning som behövs för att musklerna, skelettet och senorna ska växa och utveck-
las. Hjärtat mår bra av lekfulla intervaller: spurter i full fart som varvas med vila. Ett barn som 
undersöker vad det kan göra med sin egen kropp kan också bedöma var gränserna går för den 
egna förmågan.
 
Små stötar och fall hör till lärandet. Genom dem lär barnet sig pröva på olika möjligheter för 
rörelse. I och med varierande erfarenheter lär sig barnet småningom att kontrollera kroppen. Det 
i sin tur ökar tryggheten i barnets vardag.
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För att barnets lekar ska ta fart behövs ledig 
tid och en miljö som lockar barnet att leka 
och röra på sig – med andra ord en miljö som 
väcker barnets fantasi och utmanar till fysisk 
aktivitet. Långtråkighet är en källa till inspira-
tion. Många fantastiska och långvariga lekar är 
ett resultat av mördande tristess.

Reformen av den 
småbarnspedagogiska verksamheten 
ger utrymme för lek och rörelse

Endast det bästa är gott nog för barnet. Må-
len för verksamheten bör alltså sättas högt. Vi 
vuxna ska se till att barnet får växa, utvecklas 
och lära sig genom lek och rörelse. Varje barn 
har rätt att vara barn och att handla på det 
sätt som är karakteristiskt för sin åldersgrupp.

Bra planering ger barnet möjlighet att delta 
och påverka i planeringen och genomförandet 
av den småbarnspedagogiska verksamheten. 
Varje barn har också möjlighet att röra sig 
allsidigt och uppleva glädjen i att röra sig varje 
dag. I bästa fall verkställs motionsrekommen-
dationerna för varje barns del, varvid barnet är 
fysiskt aktivt i minst två timmer per dag. Detta 
kan uppnås allteftersom verksamhetskulturen 
inom småbarnspedagogiken blir mer motions-
vänlig.

En fysiskt aktiv livsstil som tillägnas redan 
i barndomen bär hela livet igenom. Den har 
långtgående effekter även på samhällsnivå 
eftersom den sparar kostnader och ökar hälsan 
och välbefinnandet.
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5. Från ord till handling
 

Målet är en verksamhetskultur som främjar 
välbefinnande och lärandet.

Programmet Glädje i rörelse har planerats i syfte att öka den fysiska aktiviteten inom den små-
barnspedagogiska verksamheten. Det är att dags att ta itu med problemet som handlar om att 
barn rör på sig för lite och att öka mängden fysiska aktiviteter. Det här kan vi uppnå genom att 
göra verksamhetskulturen mer motionsvänlig.
 
För att barnens välbefinnande och fysiska aktivitet ska öka och för att man ska kunna upp-
muntra barnen till en rörlig livsstil behövs ny praxis inom den småbarnspedagogiska verksam-
heten. Arbetet bör starta genast med små steg eftersom en bestående förändring inte sker över 
en natt.
 
För att vår dröm ska uppfyllas måste vi samarbeta på alla plan – på riksnivå, på kommunnivå 
och på enhetsnivå inom den småbarnspedagogiska verksamheten. 

Kom med och bygg upp en rörligare barndom! 
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Anu Taivainen, Salo
Kirsi Tarkka, Socca/VKK-Metro 
Terhi Tuominiemi-Lilja, Socca/VKK-Metro

Temagruppen Ledarskap

Leena Lahtinen, Vanda stad, pj
Marja-Liisa Akselin, Tavastehus stad
Kristiina Cleve, Undervisningssektorns  
Fackorganisation OAJ   
Elina Fonsén, Tammerfors universitet 
Vesa Joronen, Tusby kommun
Jukka Karvinen, programmet Skolan i rörelse
Nina Korhonen, Valo
Mervi Kärkkäinen, Mäntsälä kommun
Ritva Lavinto, Helsingfors stad 
Maritta Opas, Vanda stad   
Tanja Palosaari, Hyvinge stad 
Marja Saarinen, Mainio Vire Oy
Ulla Soukainen, Åbo stad 
Mirja Toivonen, Mainio Vire 
Kalervo Valli, Åbo stad
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Temagruppen Kompetens

Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet, ordf.
Pauliina Albrecht, Liiku
Outi Arvola, Turun AMK
Sanna Heino, Koulutuskeskus Tavastia,
social-, hälso- och motions- och   
idrottsbranschen
Birgitta Herranen, Stadin ammattiopisto 
Mari Jaakkola, Veromäen koulu
Tarja Javanainen-Levonen, Satakunnan  
ammattikorkeakoulu 
Marja Kannelsuo, Yrkeshögskolan Metropolia 
Nina Korhonen, Valo
Anna-Liisa Kyhälä, Helsingfors universitet
Kaisu Laasonen, Saimaan    
ammattikorkeakoulu 
Heli Mäkinen, Seurakuntaopisto 
Anneli Pönkkö, Uleåborgs universitet
Tiina Relander, Stadin ammattiopisto 
Jyrki Reunamo, Helsingfors universitet 
Leila Saros, Tammerfors universitet

Temagruppen Samhällspåverkan

Anneli Pönkkö, Uleåborgs universitet, ordf.
Päivi Aalto-Nevalainen, Undervisnings- och 
kulturministeriet
Kirsi Alila, Undervisnings- och   
kulturministeriet 
Riikka Heloma, Helsingfors stad   
Tarja Kahiluoto, Undervisnings- och  
kulturministeriet 
Jukka Karvinen, programmet Skolan i rörelse
Tiina Kemppainen, Forssa stad 
Nina Korhonen, Valo
Anu Kullberg, Kyrkslätts kommun 
Riitta Luoto, UKK-institutet/THL 
Harri Myllynen, BTLF rf
Minna Paajanen, Statens idrottsråd
Kirsi Räty, programmet Skolan i rörelse
Seppo Sarras, Helsingfors
Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet

Huvudplaneringsgruppen

Nina Korhonen, Valo, ordf.
Päivi Aalto-Nevalainen, Undervisnings- och 
kulturministeriet
Marja-Liisa Akselin, Tavastehus stad
Pauliina Albrecht, Lounais-Suomen Liikunta 
ja Urheilu 
Elina Fonsén, Tammerfors universitet 
Sanna Heino, Koulutuskeskus Tavastia 
Timo Järvensivu, Aalto-universitetet
Jukka Karvinen, programmet Skolan i rörelse 
Tiina Kemppainen, Forssa stad  
Heli Ketola, Valo
Hanna Koivuranta, Helsingfors stad 
Mikael Kokljuschkin, Vanda stad 
Anu Kullberg, Kyrkslätts kommun 
Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet
Leena Lahtinen, Vanda stad      
Harri Myllynen, BTLF rf       
Saila Nevanen, Socca / VKK-Metro   
Minna Paajanen, Statens idrottsråd 
Tanja Palosaari, Hyvinge stad 
Elina Pulli, Esbo stad
Anneli Pönkkö, Uleåborgs universitet  
Jyrki Reunamo, Helsingfors universitet 
Kirsi Räty, programmet Skolan i rörelse 
Eila Seppälä-Vessari, Förbundet för barnavård 
i Finland rf
Johanna Silvius, Åbo stad 
Ulla Soukainen, Åbo stad 
Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet
Tarja Vaahtera, Träskända stad
Kalervo Valli, Åbo stad
Katja Viberg, Huvudstadsregionens   
Återanvändningscentral
Päivi Virtanen, Kouvola stad

Därtill pilotprojekt på kommun- och  
enhetsnivå
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• Laine, K. & Neitola, M. (red.) 2002.  Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmässä. Åbo 
universitet. Institutionen för pedagogik. Åbo: Painosalama.

• Laine, K., Neitola, M., Auremaa, J. & Laakkonen, E. 2010. Longitudinal study on the co-occur-
rence of peer problems at daycare centre, in preschool and first grade of school. Scandinavian 
Journal of Educational Research 54, 471–485.

• Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, maturation and physical activity.  
Cham- paign, IL.: Human Kinetics.

• Nyhet sport.fi ”Kansallinen liikuntafoorumi: Liikkumattomuuden hinta Suomessa 1-2 miljardia 
euroa” 28.9.2014 www.sport.fi/uutiset/liikuntapolitiikka/kansallinen-liikuntafoorumi-liikkumat- 
tomuuden-hinta-suomessa-1-2-miljardia-euroa

1. Låt oss bygga tillsammans
Grundar sig på följande artiklar:
• Verkostoitumisprosessin kuvaus (Nina Korhonen, expert, motionsfrämjande inom den små-
barnspedagogiska verksamheten, Valo)

• Verkostotyön teoriaa ja verkoston arviointia (Timo Järvensivu, expert på nätverksarbete, KTT, 
forskare, handelshögskolan vid Aalto-universitetet)

2. Utgångspunkter för programmet /Barnets rättigheter och delaktighet
• Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 12 (2009). The right of the child 
to be heard. CRC/C/GC/12; Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 14 
(2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary considera-
tion. CRC/C/GC/14.

• Kataja, E. 2014. Yhteinen osallisuus varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Teoksessa J. Heikka, E. 
Fonsén, J. Elo & J. Leinonen (red.) Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Tammer-
fors: Suomen Varhaiskasvatus ry, 56–79.

• Meddelande 4.2.2014 “OKM-kysely: Varhaiskasvatukseen ollaan tyytyväisiä - henkilöstön 
määrän riittävyys ja lapsiryhmien koko huolettavat” http://www.okm.fi/OPM/Tiedotte-
et/2014/02/varhais- kasvatus.html

• Grunderna för planen för småbarnsfostran 2007. Stakes, handböcker 56:12 
Grundar sig på följande artiklar:
• Uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma varhaiskasvatuksessa – lapsen oikeuksien näkökulma 
(Kaisu Muuronen, specialsakkunnig, Centralförbundet för barnskydd och Kirsi Pollari, special-
sakkunnig, Centralförbundet för barnskydd)

• Kohti lasten osallisuutta (Reeli Karimäki, chef för barnkultur, Vanda stad) 29.4.2014
• Liikuntakasvatus lapsen sosiaalista kompetenssia edistämässä (Marita Neitola, universitets- 
lärare i specialpedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Raumo & Roosa-Mari Neitola,  
motionsansvarig, Åbo stad)

Fysisk aktivitet främjar välbefinnandet
• Asanti, R. & Sääkslahti, A. 2010.Liikuntaa monipuolisesti päiväkodissa. Teoksessa R. Korhonen, 
M-L. Rönkkö & J. Aerila (red.) Pienet oppimassa. Åbo universitet, institutionen för lärarutbild-
ning, Raumo. Åbo: Uniprint, 85-98.

• Ayres, A.J. 2008. Aistimusten aallokossa. Jyväskylä: PS-Kustannus.
• Barnett, L., Van Beurden, E., Morgan,P., Brooks, L. & Beard, J. 2008. Does childhood motor skill pro-
ficiency predict adolescent fitness? Medicine & Science in Sports & Exercise 40 (12), 2137- 2144.
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•  Davis, E., Pitchford, N., Limback, E. 2011. The interrelation between cognitive and motor deve-
lop- ment in typically developing children aged 4-11 years in underpinned by visual processing 
and fine manual control. British Journal of Psychology 102 (3), 569-578.

• Diamond, K. A.  2004.  The development of social competence in children with disabilities.  
Teok- sessa P. K. Smith & C. H. Hart (red.) Blackwell Handbook of Childhood Social Develop-
ment. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 571–587.

• till exempel Everke, J. & Woll, A. 2007. Cognition and motor activity in childhood – correlation 
and causation. ICSSPE Bulletin 51, 33–37.

• till exempel  Haapala, E., Poikkeus, A.-M., Tompuri, T., Kukkonen-Harjula, K., Leppänen, P., Lin-
di, V. & Lakka, T.A. 2013. Associations of Motor and cardiovascular performance with acade-
mic  skills in children. Medicine & Science in Sport & Exercise Published ahead of print. DOI: 
10.1249/ MSS.0000000000000186

• File, N. 1993. The teacher as a quide of children’s competence with peers. Child & Youth Care 
Forum 22, oktober 1993.

• Guralnick, M. J. 1990.  Social competence and early intervention. Journal of Early Intervention 
14, 3–14.

• Iivonen, S. Sääkslahti, A., Mehtälä, A., Villberg, J., Soini, A. & Poskiparta, M. Directly observed 
phy- sical activity and fundamental motor skills in four-year-old children in day care. Europe-
an Early Childhood Education Research Journal, i tryck.

• Kantomaa, M. Purtsi, J., Taanila A. m.fl. 2011. Suspected motor problems and low preference for 
active play in childhood are associated with physical inactivity and low fitness in adolescence. 
PLoS  One 6 (1):e14554.

• Kautianen, S., Koivisto, A.M., Kouvusilta, L. m.fl. 2009. Sociodemographic factors and a secular 
trend of adolescent overweight in Finland. International Journal of Pediatric Obesity 4: 360-370.

• Kokkonen, M. & Klemola, U. 2013. Liikunta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä. 
Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen och A. Sääkslahti (red.) Gymnastikpedagogik. Jyväskylä: 
PS- kustannus, 204-235.

• Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J. & Coleman, C. C. 1997. Classroom peer acceptance, friends-
hip, and victimization: Distinct relational systems that contribute uniquely to children’s school 
adjustment? Child Development 68, 1181–119.

• Laine, K. & Neitola, M. (red.) 2002.  Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmässä. Åbo 
universitet. Institutionen för lärarutbildning. Åbo: Painosalama.

• Laine, K., Neitola, M., Auremaa, J. & Laakkonen, E. 2010. Longitudinal study on the co-occur-
rence of peer problems at daycare centre, in preschool and first grade of school. Scandinavian 
Journal of Educational Research 54, 471–485.

• Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, maturation and physical activity.  
Cham- paign, IL.: Human Kinetics.

• Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, maturation and physical activity.  
Cham- paign, IL.: Human Kinetics.

• Mertaniemi, M. & Miettinen, M. 1998. Suuntana hyvinvointi. Jyväskylä: LIKES.
• Murphy, N.A. & Carbone, P.S. 2008. Promoting the participation of children with disabilities in 
sports, recreation and physical activities. Pediatrics 2, 1057–1061.

• Numminen, P. 1997. Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Helsingfors: 
Lasten keskus.

• Ogden, C., Carroll, M., Kit, B. & Flegal, K. 2012. Prevalence of obesity and trends in body mass 
index among US children and adolescents, 1999-2010. JAMA 307 (5), 483-490.
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• Ojanen, M. & Liukkonen, J. 2013. Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi. Teoksessa T. Jaakkola, J. 
Liukkonen och A. Sääkslahti (red.) Gymnastikpedagogik. Jyväskylä: PS-kustannus, 236-258.

• Piek, J. P., Bradbury, G. S., Elsley, S. C. & Tate, L. 2008. Motor coordination and social-emotio-
nal behaviour in preschool-aged children. International Journal of Disability, Development and 
Education 55, 143–151.

• Rasberry, C., Lee, S., Robin, L., Laris, B., Russell, L., Coyle, K. & Nihiser, A. 2011. The association 
between school-based physical activity, including physical education, and academic perfor-
mance: A systematic review of the literature. Preventive Medicine 52, S10-S20.

• Reunamo, J. Hakala, L., saros, L., Lehto, S., Kyhälä, A.-L. & Valtonen, J. 2014. Children’s physical 
activity in day care and preschool. Yearly Years: An International Research Journal 34 (1), 32-48.

• Stodden, D.F., Goodway, J.D., Langendorfer, S.J., Roberton, M.A., Rudisill, M.E., Garcia, C. & Garcia, 
L.E. 2008. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical acti-
vity: An emergent relationship. Quest 60 (2), 290-306.

• Strong, W., Malina, R., Blimkie, C., m.fl. 2005. Evidence based physical activity for school-age 
youth. Journal of Pediatrics 146:732-737.

• Takala, K., Kokkonen, M. & Liukkonen, J. 2009. Päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen ke- 
hittäminen liikuntatuokioiden avulla. Liikunta & Tiede 46 (1), 22–29.

• Takala, K., Oikarinen, A., Kokkonen, M. & Liukkonen, J. 2011. Sosioemotionaalisia taitoja kehitt-
ävän liikuntaintervention ilmapiiri päiväkodissa. Liikunta & Tiede 48 (6), 40-46.

• THL, Kaventaja – Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen. Viitattu 17.8.2014 http://www.thl.
fi/ fi_FI/web/kaventaja-fi/keinot/kasitteet

• Timmons, B., LeBlanc; A., Carson, V. m.fl. 2012. Systematic review of physical activity and 
health in early years (aged 0-4). Applied Physiology, Nutrition and metabolism 37, 773-792.

• Tremblay m.fl. 2011
• Tremblay, M., LeBlanc, A., Kho, M., Saunders, T., Larouche, R., Colley, R., Goldfield, G. & Gorber, S. 
2011. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children 
and youth. International Journal of behavioral Nutrition and Physical Activity 8: 98.

• Tremblay, M., LeBlanc, A., Kho, M., Saunders, T., Larouche, R., Colley, R., Goldfield, G. & Gorber, S. 
2011. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children 
and youth. International Journal of behavioral Nutrition and Physical Activity 8: 98.

• Ward, D. 2010. Physical activity in young children: the role of child care. Medicine and Science 
in Sports and Exercise 42(3), 499-501.

• Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten. 2005. Social- och hälsovårdsministeriets 
handböcker 2005: 17.

Grundar sig på följande artiklar:
• Lasten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla (Arja Sääkslahti, GID, universitetsforskare, 
Institutionen för fysisk fostran, Jyväskylä universitet)

• Liikuntakasvatus lapsen sosiaalista kompetenssia edistämässä (Marita Neitola, universitetslä-
rare i specialpedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Raumo & Roosa-Mari Neitola, mo-
tionsansvarig, Åbo stad)

Motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten
• Canadian Society for Exercise Physiology 2012. Canadian physical activity guidelines and Ca-
nadian sedentary behavior guidelines. http://www.csep.ca

• Department of Health and Ageing 2010. Physical activity recommendations for children 
0-5-years. www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content
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• Department of Health, Physical Activity, Health Improvement and Protection 2011. Start Active,  
stay active: a report on physical activity for health from the four home countries’ Chief Medical 
Officers. https://www.gov.uk/government

• Institute of Medicine of the National Academies (IOM) 2011. Early childhood obesity prevention 
policies, goals, recommendations, and potential actions. www.iom.edu/reports/2011/Early-Child- 
hood-Obesity-Prevention-Policies/Recommendations.aspx

• National Association for Sport and Physical Education (NASPE) 2009. Active Start: a state-
ment of physical activity guidelines for children from birth to age 5. American Alliance for 
Health, Physical Education, Recreation, and Dance.

• Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005. Social- och hälsovårdsministeriet, 
handböcker 2005

• Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005. Social- och hälsovårdsministeriet, 
handböcker 2005: 17.

• World Health Organization (WHO) 2010. Global recommendations on physical activity for 
health. Geneva. Switzerland.

Grundar sig på följande artikel:
• Lasten fyysistä aktiivisuutta, liikkumista ja liikuntaa koskevat suositukset (Arja Sääkslahti, 
GID, universitetsforskare, Institutionen för fysisk fostran, Jyväskylä universitet)

För mycket stillasittande bland barn under skolåldern
• Kotilainen, S. (red.) 2010. Lasten mediabarometri 2010. 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö 
Suomessa. Sällskapet för mediefostran 1/2011.

• Haapala, E.A., Lampinen, E.K., Sääkslahti, A., Lindi, V. & Lakka, T.A. 2013. Body composition and 
motor skills in 6-to 8-year-old children - The PANIC study. International Symposium of Physi-
cal Activity and Health Promotion during Life Course, Jyväskylä , 21-23.1.2013.

• Heininen, K. & Myyry, H. 2008. 3-8-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuden muutokset kahden vuoden 
aikana. Åbo universitet, Institutionen för lärarutbildning, Raumo. Pro gradu-avhandling.

• Jämsén, A., Villberg, J., Mehtälä, A., Soini, A., Sääkslahti, A. & Poskiparta, M. 2013. 3-4-vuotiaiden 
lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuk-
sen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Journal of Early Childhood Education Research 2 
(1),  63-82.

• Laukkanen, A., Pesola, A., Sääkslahti, A. & Finni, T. 2013. The relationship between 4-8-years-
old children’s and their parents’ physical activity. International Society for Behavioral Nutrition 
and Physical Activity (ISBNPA) 22. -25.5.2013, Ghent, Belgien.

• Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. Cham- 
paign, IL.: Human Kinetics.

• Mäki, P., Hakulinen-Viitanen, T., Kaikkonen, R., Koponen, P., Ovaskainen, M.-L., Sippola, R., Vir-
tanen, S., Laatikainen, T. & LATE-arbetsgruppen (red.) 2010. Lasten terveys. LATE -tutkimuk-
sen perus- tulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, terveystottumuksista ja ka-
svuympäristöstä. Institutionen för hälsa och välfärd. Rapport 2/2010.  Mäki

• Nupponen, H., Halme, T., Parkkisenniemi, S., Pehkonen, M. & Tammelin, T. 2010. Laps Suomen 
tut- kimus: 3-12-vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuus. Yhteenveto vuosien 2001-2003 menetel-
mistä ja tuloksista. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 239. LIKES.

• OECD family database. 2008. Last updated June 2011. Retrieved June 2, 2012 from http://www. 
oecd.org/els/social/family/ database.
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• Paakkinen, A.-M. 2011. 3-vuotiaiden päiväkotilasten liikunta-aktiivisuus ja liikuntaan kannusta- 
minen. Jyväskylä universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Pro gradu-avhandling i hälso-
fostran.

• Soini, A., Kettunen, T., Mehtälä, A., Sääkslahti, A., Tammelin, T., Villberg, J. & Poskiparta, M. 2011. 
Kolmevuotiaiden päiväkotilasten mitattu fyysinen aktiivisuus. Liikunta & Tiede 49 (1), 52-58.

• Sääkslahti, A. 2005. Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuu-
teen  ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riski-
tekijöihin. Studies in Sport, Physical Education and Health 104. Jyväskylä universitet.

• Sääkslahti, A., Numminen, A., Raittila, P., Paakkunainen, U. & Välimäki, I. 2000. 6-vuotiaiden 
lasten fyysinen aktiivisuus. Liikunta & Tiede 37 (6), 19-22.

• Sääkslahti, A., Soini, A., Mehtälä, A., Laukkanen, A. & Iivonen, S. 2013. Liikunnallisen lapsuuden 
askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä. Liikunta & Tiede 50 (2-3), 27-31.

•  Tammelin, T. 2009. Liikeanturilla kokonaiskuva liikkumisesta ja liikkumattomuudesta. Liikunta 
& Tiede 46 (2-3), 22-25.

• Tammelin, T., Laine, T. & Turpeinen, S. (red.) 2013. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 272. LIKES.

Grundar sig på följande artikel:
• Tutkimuskatsaus alle kouluikäisten lasten liikkumisesta kotona ja päiväkodissa (Arja 
Sääkslahti, GID, universitetsforskare, Institutionen för fysisk fostran, Jyväskylä universitet)

4. Att bygga upp en rörlig verksamhetskultur
På riksnivå
Grundar sig på följande artikel:
• Varhaiskasvatus muutoksessa (Jarkko Lahtinen, specialsakkunnig, Kommunförbundet)

På kommunnivå
• Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005. Social- och hälsovårdsministeriet, 
handböcker 2005

Grundar sig på följande artiklar:
• Ohjelman käyttöönotto kunnissa – Turun esimerkki (Ulla Soukainen, servicechef, Åbo stad)
• Matkalle reppu pakattuna – LiikuntaVasu kajaanilaisittain (Tiina Kemppainen, PM, barnträd-
gårdslärare, chef för fostran och undervisning & Anneli Pönkkö, GID)

• Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksessa kunnan strategiassa    (Sari 
Salomaa-Niemi, samordnare av det pedagogiska stödet, Tammerfors stad & Heli Ketola, ex-
pert, motionsfrämjande inom den småbarnspedagogiska verksamheten, Valo)

På enhetsnivå
Pedagogiskt ledarskap
• Fonsén, E. 2014. Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 
1914. Tammerfors: Tampere University Press.

• Heikka, J. 2014. Distributed pedagogical Leadership in Early Childhood Education. Tammerfors: 
Tampere University Press.

• Sergiovanni, T. J. 1992. Moral leadership: getting to the heart of school improvement.   San 
Francisco: Jossey-Bass, cop.

• Sergiovanni, T. J. 1998. Leadership as pedagogy, capital development and school ef- fectiviness. 
International Journal of Leadership in Education , 1 (1), 37–46.
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• Soukainen, U. 2013. Superior’s Pedagogical Support in Distributed Organisation of Early Child-
hood Education. Teoksessa E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (red.) Researching Leadership 
in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press. 127–144.

Grundar sig på följande artikel:
• Pedagoginen johtajuus (Elina Fonsén, universitetslärare, Tammerfors universitet & Ulla Souka-
inen, servicechef, Åbo stad)

Välbefinnande och en aktiv vardag på arbetsplatsen
• UKK-institutet: Liikuntapiirakka 2009 
Grundar sig på följande artikel:
• Työyhteisön hyvinvointi ja aktiivinen arki (Matleena Livson, expert, motion inom arbetskollek-
tivet, Valo)

 
Lärmiljöer inom den småbarnspedagogiska verksamheten
• Artikel på sport.fi 13.10.2014: “Liikuntatapojen urautuminen alkaa jo 3-vuo- tiaana!” http://www.
sport.fi/uutiset/uutinen/liikuntatapojen-urautuminen-alkaa-jo- 3-vuotiaana

• Artikel på sport.fi 13.11.2014: ”Lapsella on oikeus toimia lapsen lailla ”www. sport.fi/uutiset/uuti-
nen/lapsella-on-oikeus-liikkua-eli-toimia-lapsen-lailla

• Ben-Arieh, A. & Ofir, A. 2002. Time for (more) time-use studies: studying the daily activities of 
children. Childhood 9 (2), 225–248.

• Cardon, G. M. & De Bourdeaudhuij, I. M. M. 2008. Are preschool children active  enough? Ob-
jectively measured physical activity levels. Research Quarterly for Exercise and Sports, 79 (3), 
326–332.
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