
 

  

LÄROMRÅDEN INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN  

Lärområdena beskriver den pedagogiska verksamhetens centrala mål och innehåll. Lärområdena styr 
hur  personalen tillsammans med barnen planerar och genomför en mångsidig och helhetsskapande 
pedagogisk  verksamhet. Barnen har rätt att få mångsidiga upplevelser inom de olika lärområdena. De 
enskilda lärområdena  ska inte genomföras separat, utan deras teman ska kombineras och anpassas 
utgående från barnens intressen  och kompetens.  

Lärområdena är indelade i fem helheter. Lärområdena kan på olika sätt sammanlänkas medmålen för 
mångsidig  kompetens (kapitel 2.7) och inom förskoleundervisningen fortsätter barnet arbeta med de 
fem lärområdena som  man stiftat bekantskap med inom småbarnspedagogiken.  
 
En helhetsskapande pedagogisk verksamhet gör det möjligt att granska och undersöka olika företeelser 
och  fenomen i ett brett perspektiv. Den centrala utgångspunkten för verksamheten är barnens frågor 
och intressen.  Teman kan till exempel växa fram i samband med lekar, sagor, utflykter eller i 
spontana  kommunikationssituationer mellan barn och personalsamt i kommunikationen barnen 
emellan. Det sätt på vilket  målen för lärområdena förverkligas varierar beroende på temat, situationen 
och hur barnen lär sig. Personalen  ska se till att den pedagogiska verksamheten främjar utvecklingen och 
lärandet hos barn i olika åldrar.  

 

 



SPRÅKENS RIKA VÄRLD 

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stödja utvecklingen av barnens språkliga kunskaper och 
färdigheter samt deras språkliga identiteter. Barnens intresse och nyfikenhet för språk, texter och 
kulturer ska stärkas. Då  man stödjer språkutvecklingen utvecklas även barnets multilitteracitet (kapitel 
2.7). Språkutvecklingen har också  samband med andra delområden inom mångsidig kompetens, bl.a. 
kulturell och kommunikativ kompetens. När  barnens språkliga färdigheter utvecklas ger det barnen nya 
möjligheter att påverka, delta och vara aktiva aktörer.  

För barnen är språket både ett föremål och ett verktyg för lärandet. Med hjälp av sin språkliga 
uttrycksförmåga kan barnet hantera olika situationer och företeelser, kommunicera med andra, uttrycka 
sig och skaffa  information. En mångsidig språkmiljö och samarbete med vårdnadshavarna stödjer 
barnens språkliga utveckling.  I den småbarnspedagogiska verksamheten ska barnen regelbundet få 
uppmuntrande respons på sin språkliga  uttrycksförmåga och sina kommunikationsfärdigheter.  

Barnen kan lära sig flera språk samtidigt, t.ex. så att språken utvecklas och används på varierande sätt i 
olika  sammanhang. Inom verksamheten ska man ta hänsyn till att barnen lever i olika språkliga miljöer. 
Språkbruket och sättet att kommunicera varierar mellan hemmen och i vissa hem talas det flera språk. I 
den  småbarnspedagogiska verksamheten ska språklig och kulturell mångfald synliggöras i samarbete 
med  vårdnadshavarna, vilket stödjer utvecklingen av barnens språkliga identiteter.  

Med tanke på språkinlärningen är det viktigt att vara medveten om att barn i samma ålder kan befinna 
sig i olika  skeden av språkutvecklingen inom olika delområden. De språkliga identiteterna utvecklas när 
barnen får stöd  och handledning inom de centrala delområdena för språkliga kunskaper och 
färdigheter.   

Med tanke på utvecklingen av kommunikationsfärdigheter är det viktigt att barnen upplever att de blir 
hörda  och att deras initiativ blir bemötta. Det är centralt att personalen är sensitiv för och reagerar även 
på barnens  non-verbala budskap. Utvecklingen av kommunikationsfärdigheter stöds genom att barnen 
uppmuntras att  kommunicera med personalen och med varandra.  

Genom en mångfald av språkliga modeller stödjer man barnens språkförståelse. Genom att 
systematiskt  verbalisera och diskutera med barnen stöds utvecklingen av barnens ordförråd. I den 
småbarnspedagogiska  verksamheten ska språkbruket vara beskrivande och exakt. Barnets 
språkförståelse ska vid behov stödjas med  hjälp av bilder, föremål och tecken.  

Utvecklingen av barnens muntliga språkfärdighet ska följas upp och handledas. Barnen ska uppmuntras 
att tala  i olika situationer både med vuxna och med varandra, vilket främjar förmågan att använda och 
förstå talat språk.  Tillsammans med barnen ska man också iaktta tonfall och betoningar.  

Den språkliga uttrycksförmågan ska stimuleras och barnen och personalen ska tillsammans fundera 
över  användningen av språk i olika situationer. Syftet är att stärka förmågan att anpassa språket enligt 
situationen.  Barnen ska få öva sig i att berätta, förklara och diskutera. När barnen får leva sig in i olika 
situationer, använda  humor och lära sig goda vanor stärks deras språkliga uttrycksförmåga. Genom att 
barnen bekantar sig med olika  typer av texter utvecklas den språkliga uttrycksförmågan och förmågan 
att skilja på talat och skrivet språk.   

Barnens språkliga uttryck berikas då deras verbala arbetsminne och ordförråd utökas. Till personalens 
uppgift  hör att medvetet stödja denna utveckling. För att stödja utvecklingen av det verbala 
arbetsminnet kan t.ex.  ramsor och sånglekar användas. Att leka med språket, benämna och att använda 
beskrivande ord främjar  utvecklingen av barnens verbala arbetsminne och ordförråd. En rofylld tid för 
diskussioner, läsning och  berättelser ger barnen möjlighet att fundera över ords och texters betydelser 
och att lära sig nya begrepp i olika  kontexter.  

Att iaktta olika språk i närmiljön stödjer utvecklingen av barnens språkliga medvetenhet. Personalen ska 
väcka  och öka barnens intresse för talat och skrivet språk och småningom också för att läsa och skriva. 
Genom att iaktta  och undersöka språk styrs barnens uppmärksamhet från ordens betydelse till språkets 
former och strukturer,  bland annat till ord, stavelser och ljud. Barnen ska uppmuntras att lekskriva och 
lekläsa.  

I småbarnspedagogiken ska rika och varierande texter användas. Personalen ska tillsammans med 
barnen  bekanta sig med barnlitteratur på ett mångsidigt sätt. Barnen ska få höra berättelser och de ska 
uppmuntras att  hitta på egna berättelser. Barnens berättelser, ramsor och verbala budskap ska 
dokumenteras. För att stödja  multilitteraciteten inom den småbarnspedagogiska verksamheten ska vid 
sidan om talat språk också bland annat  visuella, auditiva och audiovisuella meddelanden och texter 
användas.  



MINA MÅNGA UTTRYCKSFORMER 

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att på ett målinriktat sätt stödja utvecklingen av barnens 
musikaliska,  visuella, verbala och kroppsliga uttrycksförmåga och att låta barnen bekanta sig med 
kulturarvet och olika  konstarter. Barn uttrycker sig ofta på ett helhetsbetonat sätt och kombinerar olika 
uttrycksformer på ett kreativt  sätt. Att uppleva och uttrycka konst främjar barnens förutsättningar för 
lärande, deras sociala färdigheter,  positiva självbild och förmåga att förstå och strukturera sin omvärld. 
Förmågan att tänka och lära sig utvecklas  då barnen undersöker, tolkar och skapar mening genom att 
öva att uttrycka sig på olika sätt. Förmågan att  fantisera och föreställa sig olika saker är central också då 
barnets etiska tänkande utvecklas. Att bekanta sig med  kulturarvet, konst och olika uttrycksformer 
stärker barnens mångsidiga kompetenser också när det gäller  delområdena multilitteracitet och förmåga 
att delta och påverka (kapitel 2.7). 
 
Kulturen är en viktig del av barnets identitet. Småbarnspedagogiken ska ge barnen möjligheter att se och 
uppleva  konst och annan kultur på ett mångsidigt sätt. Upplevelser av konst och kultur stärker barnens 
förmåga att ta till  sig, ta del av och skapa kultur. Samtidigt lär sig barnen att förstå konstens och 
kulturarvets betydelse och värde.  

Genom att uttrycka sig på olika sätt upplever och gestaltar barnen världen på ett sätt som tilltalar och 
inspirerar  dem. Konstnärliga uttrycksformer uppmuntrar barnen att synliggöra sina iakttagelser, känslor 
och kreativa  tankar. Olika uttrycksformer ska utforskas med hjälp av olika sinnen, arbetssätt, lärmiljöer 
och genom att ta vara  på kulturutbudet i närmiljön. Estetiska och inspirerande lärmiljöer, tillgång till 
mångsidiga redskap och material  samt tillräcklig handledning har stor betydelse då barnen bekantar sig 
med olika uttrycksformer.  

Konstfostran omfattar både spontan och på förhand planerad verksamhet. I skapande och lärande 
processer  betonas att barnen ska få möjligheter att försöka och undersöka samt öva olika arbetsfaser 
och dokumentera  dem. Varje barns individuella sätt att uttrycka sig ska stödjas och barnens 
gemensamma kreativa processer ska  ges tillräckligt med tid och utrymme. Att utnyttja personalens, 
barnens och samarbetsparternas  specialkompetens berikar konstfostran.  

Inom småbarnspedagogiken är målet att utveckla barnens förmåga att uttrycka sig musikaliskt genom 
att ge  barnen musikaliska upplevelser och stärka deras intresse och förhållande till musiken. Barnen 
ska uppmuntras  att lyssna till och uppleva musik och att iaktta ljudmiljön. Barnens förmåga att uppfatta 
musik, ljudlängd, ljudnivå,  ljudstyrka och klangfärger utvecklas genom lekfull musikalisk verksamhet. 
Man sjunger och säger ramsor  tillsammans, prövar olika instrument, lyssnar till musik och rör sig till 
musik. Barnen ska få erfarenheter av  grundrytm, ordrytm och av att använda kroppen som instrument. 
Barnen ska uppmuntras att använda sin fantasi  och att uttrycka tankar och känslor som musiken väcker, 
till exempel i bilder eller genom att berätta och dansa.  Barnen ska också få erfarenheter av att skapa 
musik tillsammans och öva inför mindre musikframföranden samt  uppleva glädjen över att lyckas i ett 
framförande.  

När det gäller den visuella uttrycksförmågan är målet att utveckla barnens förhållande till bildkonst, 
annan  visuell kultur och kulturarvet. Barnen ska ges möjligheter att njuta av att skapa bilder och få 
estetiska  upplevelser och erfarenheter av konst. Barnen ska träna sitt visuella tänkande och sin förmåga 
att iaktta och  tolka bilder genom att uttrycka sig visuellt på flera olika sätt. Förmågan att skapa bilder 
utvecklas med hjälp av  olika sinnen och genom att skapa samband med andra uttrycksformer. Barnen 
ska få pröva att skapa bilder på  olika sätt och med olika verktyg och material, till exempel genom att 
måla, rita, bygga och skapa  mediepresentationer. Tillsammans med barnen ska man iaktta och analysera 
bilder, konstverk, medieinnehåll  och föremål som barnen själva producerat och olika objekt i naturen 
och den byggda miljön. Barnen ska  handledas att tolka och beskriva sina tankar om budskapet i bilderna. 
Bilder ska studeras med avseende på till  exempel färg, form, material, upphovsman, i vilket sammanhang 
bilderna visas och vilka känslor de framkallar.  

Barnen ska få träna sin förmåga att planera och lösa problem på ett kreativt sätt och fördjupa sin 
kunskap om  konstruktioner, material och tekniker i slöjd, till exempel genom att modellera, bygga, sy 
och snickra. Avsikten  är att ge barnen möjligheter att glädjas över att skapa, uppleva och upptäcka samt 
att njuta av att vara kreativa  och sätta sin egen prägel på arbetet. Barnen ska ges möjligheter att 
experimentera med, undersöka och  kombinera olika mjuka och hårda material samt att lära sig de 
tekniker som behövs i arbetet. Barnen ska få  planera och skapa olika verk och föremål. I samband med 
arbetet kan man undersöka och ta vara på såväl  hantverkstraditioner som anknyter till barnens bakgrund 
som lokala hantverkstraditioner.  

Barnen ska uppmuntras att uttrycka sig verbalt och kroppsligt till exempel med hjälp av drama, dans och 
lek.  Målet är att övningarna och lekarna ska ge barnen möjlighet att uppleva, uttrycka sig och 
kommunicera verbalt  och kroppsligt på ett mångsidigt sätt. Barnens fantasier, upplevelser och 



iakttagelser bearbetas gemensamt.  Barnen ska få erfarenheter både av att uttrycka sig spontant och av 
kreativa processer som planeras, genomförs  och utvärderas gemensamt. I verksamheten ska man på ett 
mångsidigt sätt använda sig av t.ex. barnlitteratur,  ordkonst, olika former av teater, dans och cirkus.  

JAG OCH VÅR GEMENSKAP  

Då barnen börjar i den småbarnspedagogiska verksamheten vidgas deras livsmiljö utanför hemmet. 
Utöver det  egna hemmets traditioner, vanor, värderingar och åskådningar möter barnen också andra 
sätt att tänka och  handla. Småbarnspedagogikens uppdrag är att utveckla barnens förmåga att förstå 
mångfalden i närmiljön och  att öva sig att fungera i den. Uppdraget betraktas ur olika perspektiv: etiskt 
tänkande, åskådning, närmiljöns  

 
historia, nutid och framtid samt media. I verksamheten kan man på ett mångsidigt sätt använda till 
exempel sagor, musik, bildkonst, lek, drama, olika medieinnehåll samt gäster, besök och evenemang i 
den närmaste  omgivningen. Lärområdet stödjer barnens mångsidiga kompetenser särskilt inom 
delområdena kulturell och  kommunikativ kompetens samt förmåga att tänka och lära sig (kapitel 2.7).  

Personalen ska stödja barnens förmåga till etiskt tänkande genom att tillsammans med barnen fundera 
på etiska  frågor som förekommer i olika sammanhang eller som barnen funderar över. Det kan handla 
om teman som  vänskap, skillnaden mellan rätt och fel eller rättvisa. Det kan också handla om rädsla, 
sorg och glädje. Etiska  frågor ska behandlas så att barnen kan känna sig trygga och accepterade. 
Tillsammans med barnen ska man  också fundera över gruppens regler och varför de behövs.   

Inom åskådningsfostran ska man tillsammans i första hand bekanta sig med de religioner och övriga 
åskådningar  som finns i barngruppen. Målet är att främja ömsesidig respekt och förståelse gentemot 
olika åskådningar samt  stöda barnens kulturella och åskådningsrelaterade identiteter. Tillsammans 
med barnen ska man bekanta sig  med olika åskådningar och traditioner som hänger ihop med dem. 
Åskådningarna kan undersökas på ett naturligt  sätt i samband med till exempel årstidsfester och 
evenemang samt i olika situationer i vardagen så som vid  påklädning eller vid måltider. Det ska finnas 
utrymme för barnen att förundras och de vuxna ska tillsammans  med dem fundera på frågor om livet. 
När det gäller åskådningsfostran ska personalen samarbeta med  vårdnadshavarna samt ta hänsyn till och 
respektera varje familjs bakgrund, åskådningar och värderingar.  Åskådningsfostran stödjer barnens 
mångsidiga kompetens bland annat inom delområdena kulturell och  kommunikativ kompetens samt 
förmåga att tänka och lära sig (kapitel 2.7).  

Genom att fundera över närmiljöns historia, nutid och framtid riktas barnens intresse mot historiska 
frågor och  byggandet av en hållbar framtid. Mångfalden i barnens uppväxtmiljöer granskas också.  

Barnen ska ges möjligheter att leva sig in i historiska händelser och situationer. Viktiga informationskällor 
är barnen själva och deras personliga historia samt personer, föremål och platser i den närmaste 
omgivningen.  Också vårdnadshavarnas sakkunskap om sitt eget kulturarv kan utnyttjas. Det förflutna 
kan utforskas till exempel  med hjälp av lekar och musik som var aktuella när barnens mor- och 
farföräldrar var barn.  

Nutiden iakttas genom att personalen tillsammans med barnen diskuterar aktuella frågor som barnen 
funderar  över eller är intresserade av. Mångfalden i närmiljön ska undersökas och respekteras. Målet är 
att barnen ska  lära sig förstå att människor är olika men ändå lika värda.  

Utöver historien och nutiden är det viktigt att fundera över framtiden och hur vi kan påverka och bidra 
till en  hållbar framtid. Det kan man göra till exempel i samband med att man planerar lekar till den 
kommande årstiden  eller då man planerar den egna lärmiljön. Tillsammans med barnen kan man till 
exempel bygga framtida  fantasivärldar eller reflektera kring framtiden utgående från yrken som 
intresserar barnen.  

Inom småbarnspedagogiken har mediefostran som uppdrag att stödja barnens förutsättningar att vara 
aktiva  och uttrycka sig i gruppen. Personalen ska tillsammans med barnen bekanta sig med olika medier 
och pröva att  producera medieinnehåll på ett lekfullt sätt i trygga miljöer. Man ska tillsammans fundera 
över medieinnehåll  som anknyter till barnens liv och innehållets sanningsenlighet. Samtidigt utvecklar 
barnen sina färdigheter i käll  
och mediekritik. Barnen ska få handledning i att använda medier på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till 
sitt eget  och andras välbefinnande. Teman som förekommer i medierna kan tas upp till exempel i 
rörelselekar, genom att  rita eller med hjälp av drama.  

 



JAG UTFORSKAR MIN OMGIVNING 

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att ge barnen färdigheter att iaktta, strukturera och förstå 
sin  omgivning. Barnen ska handledas att utforska och röra sig i naturen och den bebyggda 
miljön.  Småbarnspedagogiken ska stödja utvecklingen av barnens matematiska tänkande och stärka en 
positiv  inställning till matematiken. Småbarnspedagogiken ska även omfatta miljöfostran och 
teknologifostran. Egna  iakttagelser, upplevelser och erfarenheter i anslutning till lärmiljöerna hjälper 
barnen att förstå  orsakssammanhang och att utvecklas som tänkande och lärande individer. Utveckling 
av förmågan att benämna  saker och använda olika begrepp främjar barnens multilitteracitet (kapitel 2.7). 
 
Målet med småbarnspedagogiken är att erbjuda barnen, oberoende av på vilket stadium av 
matematiskt  tänkande de befinner sig, glädje över insikt och lärande. Barnen ska stifta bekantskap med 
matematiken och  dess delområden på ett åskådligt och lekfullt sätt. Barnen ska handledas att upptäcka 
former, antal och  förändringar i vardagliga situationer och i näromgivningen. Barnen ska uppmuntras att 
fundera över och beskriva  sina matematiska iakttagelser genom att presentera och utforska dem till 
exempel med kroppen eller med hjälp  av olika redskap och bilder. Barnen ska ges möjligheter att 
klassificera, jämföra och rangordna saker och ting och  att hitta och skapa lagbundenheter och 
förändringar. Barnen ska också uppmuntras att hitta problem som  anknyter till lärmiljön, fundera över 
dem, dra slutsatser och söka lösningar på dem.  

Utvecklingen av barnens taluppfattning ska stödjas mångsidigt i interaktiva situationer, till exempel 
genom lek  och med hjälp av material som intresserar barnen. Barnen ska uppmuntras att iaktta antal i 
miljön och, i takt  med att färdigheterna ökar, att kombinera dem med motsvarande räkneord och 
siffersymboler. Förmågan att se  och räkna upp talföljder kan utvecklas till exempel med hjälp av rim och 
ramsor. Tillsammans med barnen prövar  man att mäta och övar plats- och jämförelsebegrepp till 
exempel i rörelselekar, genom att rita eller med hjälp av  olika redskap.  

Barnens förmåga att uppfatta rum och plan ska stödjas genom olika övningar. Barnen ska uppmuntras 
att  undersöka kroppar och former och att leka med dem. För att stärka barnens geometriska tänkande 
ska barnen  ges möjligheter att bygga, pyssla och modellera. Tidsbegreppet utforskas till exempel genom 
att iaktta årstiderna  och dygnets olika tider.  

Syftet med miljöfostran är att stärka barnens förhållande till naturen, lära dem att bete sig 
ansvarsfullt i miljön och handleda dem att stegvis tillägna sig en hållbar livsstil. Miljöfostran omfattar 
tre dimensioner: att lära sig i  miljön, att lära sig om miljön och att agera till förmån för miljön. Den 
närbelägna naturen och den bebyggda  miljön är både föremål för lärande och lärmiljöer.  

Att göra utflykter i naturen och i den bebyggda miljön samt att undersöka omgivningen är en viktig del 
av den  småbarnspedagogiska verksamheten. Genom positiva upplevelser lär sig barnet att njuta av 
naturen och  närmiljön och det stärker barnets förhållande till sin omgivning. Olika naturfenomen iakttas 
med flera sinnen och  under olika årstider och man diskuterar och undersöker dem. Samtidigt lär sig 
barnen att använda begrepp som  hör ihop med omgivningen. Genom att öva sig att känna igen olika 
växt- och djurarter stärks kunskapen om  naturen. Tillsammans med barnen övar man att söka 
information om frågor som intresserar dem. Naturen kan  också vara en plats för estetiska upplevelser 
och avkoppling.  

Barnen ska handledas att värna om naturen och dess växter och djur. Tanken med miljöfostran är att 
barnen ska  tillägna sig en hållbar livsstil och öva färdigheter som den förutsätter. Sådana färdigheter är 
bland annat att inte  skräpa ned i samband med utflykter, att lära sig måttlighet och sparsamhet, att 
förhålla sig ansvarsfullt i samband  med måltider, att spara energi och att minska avfallet genom till 
exempel återvinning, reparation av föremål och  återanvändning. Samtidigt ska barnen handledas att 
fästa uppmärksamhet vid konsekvenserna av olika  handlingar.  

Syftet med teknologifostran är att uppmuntra barnen att bekanta sig med undersökande 
och  experimenterande arbetssätt. Barnen ska handledas att upptäcka teknik i omgivningen och att hitta 
på egna  kreativa lösningar. Barnen ska även uppmuntras att ställa frågor, att gemensamt söka svar på 
dem och att dra  slutsatser.  

Personalen ska tillsammans med barnen iaktta tekniska lösningar i vardagen och bekanta sig med digitala 
verktyg  och hur de fungerar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid en trygg användning av maskiner 
och apparater.  Barnen ska ges möjligheter att förverkliga sina egna idéer till exempel genom att bygga 
med olika material och  testa hur olika apparater fungerar. De ska också uppmuntras att beskriva sina 
lösningar. Tillsammans ska man  lösa problem och glädjas över att lyckas. Målet är att barnen genom 
egna erfarenheter ska komma till insikt om  att tekniken är ett resultat av mänsklig aktivitet. I 
verksamheten kan man använda tekniska lösningar som finns  i närmiljön, till exempel i leksaker, och 
undersöka hur de f 



JAG VÄXER, RÖR PÅ MIG OCH UTVECKLAS 

Detta lärområde omfattar mål som anknyter till fysisk aktivitet, matfostran, hälsa, trygghet och 
säkerhet. Ett  uppdrag inom småbarnspedagogiken är att tillsammans med vårdnadshavarna lägga 
grunden för en livsstil som  
 
värnar om hälsa och välbefinnande och som främjar fysisk aktivitet. Lärområdet stödjer barnens 
mångsidiga  kompetenser särskilt inom delområdet vardagskompetens (kapitel 2.7).  

Syftet med småbarnspedagogiken är att inspirera barnen att röra på sig på många olika sätt och känna 
glädje  över att röra på sig. Barnen ska uppmuntras att vara ute, leka och röra på sig under alla årstider. 
Utöver handledd  fysisk aktivitet ska barnen också varje dag ges tillräckliga möjligheter att fritt röra på sig 
både inomhus och  utomhus. Den fysiska fostran ska vara regelbunden och barncentrerad, mångsidig och 
målinriktad. Tillräcklig  fysisk aktivitet är viktig för barnets sunda uppväxt, utveckling, lärande och 
välbefinnande. Fysisk aktivitet innebär  olika typer av rörelseaktiviteter och olika ansträngande sätt att 
röra på sig, till exempel att leka inomhus och  utomhus, samt att göra utflykter och delta i ledda 
rörelsestunder. Att röra på sig tillsammans utvecklar barnens  sociala färdigheter, så som 
kommunikationsfärdigheter och självregleringsförmåga. Den fysiska aktiviteten ska  vara en naturlig del 
av barnets dag. I samarbete med vårdnadshavarna ska barnen uppmuntras till fysisk aktivitet  också på 
fritiden i olika utrymmen och i olika terränger och förhållanden utomhus.  

Småbarnspedagogiken har även som uppdrag att utveckla barnens kroppskännedom och -kontroll 
samt  grundläggande motoriska färdigheter, till exempel balans- och rörelseförmåga och förmåga att 
hantera redskap.  Man ska använda sig av olika sinnen och använda redskap av olika material som 
inspirerar barnen att röra på sig.  Den fysiska aktiviteten ska varieras på ett naturligt sätt med avseende 
på längd, intensitet och tempo. Barnen  ska få erfarenheter av att röra på sig individuellt, parvis och i 
grupp. I den småbarnspedagogiska verksamheten  ska barnen få erfarenheter av olika rörelselekar, till 
exempel traditionella gårdslekar, sago- eller musikgymnastik.  Man ska utnyttja de olika årstiderna så att 
barnen har möjligheter att lära sig för årstiderna typiska sätt att röra  på sig utomhus.  

Regelbunden och ledd fysisk aktivitet spelar en stor roll för barnens helhetsmässiga utveckling och 
motoriska lärande. Därför är det viktigt att systematiskt observera hur barnens motoriska färdigheter 
utvecklas. Personalen  ska planera dagsstrukturen, inomhus- och utomhusmiljön samt verksamhetens 
innehåll så att barnen kan njuta  av att röra på sig i olika sammanhang på flera olika sätt. Redskapen ska 
vara tillgängliga för barnen så att de kan  använda dem också för spontana aktiviteter och lekar. Inom 
småbarnspedagogiken är det viktigt att se till att  redskapen är trygga.  

Syftet med matfostran är att främja ett positivt förhållningssätt till mat och ätande samt stödja 
mångsidiga  och hälsosamma matvanor46. Barnen ska handledas att äta självständigt, mångsidigt och 
tillräckligt. De dagliga  måltiderna ska avnjutas i en lugn atmosfär och barnen ska få lära sig gott 
bordsskick, att ge matro och att äta  tillsammans. Med hjälp av olika sinnen och genom att noga studera 
maten bekantar man sig med maträtter,  deras ursprung, utseende, sammansättning och smak. Samtal, 
sagor och sånger om mat utvecklar barnens  ordförråd angående mat.   

I småbarnspedagogiken ska man tillsammans med barnen fundera över faktorer som är förknippade med 
hälsa,  trygghet och säkerhet. Barnens förmåga att sköta sin hälsa och personliga hygien ska stödjas. 
Tillsammans med  barnen ska man diskutera betydelsen av att röra på sig, vila och ha goda mänskliga 
relationer för välbefinnandet  och hälsan. Barnen ska få lära sig om säkerhet i dagliga situationer. Det kan 
till exempel vara påklädnings-,  måltids-, lek- eller utomhussituationer. I den småbarnspedagogiska 
verksamheten ska barnen bekanta sig med  regler för hur man rör sig tryggt och de ska öva sig att röra 
sig tryggt i trafiken. Målet är att stödja barnens känsla  av trygghet och säkerhet, lära dem att be om 
och söka hjälp och att handla tryggt i olika situationer och  miljöer.47  

 

  46 Lag om småbarnspedagogik 2 b §  
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