
 

SAMMANFATTNING: På upptäcktsresa  
till delaktighet – utveckling och forskning  
i daghemsvardagen II

Under den andra projektperioden åren 2009–2011 för VKK-Metro, ut-
vecklingscentret för småbarnsfostran, utvecklades nya sätt att öka välfärden 
hos barn och barnfamiljer samt de anställdas yrkesmässighet. Perspektivet 
för arbetet var stärkandet av delaktigheten. Utvecklingsarbetet ägde rum 
i daghem, barns naturliga uppväxtmiljöer. 

Det praktiska utvecklingsarbetet fokuserade på de 21 undersöknings-
daghem som valts ut för projektperioden och där personalen utvecklade sin 
expertis och pedagogiska kompetens. Som resultat fick man nya arbetssätt 
som stärker barnets, förälderns och den anställdas delaktighet. Praktiska 
exempel är bland annat dokumenteringen av verksamheten, aktiverande 
föräldramöten och effektivare information. Dessutom videofilmades den 
vardagliga verksamheten och de anställda reflekterade över sina arbets-
sätt tillsammans med arbetsgemenskapen. Stärkandet av delaktigheten 
inbegreps i arbetet i enlighet med planen för småbarnsfostran.

I VKK-Metro är forskning och evaluering en del av arbetet för ut-
veckling av vardagen och utvecklingsarbetet hör till varje medarbetares 
grundläggande uppgifter. De anställda vid daghemmen ges introduktion 
i att ta fram forskningsdata och uppmuntras att tillämpa forsknings-
data i sitt arbete. De anställda vid VKK-Metro stöder personalen genom 
konsultationer, utbildningar och genom att koordinera en omfattande 
kamratstödsverksamhet. 

Kamratstödsverksamheten som överskrider kommungränserna visade 
sig vara ett viktigt sätt att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. 
Kamratstödsmöten anordnades bland annat för undersökningsdaghem-
mens kontaktpersoner samt för dagvårdschefer och daghemsföreståndare 
som fungerade som handledare i utvecklingsarbetet. Det ordnades även 
utvecklande kamratstödsbesök mellan daghemmen.  

Utvecklingsprocesserna i undersökningsdaghemmen följdes upp med 
regelbundna enkäter, vars resultat styrde det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Under projektperioden genomfördes även omfattande enkäter bland perso-
nalen inom småbarnsfostran i huvudstadsregionen och barnens föräldrar. 
Enkäterna behandlade delaktigheten i daghem. Resultaten rapporterades 



till de daghem som svarade på enkäten och utnyttjades i utvecklingsarbetet. 
Enkätresultaten redogörs i separata forskningsrapporter.

Denna publikation skildrar på ett levande sätt VKK-Metros verksamhet 
under två år. Daghemmens egna berättelser kompletteras med artiklar om 
bland annat delaktighet, stödet för utvecklingsarbetet och det regionala 
utvecklingsarbetet.

Verksamheten vid VKK-Metro, utvecklingscentret för småbarnsfostran 
i huvudstadsregionen, åren 2009–2011 ingick i utvecklingsprogrammet 
Barnets röst. Finansieringen kom från kommunerna i huvudstadsregionen 
och från social- och hälsovårdsministeriets Kaste-program. I VKK-Metro 
genomförs både beständigt utvecklingsarbete som skapar strukturer och 
projekt med varierande teman. Kärnan bildas av 21 undersökningsdag-
hem, som byts ut i början av varje projektperiod. I samarbetet deltar Esbo, 
Helsingfors, Grankulla och Vanda städer, Helsingfors universitet samt 
yrkeshögskolorna i området. 

 




