
Sammandrag 
 
Under VKK-Metros projektperiod 2011–2013 blev undersökning och främjande av välbefinnandet hos 4-

åriga barn en central målsättning för utvecklingsarbetet. Som verktyg för undersökningen av välbefin-

nandet valdes Hyve-modellen som används i huvudstadsregionen. Den består av ett samtal om småbarns-

fostran som förs med föräldrar till fyraåringar inom dagvården och av rådgivningsbyråns omfattande 

hälsokontroll. Inom projektet utvärderades med hjälp av Hyve-modellen förutom barnets välbefinnande, 

även betydelsen av samarbetet mellan dagvården och rådgivningsbyrån för främjandet av barnets och 

familjens välbefinnande.  

 

I detta projekt bestod VKK-Metros traditionella forskningsenhetsnätverk av forskningsdaghem och -

rådgivningsbyråer. Dessutom deltog ett familjedagvårdsområde. Sammanlagt deltog 20 forskningsdag-

hem och 11 forskningsrådgivningsbyråer. En del forskningsdaghem hade sin egen rådgivningsbyrå. 

 

Dagvårdens och barnrådgivningens gemensamma mål var att utveckla samarbetet så att det fungerar allt 

bättre och stöder barnets och familjens välbefinnande på bästa möjliga sätt. Utöver utvecklingen i enlig-

het med Hyve-modellen hade några forskningsdaghem egna utvecklingsteman med anknytning till bar-

nens välbefinnande. Till exempel kunde man utveckla observationen av barn, förebyggandet av mobbning 

eller sätt att delaktiggöra mångkulturella familjer i samarbetet och daghemmets vardag.  

 

I den här utvecklingsrapporten studerar man hurdan information om barnets välbefinnande som produ-

ceras och dokumenteras inom dagvården och barnrådgivningen. Dessutom utvärderas kvaliteten på den 

information som uppstått genom samarbetet enligt Hyve-modellen och dess betydelse för barnets välbe-

finnande. Undersökningen innefattar även ett framtids- och utvecklingsperspektiv. I utvecklingsrappor-

ten försöker man ta ställning till hur den information som produceras inom dagvården och barnrådgiv-

ningen skulle kunna användas för att främja barnets välbefinnande. Dessutom granskar man hurdana 

utmaningar som är förknippade med samarbetet och hur dessa utmaningar kunde ändras så att de blir 

resurser för samarbetet.  

 

Materialet som utgör grunden för utvecklingsrapporten samlades in elektroniskt. Materialet består av 

Hyve-blanketter för informationsöverföring som följer Hyve-modellen och sparades på e-blanketter. Med 

hjälp av Hyve-blanketten kan barnets föräldrar och dagvårds- och rådgivningspersonalen bedöma bar-

nets och familjens välbefinnande utifrån olika dimensioner. Dagvårdspersonalen sparade Hyve-

blanketterna på e-blanketter. Dessutom intervjuades experter inom både dagvårdens och barnrådgiv-

ningens ledning. Båda personerna som intervjuades arbetar i Helsingfors. Även material från olika forsk-

nings- och dokumenteringsverkstäder i anslutning till projektet har utnyttjats. I verkstäderna deltog an-

ställda vid de enheter som hörde till nätverket av forskningsdaghem och -rådgivningsbyråer. Sammanlagt 

sparades 138 Hyve-blanketter. Detta material gav detaljerad information om samarbetet mellan dagvår-



 
 

den och barnrådgivningen, till exempel om dokumentering och informationsutbyte, samt om 138 barns 

liv och välbefinnande. Materialet analyserades både kvantitativt och kvalitativt.  

 

Resultaten och utvecklingsprojektet visade att utvecklandet av rutinerna inom samarbetet mellan barn-

rådgivningen och dagvården samt rutinerna för registrering och dokumentering av information främjade 

barnets och familjens välbefinnande. I detta projekt upplevdes samarbetet enligt Hyve-modellen och 

Hyve-blanketten fungera väl. På basis av den systematiska analysen av blanketterna verkar det som att 

dagvården och rådgivningen dokumenterar viktig information om fyraåriga barns välbefinnande. Dessa 

positiva aspekter kallas i denna utvecklingsrapport resurser. Dagvårds- och rådgivningspersonalen anteck-

nade många resurser med koppling till barnets kunskaper och färdigheter samt interaktionsförhållanden.  

 

För undersökningen hade man tagit fram tilläggsfrågor med syfte att fördjupa kännedomen om barnets 

och familjens välbefinnande. I undersökningen upptäcktes att man med dessa tilläggsfrågor fick viktig 

information särskilt om barnets syn på sitt eget välbefinnande. Av barnens svar framgick vilka faktorer 

inom dagvården som främjade barnets välbefinnande och vilka som utgjorde hinder för det. Med hjälp av 

tilläggsfrågorna fick man även information om hur kvaliteten på miljön där barnet är verksamt och i väx-

elverkan med andra påverkar barnets välbefinnande. Dagvårdspersonalens och föräldrarnas omdömen 

om dagvårdens kvalitet var i linje med varandra med undantag av bedömningen av barnets upplevelser 

av mobbning och av barnets aktiva försök till påverkan. De flesta föräldrarna visste inte om barnet upp-

levt mobbning eller om barnet försökte utöva påverkan inom dagvården. Dagvårdspersonalen upplevde 

att mobbning inte förekommer och att barnet aktivt försöker påverka sådant som berör det. 

 

Med hjälp av tilläggsfrågorna fick man även information om vad som enligt föräldrarna och dagvårdsper-

sonalen skulle kunna främja barnets välbefinnande och vad barnet skulle behöva stöd med. Dagvårdsper-

sonalens och föräldrarnas bedömningar om vad som skulle främja barnets välbefinnande i dagvården 

sammanföll. Dagvårdspersonalen och föräldrarna oroade sig inte för barnens utveckling.  

 

Utvecklingsrapporten beskriver den aktuella forskningen som anknyter till bedömningen av verksam-

hetsmodellen och rapporten sammanställdes som stöd för alla anställda inom dagvården och barnrådgiv-

ningen och övriga aktörer som arbetar för att främja barnets välbefinnande.  

 

VKK-Metro är huvudstadsregionens utvecklingsenhet för småbarnsfostran som arbetar både med konti-

nuerlig, strukturskapande utveckling och med utvecklingsprojekt med växlande teman. I samarbetet del-

tar Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda och Helsingfors universitet.  VKK-Metro är en del av projektet 

Katse Lapseen (2011–2013). Katse Lapseen är en del av programmet Lapsen ääni 2 som finansieras av 

Kaste. VKK-Metros verksamhet baserar sig på ett forskningsenhetsnätverk. Personalen vid enheterna har 

bundit sig till gemensamt utvecklingsarbete under två års tid.  

 

Ytterligare information: http://www.socca.fi/vkk-metro 

http://www.socca.fi/vkk-metro


Kiitokset 

 

Päiväkodit:  
 

Juvanpuisto  
Kilonpuisto - Karuselli    
Rinkeli  
Saunalahti  
Seilimäki 
 

Impivaara  
Kaunokki - Metsätähti  
Laakavuori  
Leipuri -Tuulimylly  
Merirasti -Siima  
Viikinki 
Pikkusuo  
Pikku-Veräjä -Veräjänmäki  
Perhepäivähoitoalue Puistola -Jakomäki  
 

Kivistön toimintayksikkö  
Ravuri  
Ruokopilli-Piccolo 
Vallinoja  
Vantaanlaakson päivähoitoyksikkö  
 

Pikku Akatemia 
 

Neuvolat:  
 
Mankkaa 
Saunalahti 
 

Kontula 
Malmi  
Kannelmäki- Malminkartano  
Vuosaari  
 
 

Kannisto  
Tikkurila  
Leppäkorpi  
Martinlaakso 
 

Kauniaisten neuvola 
 

Haastatellut henkilöt 


