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Utvecklingstemat i det gemensamma utvecklings- och samarbetsnätverket VKK-Metro för 

småbarnspedagogik i kommunerna i Helsingforsregionen var lek och lekfulla lärandemiljöer under åren 

2014–2016. Det centrala målet för utvecklingsarbetet var bland annat att skapa bättre lekfulla 

lärandemiljöer för småbarnspedagogiken och göra de vuxnas roll i leken mer aktiv och sensitiv samt stärka 

utvecklingskompetensen hos personalen i daghemmen och öka uppskattningen av leken i barnfamiljerna. 

En viktig del i utvecklingsarbetet var en undersökning som syftade till öka interaktionen mellan praktik, 

forskning och aktörer i VKK-Metro. I undersökningen deltog sammanlagt 25 utvecklarenheter från Esbo, 

Helsingfors, Grankulla och Vanda. 

 

Undersökningen granskade fostrarens roll i faktorer som främjar och begränsar leken samt förändringar i 

daghemmets lekkultur under utvecklingsperioden. Undersökningen utgick från praktiken och som material 

användes utvecklingsenheternas start- och slutintervjuer, material som producerats vid 

utvecklingsaktörernas kollegiala träffar samt lekbeskrivningar som daghemspersonalen hade gjort. 

 

Det konstaterades att fostrarens roll innehöll tre dimensioner av lekfrämjande och lekbegränsande faktorer: 

attityder, strukturer och funktioner. Om fostraren hade en positiv attityd till leken och tydligt uppskattade 

leken deltog fostrarna klart mer i barnens lekar i olika roller beroende på barnens ålder och aktiviteter. 

Leken upplevdes mer som en aktivitet barnen emellan och den vuxna deltog mindre i lekarna om fostrarens 

attityd och uppskattning gentemot leken var oklar. I den strukturella dimensionen diskuterades fostrarens 

möjligheter att delta i barnens lekar mest via scheman, lokaler och annat arbete. I den funktionella 

dimensionen hade interaktion och handledningsrutiner stor betydelse i fråga om att främja och begränsa 

leken. I alla dimensioner skedde ändringar under utvecklingsperioden. Fostrarnas attityd och uppskattning 

gällande leken blev tydligare och i många fall bättre. Strukturerna omarbetades så att de omvandlade 

lekbegränsande faktorer till lekfrämjande faktorer. Interaktionen förbättrades på många plan: inom 

arbetsplatsen, mellan barnen och de vuxna, bland barnen samt i kommunikationen med familjerna. Ökad 

sensitivitet för de vuxna i handledningsrutinerna och stödd delaktighet för barnen främjade leken och 

lekfulla lärandemiljöer.


