
 

BÄSTA FÖRÄLDER/VÅRDNADSHAVARE! 

Av många undersökningar och kartläggningar har det framgått att både föräldrar och barn anser att småbarnsfostran i 

Finland håller hög kvalitet. Såväl föräldrar som barn är vanligen nöjda. Ändå finns det saker att förbättra och man gör 

mycket utvecklingsarbete. Orienteringsprojektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom småbarnsfostran, som 

syftar till att först grundligt undersöka den vardag inom småbarnsfostran som barnen möter och själva skapar och 

sedan utgående från resultaten producera respons till fostrarna för vidareutveckling av verksamheten. I 

undersökningen iakttar man barnen, intervjuar dem och utvärderar deras verksamhet. Dessutom utvärderar man 

inlärningsmiljöns verksamhetssätt, atmosfären och tyngdpunkterna. Från januari till maj 2015 samlar man in 

undersökningsdata, t.ex. från ert barns dagvårdsenhet (daghem, familjedagvård). I Finland omfattar undersökningen 

cirka 4 000 barn och 200 dagvårdsenheter. Data som samlas in i undersökningen är konfidentiella. Inga uppgifter som 

identifierar barn eller föräldrar samlas in. Personalen sköter om att barnens situation beaktas. Vi följer forskningens 

etiska principer. I materialet behandlas inte barnen som individer, men ett stort material gör det möjligt att på ett 

tillförlitligt sätt undersöka även mindre utvecklingsbehov. Bekanta dig med projektet (på finska) på adressen 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/.  

Barn deltar inte undersökningen utan förälderns/föräldrarnas medgivande. För att varje barns synpunkter ska ha en 

möjlighet att komma fram och påverka resultaten, ber vi om lov för ert barn att delta i forskningsprojektet. Varje 

barns synpunkter är viktiga och det är viktigt att dessa får komma fram, även som en del av innehållet i fostran. 

Returnera blanketten till en av fostrarna i ert barns grupp. Resultaten av undersökningen kommer att presenteras från 

och med augusti 2015. 

 

Med samarbetshälsningar 

 

_______________________ 

 

 

Kontaktpersoner: 

Helsingfors universitet, Institutionen för lärarutbildning:  jyrki.reunamo@helsinki.fi  

Espoo, elina.pulli@espoo.fi  

Helsinki mikko.makela@hel.fi  

Hyvinkää riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi  

Hämeenlinna taru.terho@hameenlinna.fi  

Järvenpää taija.polkki@jarvenpaa.fi  

Kerava heli.soderqvist@kerava.fi  

Kouvola helena.kuusisto@kouvola.fi  

Mäntsälä merja.hietala@mantsala.fi  

Nurmijärvi marita.kayhko@nurmijarvi.fi  

Sipoo petra.salomaa@sipoo.fi  

Turku ulla.soukainen@turku.fi  

Tuusula eila.rapala@tuusula.fi  

Vantaa leena.lahtinen@vantaa.fi  
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TILLSTÅND FÖR UNDERSÖKNING 

 

Mitt barn_________________________________får delta i Orienteringsprojektets (http://blogs.helsinki.fi/reunamo/) 

forskning år 2015. 

 

____________________________ 
Plats och tid 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/

