
Dagens program

 Utbildningens övergången till övningsdaghem – ämnesansvarig, biträdande 
professor Mia Heikkiä

 Utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik och läsårets praktikperioder –
utbildningslinjeansvarig, universitetslärare Johanna Sill

 Översikt om nätverket övningsdaghem och aktuellt i projektet – projektledare, 
doktorand Anna Buss

 Aktuell forskning kring ” Barns deltagande i förskole- och daghemskontext 
under inledningen av coronavirusets utbrott i Finland och Sverige” – biträdande 
professor Mia Heikkilä och projektforskare Christin Furu

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3703


Övningsdaghem
pikkunorssi, harjoitteupäiväkoti, kehittäjäpäiväkoti
vid de finska universitetena



Praktiknätverk av övningsdaghem
 All lärarutbildning inom småbarnpedagogik har någon form av praktiknätverk

 daghem som kvalificerats för att ta emot lärarstuderande

 I ÅAs övningsdaghemsnätverk

 Finns 24 kommuner

 4 leverantörer av privat småbarnspedagogik

 73 daghem

 Måltsättningen är att fortsätta utveckla nätverket, så att alla våra
lärarstuderande inom småbarnspedagogiken gör praktik på ett övningsdaghem

 Från detta läsår gör alla nya studerande (ettor) sin lärarpraktik på övningsdaghem

 Äldre studerande gör praktik enligt tidigare fodringar och söker i första hand 
praktikplats själv





Övningsdaghemmet

 Övningsdaghemmens personal utbildas i handledning av lärarstuderande

 handledaren skall till sin utbildning vara pedagogie kandidat/lärare inom
småbarnspedagogik eller om Socionom (YH) även pedagogie magister

 personal med annan examen deltar kollegialt i handledningen



Lärandemål

• tillämpa teoretisk och praktisk kunskap om pedagogisk handledning 
och handledningsprocessen för att stödja yrkesprofessionell 
utveckling under praktik.
• förverkliga ett relationellt grundat handledarskap. 
• reflektera över sin egen roll som handledare, sina egna resurser 
och utmaningar i förhållande till handledaruppdraget. 
• utveckla en verksamhetskultur som stöder professionell utveckling.

- Pågår 22.10.2020-18.2.2021 via det öppna universitetet
- Anmälan senast 8.10.2020
- Fyra zoom träffar, resten genom videoföreläsningar, poddar och 
övningar
- Även en valbarkurs inom magisterprogrammet inom 
småbarnspedagogik

lärare: projektforskare Christin Furu samt projektledare Anna Buss

BP00CF91 Handledarutbildning för praktikhandledning 
inom småbarnspedgogik, 5 sp



Praktikperioderna i utbildningen från 2020
fyra till antalet under kandidatutbildningen
en under magisterutbildningen

 Introducerande praktik (ingår i 
kursen BP00CF67 Perspektiv på 
läraryrket inom småbarnspedagogik 
5 sp) 

 Tema: daghemmet som pedagogisk 
miljö

 Grundläggande praktik (5 sp) 

 Tema: Kommunikation och samspel 
med barn

 Fördjupad praktik (10 sp) 

 Tema: Barns lärandeprocess 

 Förskoleundervisningens praktik 
(5 sp) 

 Tema: Lärararbetets mångfald 

---------

 Praktik (5 sp) (magister)

 Focus på expert – och ledaruppgifter



Process kring praktikkoordinering

Övningsdaghem

 Fram till 12.8.2020 anmäldes 
möjligheten till praktikplatser

 Senast en vecka innan 
praktikperiodens början, meddelar vi 
vilken studerande som är på 
kommande eller om platsen lämnar 
oanvänd

 Studiesekreterare Ann-May 
Nordmyr sänder ut information kring 
praktiken (handledarbrev, 
bedömning, arvode) till handledaren

Studerande

 Fyra veckor innan praktikperiodens 
början uppvisar studerande 
straffregister

 Ansöker om praktikplats senast ca 2 
veckor innan praktikperiodens början

 Får föreslå tre alternativ

 Lotten kan avgöra, vid stort intresse

 Senast en vecka innan 
praktikperiodens början meddelar vi 
studerande om praktikplats och vilken 
handledare de kommer ha



Framtiden för övningsdaghemsnätverket
 Alla handledare vid övningsdaghem har pedagogie kandidatexamen, lärare 

inom småbarnspedagogik samt har gått handledarutbildning

 Övningsdaghemmen känner sig knuta till Åbo Akademi och är en värdefull del 
av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom småbarnspedagogiken

 Vid alla övningsdaghem finns logon synlig 

 Övningsdaghemmens handledare har fortsatta nätverksträffar med ÅA inför 
praktikperioder och delar erfarenheter kring handledning

 Övningsdaghemmen och ÅA utvecklar ett samarbete där tröskeln att ta kontakt 
med varandra i olika ärenden är låg



Plan för doktorsavhandling
Övningsdaghem – ett möte mellan högre utbildning och småbarnspedagogik

 Syfte är att analysera kvaliteten i praktiken inom utbildningen för lärare inom 
småbarnspedagogik ur olika perspektiv

 Plan på tre artiklar 2020-2024:

 I: Vad säkerställer kvalitet inom praktiken i utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik? En nationell 
policyanalys mellan Finland och Sverige

 Jämförelse kring olika policydokument. 

 II: När universitetsutbildning flyttar till daghemmet – utmaning eller möjlighet?

 Ledarna inom småbarnspedagogikens syn på det nätverk ÅA bygger upp kring praktiknätverk. Hur 
daghemmens roll blir och vilka utmaningar som uppstår då praktiker skall ge universitetsutbildning. 

 III: Lärarstuderandes uppfattning av kvaliteten i praktikdelen av deras utbildning till lärare inom 
småbarnspedagogik

 Enkätstudie om studerandes syn på praktikperioden som stöds upp med intervjuer.  Abstrakt 
presenteras på EECERA 2021 (European Early Childhood Education Research Association).

 Handledare är biträdande professor Mia Heikkilä och biträdande handledare är 
forskningsledare Gunilla Eklund



Avslutningsvis

 Logga in på menti.com och ge kod 71 11 02 3

 Med ett ord beskriv vilka tankar eller frågor övningsdaghem väcker för dig

 Submit

 Följ med på skärmen resultatet



Anna Buss 
projektledare
abuss@abo.fi


