
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Välkommen med i pilotförsöket med nationella utvärderingsverktyg 
för småbarnspedagogiken 

 

Fotografera: Pixapay 

Bästa anordnare av småbarnspedagogik/bästa daghemsföreståndare/bästa serviceproducent, er kom-

mun/ert daghem har valts till ett pilotförsök med nationella kvalitetsutvärderingsverktyg för småbarnspeda-

gogiken.  

Försöket pågår under perioden 11/2020–03/2021. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ut-

vecklar ett nationellt utvärderingssystem och tillhörande utvärderingsverktyg utgående från de kvalitetsindi-

katorer som publicerades hösten 2018. Utvärderingsverktygen omfattar utvärderingskriterier som tagits 

fram via forskningssamarbete samt självvärderingsfrågor för reflektion över den pedagogiska verksamheten. 

Arbetet har nu kommit till pilotskedet och den värdefulla respons vi får av dem som deltar i försöket utnyttjas 

när vi slutför utvecklingsarbetet och utvärderingsverktygen.  

Det här är en unik möjlighet att få ta del av de kommande utvärderingskriterierna och de tillhörande verkty-

gen innan det egentliga utvärderingssystemet lanseras. 
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Försökets mål och metoder 
 

Syftet med pilotförsöket är att bedöma hur de nya utvärderingsverktygen och den tillhörande pedagogiska 

utvärderingsprocessen fungerar i praktiken. Vi vill också veta hur utvärderingen stöder den lokala utveckl-

ingen och hur utvärderingsverktygen kan utnyttjas vid utvärderingen av barngruppen på personal- och indi-

vidnivå. Utvärderingsverktyget ska stödja och utveckla det praktiska arbetet. 

Innan pilotförsökets materialinsamling börjar ordnar NCU webbinarier för ledningen, där vi presenterar ut-

vecklingen av den nationella utvärderingen och ger praktiska tips och råd kring själva försöket. För personalen 

produceras korta videor som kan användas för utvärderingen inom försöket.  

I pilotförsöket får barngruppens personal ett elektroniskt frågeformulär som var och en fyller i vid en tidpunkt 

som passar en själv och barngruppen. Med hjälp av utvärderingskriterierna i formuläret självvärderar med-

arbetarna sin egen och sin grupps verksamhet. Medarbetarna får tillgång till sina egna svar när de fyller i 

formuläret. Personalen besvarar utvärderingen anonymt och inga enskilda svarare kan bli igenkända. Avsik-

ten med detta är att uppmuntra personalen att reflektera över sin verksamhet ärligt och genuint.  

De insamlade utvärderingsuppgifterna analyseras hos NCU och rapporterna skickas till föreståndaren för en-

heten för småbarnspedagogik för behandling och som stöd för utvecklingen av verksamheten. 

Den information som fåtts via utvärderingsformuläret fördjupas i barngrupperna, när barngruppens personal 

för ett gemensamt självvärderingssamtal med anknytning till utvärderingsverktyget. Under samtalet reflek-

terar medarbetarna över sin egen och barngruppens pedagogiska verksamhet. Målet med det gemensamma 

samtalet är att hjälpa medarbetarna att fördjupa sin medvetenhet om temat och att identifiera styrkor och 

utvecklingsbehov i den egna verksamheten. I samband med självvärderingssamtalet antecknar barngruppens 

personal samtalets viktigaste innehåll och väljer ut tre styrkor och tre utvecklingsobjekt för sin egen verk-

samhet utgående från utvärderingsverktygets teman. Svaren bokförs i det elektroniska systemet.  

Det primära målet med pilotförsöket är att testa hur utvärderingsverktygen fungerar. Enheterna kan med 

stöd av NCU planera utvecklingsarbete med anknytning till utvärderingen, men i pilotförsöket ingår ingen 

skyldighet att göra det. I försöksarrangemangen strävar vi efter att beakta de utmaningar som coronapande-

min medför i enheternas och barngruppernas verksamhet. 

 

Pilotprocessens tidtabell och noggrannare beskrivning 
 

• 20–21. & 29.10.2020 Infowebbinarier för ledningen 

o Vi ordnar fyra webbinarier med samma innehåll, och ledningen kan välja den tidpunkt som 

passar bäst. Webbinarierna spelas också in.  

o Vid webbinarierna berättar vi om utvecklingen av det nationella utvärderingssystemet och 

ger noggrannare anvisningar om pilotförsöket. Vi går också igenom materialinsamlingen, 

dess tidtabell samt planeringen och genomförandet av utvecklingsarbetet på organisations- 

och individnivå.  
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o Länk för att registrera: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e54914a-

7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109  

 

• 2.11–23.11.2020 Enheterna för småbarnspedagogik bekantar sig med försöksmaterialet 

o Föreståndaren för enheten för småbarnspedagogik informerar personalen om NCU:s pilot-

försök, om det tema som enheten ska utvärdera och om det tillhörande försöksmaterialet.  

o Föreståndaren och personalen kommer överens om tidtabellen för ifyllandet av utvärde-

ringsformuläret på enheten.  

o Personalen får anvisningar om pilotförsöket också skriftligen och via korta videor. 

 

• 23.11–23.12.2020 Enkäterna besvaras 

o NCU skickar ett elektroniskt frågeformulär till personalen via Webropol under den vecka 

som börjar 23.11.2020. 

o Medarbetarna kan besvara utvärderingsenkäten vid den tidpunkt som passar dem själva 

och gruppen bäst. Var och en som svarar får ett sammandrag av sina egna svar per e-post i 

pdf-format.  

 

• 23.12.2020–23.1.2021 NCU analyserar materialet 

o De elektroniskt inlämnade resultaten för varje enhet behandlas och analyseras på NCU.  

o En rapport om resultaten skickas till föreståndaren för enheten för småbarnspedagogik. 

o Rapporten innehåller utvärderingsuppgifter om kvaliteten på enhetens pedagogiska verk-

samhet. 

 

• 25.1–26.2.2021 Genomgång av resultaten och beslut om utvecklingsåtgärder 

o Föreståndaren för enheten för småbarnspedagogik går igenom enhetens resultat med per-

sonalen.  

o Föreståndaren kommer överens med barngruppernas personal om när självvärderingen ska 

göras.  

o Barngruppens personal för ett självvärderingssamtal med hjälp av frågorna i utvärderings-

verktyget.  

o Barngruppens personal väljer ut tre styrkor och tre konkreta utvecklingsobjekt utgående 

från samtalet. Ett sammandrag av självvärderingssamtalet antecknas och skickas till NCU 

elektroniskt.  

o Efter självvärderingssamtalen väljer barngruppens personal ut en prioritering för utveckl-

ingen av den pedagogiska verksamheten utifrån vad de anser vara betydelsefullt för ut-

vecklingen av sin egen verksamhet. I pilotförsöket ingår ingen skyldighet att genomföra en 

egentlig utvecklingsprocess. 

o Om enheten vill inleda utvecklingsverksamhet utgående från pilotförsöket, kan man ut-

nyttja materialet och verkstadsmodellen från NCU och genomföra modellen under förestån-

darens ledning till exempel under en utvecklingsdag.  

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e54914a-7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e54914a-7543-4b40-9b99-c277cd27bc85?displayId=Fin2106109
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• 25.3.2021 Avslutningsseminarium 

o NCU ordnar ett webbseminarium där man presenterar resultat och respons från försöket. 

 

 

Hälsningar, 

Janniina Vlasov, Utvärderingsråd  
janniina.vlasov@karvi.fi  
+358 29 533 5543  
 
Sivi Harkoma, Utvärderingsexpert 
sivi.harkoma@karvi.fi  
+358 29 533 5556 
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