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Det nationella utvärderingssystemet som helhet

• Pilotförsöket med utvärderingsverktyg för småbarnspedagogiken har en stark 

koppling till utvecklingen av det digitala kvalitetsutvärderingssystemet.

• Kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken är en tjänst som NCU 

och Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans utvecklar för anordnare av 

småbarnspedagogik och privata serviceproducenter.

• Syftet med utvärderingssystemet är att 

➢ stötta anordnarna och serviceproducenterna i deras lagstadgade självvärderingsuppgift 

➢ producera information för nationella tema- och systemutvärderingar av 

småbarnspedagogiken. 

• Målet är att i högre grad än tidigare få fram information om den kvalitet som 

barnet möter.



Utvecklingen av utvärderingssystemet för småbarns-
pedagogiken och verktyg för kvalitetsutvärdering

Målet är att ta fram nationellt enhetliga forskningsbaserade 

utvärderingsverktyg som stöder ledningen och kvalitetsutvecklingen

• Över 30 universitetsforskare och experter inom småbarnspedagogik har deltagit i arbetet 

med att ta fram utvärderingskriterier utifrån indikatorerna. En expertgrupp vid NCU har 

sedan utvecklat utvärderingsverktyg.

• Utvärderingsprocessen sker i form av självvärdering och fokus ligger på att utveckla 

verksamheten utgående från den information som utvärderingen gett.

• Utgår från grundprinciperna för utvecklande utvärdering: utvärderingssystemet är inte ett 

tillsyns- eller kontrollsystem.

• Utvärderingen bygger på självvärdering på flera nivåer, vilket innebär att utvärderingen inte 

ger objektiv eller standardiserad information och därmed inte är en kvalitetskontroll (och inte 

ger rankningslistor).



Småbarnspedagogikens nationella 
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Utgångspunkt för planeringen av 
kvalitetsutvärderingen
• Redan existerande strukturer för ledning, planering och utvärdering utnyttjas 

och målet är att skapa en kvalitetsledning som kopplas så väl som möjligt till 

verksamheten i vardagen.

• Kvalitetslednings- och utvärderingsstrukturerna får inte vara för tunga. 

• Det viktiga är att central utvärderingsinformation fås snabbt som grund för 

utvecklingsarbetet på alla nivåer. 

Allting kan inte utvärderas på en och samma gång. En viktig del av 

planeringen av utvärderingen är att uppfatta och avgränsa de aktuella 

centrala utvärderingsobjekten. En del utvärderingsobjekt och 

tillvägagångssätt definieras lett från den lokala nivån. 

En del definieras utifrån barngruppens och enhetens egna behov.



Hur är kvalitetsutvärderingen organiserad?

• Utgår utvärdering som genomförs på enhetsnivån och vid teammöten på 

utvärderingsinformation som samlats in planmässigt och målinriktat eller på 

”magkänsla”? 

• Hur överförs utvärderingsinformation som producerats och behandlats i team på 

enhetens olika nivåer (till exempel pedagogiska möten på enhetsnivå)?

• Har grupperna ett verktyg som stöder planering av verksamheten (till exempel en 

gruppspecifik plan för småbarnspedagogik el. dyl.)? 

• Om svaret är ja, används det ändamålsenligt också som grund för systematisk 

utvärdering, dokumentation och utveckling? Hur och när?

• Är de dokumenterade pedagogiska mål som styr verksamheten tillräckligt konkreta, 

omfattande och utvärderbara?

→ Behövs det en ansvarsgrupp som planerar, organiserar och förtydligar kvalitets-

ledningen och utvärderingen som helhet och stöder föreståndaren i detta arbete?



Planering av utvärderingsprocessen

▪ Ställ upp ett mål:

→ VAD ska vi utvärdera och VARFÖR? 

→Kommer målet utifrån (lokala/regionala)?

→Hur utvärderas de mål som härrör från barnens planer för 

småbarnspedagogik?

▪ Gör upp en utvärderingsplan:

→ NÄR ska vi göra utvärderingen? 

→ VILKEN information ska vi samla in och om VILKA frågor? 

→ HUR ska informationen dokumenteras?

→ VEM eller VILKA ska utföra utvärderingen?

▪ Analys av utvärderingsinformationen

→ Hur, var och när ska informationen behandlas?

▪ Dra slutsatser och kom överens om utvecklingsåtgärder: 

→ Vilka slutsatser drar ni av utvärderingen?

→Vilka nya mål ställer ni upp för verksamheten?

Grunder och rekommendationer för utvärdering av 

småbarnspedagogikens kvalitet, s. 32)



Att ställa upp mål för utvärderingen och den 
påföljande utvecklingen

• Vilka är styrkorna i vår verksamhet?

▪ Hur vet vi att vi har lyckats? 

▪ Vad har förändrats i vår verksamhet när vi har lyckats?

• Vilka är utvecklingsområdena i vår verksamhet?

▪ Hur känner vi igen mindre bra verksamhet?

▪ Vad tänker vi göra för att förbättra verksamhetens kvalitet?



Pilotförsök med verktyg 
för kvalitetsutvärdering



Pilotförsök med utvärderingsverktyg 2020–2021

Syftet med pilotförsöket är att testa hur de nya utvärderingsverktygen och 

den pedagogiska utvärderingen som genomförts med hjälp av dem fungerar i praktiken.

Dessutom vill vi utreda hur utvärderingen stöder den lokala utvecklingen och i 

synnerhet personalens förmåga att utvärdera sin egen verksamhet på team- och 

individnivå.

• Den information som behandlas och analyseras i pilotförsöket samlas in med hjälp av enkätformulär 

och självvärderingssamtal för personalen.

• Enkätformuläret besvaras i slutet av 2020. 

• NCU analyserar materialet vid årsskiftet 2020–2021.

• Självvärderingssamtal i teamen för varje barngrupp i början av 2021. 

• Pilotförsöket avslutas i samband med ett seminarium våren 2021.

• NCU samlar in respons om pilotförsöket av deltagarna och ger allmänna rekommendationer om fortsatt 

arbete kring utvärdering och utveckling av kvaliteten. 



• Besvarande av utvärderings-
enkäten och reflektiv 
granskning av resultaten

• Deltagande i gemensamt 
självvärderingssamtal för 
barngruppens personal

• Självvärderingssamtal och 
reflektion över frågorna

• Reflektion över styrkor och 
utvecklingsområden i den 
pedagogiska verksamheten samt 
anteckning av dem

• Val av prioriteringar för 
utvecklingen av den pedagogiska 
verksamheten

• Praktisk organisering av 
pilotförsöket på enhetsnivå

• Presentation av resultaten och 
behandling av dem som en del 
av utvecklingen av enhetens 
pedagogiska verksamhet 

• Verktyg för kvalitetsutvärdering

• Anvisningar om och material för 
pilotförsöket till föreståndare och 
personal

• Organisering av datainsamlingen

• Behandling av resultaten och 
återlämning för granskning på 
enhetsnivå

• Insamling av respons

NCU Chef

Medarbetare

Barn-
gruppens 
personal

(team)
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Pilotförsökets förlopp

Information

•Cheferna inom 
småbarnspedagogiken 
informeras om 
pilotförsöket och dess 
förlopp

Oktober 2020

•Enheten får 
utvärderingsmaterialet 
och temana, som chefen 
presenterar för 
personalen

•Personalen tar del av 
försökets material och 
videoanvisningar

2.11–23.11.2020 

Enkätformulär

•Personalen antecknar 
sina individuella svar i det 
elektroniska formuläret

23.11–23.12.2020

Analys av resultaten och 
rapportering

•NCU behandlar och 
analyserar enkätsvaren 
och sammanställer en 
rapport för varje enhet 
och sänder den till 
enhetens föreståndare

23.12.2020–23.1.2021
Förankring av resultaten

•Chefen går igenom 
resultaten i rapporten med 
sin personal

•Chefen kommer överens 
med barngruppernas 
personal om när 
självvärderingen ska göras.

25.1–26.2.2021

•NCU ordnar ett 
responsseminarium där 
vi tillsammans går 
igenom projektets faser 
och samlar in respons 
om arbetet. 

25.3.2020

Självvärderingssamtal

•Barngruppens personal för 
självvärderingssamtal vars 
viktigaste innehåll antecknas 
och skickas till NCU 
elektroniskt.

• Personalen väljer ut en 
prioritering för utvecklingen 
av sin verksamhet



Från indikatorer 
till 

utvärderingskriterier

Bild: Kari Leo



Samspelet mellan 
personalen och barnet Samspelet är 

positivt, 
hänsynstagande, 

uppmuntrande 
och varmt. 

Personalen är 
engagerad i 
barnen och 

barngruppen.

Kvalitetsindikatorer
konkreta och verifierbara 
beskrivningar av väsentliga och 
eftersträvade egenskaper i en 
högklassig småbarnspedagogik. 
Kvalitetsindikatorerna skapar en 
grund för nationellt enhetliga 
tillvägagångssätt och principer, enligt 
vilka utvärdering av småbarns-
pedagogik samt den utveckling som 
följer därav kan genomföras.

Centrala begrepp inom utvärdering av 

småbarnspedagogikens kvalitet

Kriterierna för 
utvärdering av kvaliteten 
är tydliga påståenden eller frågor som 
beskriver verksamheten. Ett kriterium 
kan även beskriva nivån på det objekt 
som utvärderas. Med hjälp av kriteriet 
kan man verifiera och betrakta hur väl 
indikatorerna uppfylls i verksamheten. 
Utvärderingsverktygen som bildats 
utifrån kriterierna utgör ett stöd vid 
utvecklande utvärdering.

Kvalitetsfaktorer 
– i de processrelaterade 

kvalitetsfaktorerna 
betonas 
småbarnspedagogikens 
kärnaktiviteter och 
enhetens pedagogiska 
verksamhetskultur, som 
har en direkt koppling till 
barnets erfarenheter.



Vad består utvärderingsverktygen av?

→ Utvärderingskriterier, dvs. 

påståenden

→ Självvärderingsfrågor

Samspelet är positivt, 

hänsynstagande, uppmuntrande 

och varmt. Personalen är 

engagerad i barnen och 

barngruppen.



Hur målen omsätts i konkret pedagogisk 
verksamhet

Samspelet är positivt, hänsynstagande, uppmuntrande och varmt. 

Personalen är engagerad i barnen och barngruppen.

Vad vet vi om samspel?

Vad står det i planen för 

småbarnspedagogik? 

Vad säger forskningen?

Hurdant är positivt och 

hänsynstagande samspel? 

Hur ser det ut? 

Hur känns det för barnet?

Hur skapar personalen ett 

uppmuntrande och varmt 

samspel?

Vad innebär det att 

personalen är engagerad?

Hur syns det rent konkret 

och hur kan det 

utvärderas?

Enhetens 

samtal om 

värderingar



Utvärderings-
verktygen

Bild: Kari Leo



Utgångspunkter för utvärdering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten

• Med hjälp av utvärderingsverktygen kan man fokusera på olika teman inom 

småbarnspedagogikens kvalitet, utan att de utesluter varandra.

➢ Under pilotförsöket fokuserar varje deltagande enhet på ett enda utvärderingsverktyg, 

som bearbetas i samarbete mellan föreståndaren och personalen.

➢ Kopplingarna mellan temana gör utvärderingen mer övergripande och bidrar till en logisk 

övergång från ett tema till nästa.

• Enheternas ansvar för utvärdering och utveckling av verksamheten

➢ Hur förhåller sig utvärderingsverktygen och bearbetningen av dem till enhetens befintliga 

utvärderingsmetoder?

➢ Personalens möjlighet att påverka hur utvärderingsverktygens teman behandlas på 

enhetsnivå och i fråga om fortsatta åtgärder efter pilotförsöket.

➢ Utvecklingen bör gälla också teman som inte ingår i utvärderingsverktygen.



Utvärderingsverktyg i pilotförsöket

• Samspelet mellan personalen och 

barnet

• Pedagogisk planering, 

dokumentation, utvärdering och 

utveckling

• Lek

• Individuellt stöd

• Lärmiljö

• Kulturell mångfald

Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock.com



Utvärderingsverktygens första del, dvs. elektroniska 
utvärderingsenkäter och besvarande av dem 
(hösten 2020)
• NCU skickar materialet för det utvärderingsverktyg som ska testas till enheterna i 

november 2020, varefter materialet presenteras för personalen.

➢ Teman och innehåll i det utvärderingsverktyg som ska testas

➢ Datainsamlingens förlopp i stora drag 

• Överenskommelse om när enkäten ska besvaras och hur detta ska organiseras 

på enhetsnivå hösten 2020

➢ Diskussion om behov och önskemål hos den egna enhetens personal och barngrupper i 

förhållande till utvärderingsverktygets teman.

➢ Förutsätter genomförandet specialarrangemang? Vilket stöd önskar personalen av 

föreståndaren/chefen?

• Personalen ges särskilda anvisningar i skriftligt material och videoanvisningar 

från NCU



Elektronisk enkät och hur den besvaras 
(23.11–23.12.2020)

• Barngruppens personal får ett elektroniskt enkätformulär, som varje 

medarbetare fyller i personligen.

➢ Personalen självvärderar sin egen och sin grupps verksamhet med hjälp av påståendena 

i utvärderingsverktyget.

➢ De svar som insamlats via enkätformuläret behandlas anonymt på NCU och skickas till 

enheten för småbarnspedagogik som stöd för utvecklingen av verksamheten. 

➢ Det väsentliga när man besvarar enkäten är att man granskar sin egen och barngruppens 

verksamhet så ärligt och uppriktigt som möjligt. Då får man mångsidiga reflektioner över 

verksamheten. 

➢ 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. 



Bedöm med hjälp av följande påståenden hur positivt, närvarande och engagerat ditt samspel 

med barnen och barngruppen är.

genomförs mycket väl – genomförs väl – genomförs måttligt – genomförs dåligt – genomförs mycket dåligt

• Jag möter barnen genom att fysiskt inta barnens nivå och vara tillgänglig för dem. 

• Jag möter barnen utan brådska i alla situationer under dagen. 

• Jag säkerställer dagligen att alla barn i gruppen bemöts med värme och acceptans.

• Jag känner igen barnens olika känslor och anpassar mitt agerande enligt dem. 

• Jag visar genom mitt agerande att jag värdesätter barnen och vill arbeta med dem. 

• När jag är med barnen är jag fokuserad, engagerad och intresserad. 



Personalen ansvarar för planering, dokumentation, utvärdering och utveckling på ett sätt som stöder 

barnets lärande och utveckling i enlighet med läroplanen.

genomförs mycket väl – genomförs väl – genomförs måttligt – genomförs dåligt – genomförs mycket dåligt

• Det finns tid för planering av den pedagogiska verksamheten och vi planerar regelbundet 

(t.ex. vid teamets veckomöten).

• Teammötena utnyttjas för utveckling av praxisen för gruppens planering 

(planering, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten).

• Planerna och gemensamma överenskommelser skrivs ner.

• Personalen har sammanställt principer för gruppens pedagogiska verksamhet och planeringen 

av den (t.ex. pedagogisk plan eller motsvarande).

• Målen i barnets plan för småbarnspedagogik gäller främst den pedagogiska verksamheten 

och lärmiljön, inte barnet.

• Personalen har en delad förståelse för planernas nödvändighet och innehåll.



Personalen skapar och upprätthåller en atmosfär i gruppen som bygger på respekt för varje barns 

individuella kulturella, religiösa och åskådningsmässiga olikheter. Personalen stöder barns 

flerspråklighet i gruppen.

genomförs mycket väl – genomförs väl – genomförs måttligt – genomförs dåligt – genomförs mycket dåligt

• Vi säkerställer att varje barn i gruppen blir hört. (t.ex. oberoende av språk, kön, 

socioekonomisk bakgrund eller annan social kategori).

• I gemensamma diskussioner beaktas barnens olika språk, kommunikationssätt och 

språkutvecklingsnivå.

• Alla vårdnadshavare har möjlighet att delta i planeringen och utvärderingen av verksamheten. 

• Via vår verksamhet visar vi respekt för barnens varierande bakgrund.

• I vår grupp förekommer ingen diskriminering på grund av etnisk, kulturell eller socioekonomisk 

bakgrund, kön, färdigheter eller andra egenskaper.

• Personalen i vår grupp har inga förväntningar på barnens aktiviteter utgående från barnens 

kön.



Andra delen av utvärderingsverktygen, dvs. 
självvärderingssamtal (vintern 2021)

• NCU skickar rapporten om analysen av enkätsvaren till enheterna i januari 2021

➢ Resultaten presenteras för personalen och diskuteras tillsammans.

▪ Motsvarade resultaten den allmänna uppfattningen om småbarnspedagogikens kvalitet vid enheten?

▪ Framgick det något överraskande i resultaten, eller motsvarade de förväntningarna?

▪ Hurdana slutsatser kan ni dra av resultaten i förhållande till den pedagogiska verksamheten i praktiken?

• Föreståndaren/chefen kommer överens med barngruppernas personal om när 

självvärderingen ska göras.

➢ Tid och plats för självvärderingssamtalet

➢ Krävs det specialarrangemang eller samarbete mellan barngruppernas personal för att 

samtalet ska lyckas?

• Barngruppens personal för självvärderingssamtal, antecknar det viktigaste 

innehållet och skickar det till NCU elektroniskt.



Självvärderingsfrågor

Till utvärderingsverktygen hör självvärderingsfrågor, som är tänkta som underlag för 

personalens gemensamma samtal och som stöd för utvärderingen och den pedagogiska 

utvecklingen. Med hjälp av självvärderingsfrågorna får man fram kvalitativ information om 

verksamheten enligt personalens egen bedömning (styrkor och utvecklingsområden fastställs).

Samspel

• I vilka situationer är positivt samspel särskilt viktigt i vår grupp?

• Vilka samspelssituationer är krävande för oss som pedagoger? Vad kan vi lära oss av dessa 

situationer?

• På vad märker vi att vi njuter uppriktigt av mötena med barnen och av det dagliga arbetet i 

barngruppen? 



Självvärderingsfrågor

Pedagogisk planering, dokumentation, utvärdering och utveckling på ett sätt som stöder 

barnets lärande och utveckling

• Vilken konkret beprövad praxis har ni för observation av barnen och barngruppen och för 

dokumentation av observationerna? 

• Hur syns era observationer av barnen och barngrupperna i planeringen och genomförandet av 

den pedagogiska verksamheten?

• När ni märker att något inte fungerar, hur är ni beredda att förändra era egna tillvägagångssätt 

utgående från observationerna av barnen och barngruppen?



Att inleda utvecklingsarbete utifrån utvärderingen

• I slutet av pilotförsöket kommer enheterna överens om eventuellt 

utvecklingsarbete i barngrupperna.

• Utvecklingen bör ske i förhållande till den genomförda självutvärderingen av den 

pedagogiska verksamheten.

➢ Hur kan vi fördjupa de behandlade temana ytterligare?

➢ Gav pilotförsöket nya teman som vi kan gå vidare med?

➢ Fungerade arbetsmetoderna eller vill vi införa nya för oss mer lämpliga metoder för att 

utvärdera och utveckla vår pedagogiska verksamhet?

• Hur följer vi med utvecklingsarbetets resultat i barngruppen?

➢ Vilken inverkan gav de ändringar som vi gjorde till följd av utvärderingsprocessen?



Utmaningar vid kriteriebaserad utvärdering

• För att uppnå en övergripande förståelse av den information som det nationella 

utvärderingssystemet och de strukturerade utvärderingsverktygen ger behövs också 

annan utvärdering av verksamheten.

➢ Observation av barnen, intervjuer, gruppsamtal, pedagogisk dokumentation

➢ Daglig reflektion över den egna verksamheten och det pedagogiska arbetet utan färdiga 

kriterier är en viktig del av ett utvecklande arbetsgrepp. 

• Om utvärderingen är alltför ensidig finns risk för att den blir rutinmässig och 

småbarnspedagogiken inskränks till tekniskt genomförande och en formell strävan efter 

att uppfylla de mål som angetts i kriterierna.

• Utvärderingen får inte bli ett självändamål.

• De nationella utvärderingsverktygen särskiljer olika dimensioner av kvalitet, vilket 

möjliggör en kritisk och djupgående granskning av varje dimension. 

➢ i verkligheten går dimensionerna ändå in i varandra och påverkar varandra.



Nätverk för utveckling av kvalitetsutvärderingen

• I varje kommun och privat 

organisation utses en ansvarsperson 

för utveckling av utvärderingen. 

Personen är samtidigt kontaktperson 

till NCU.

• NCU informerar om hur utvecklingen 

av kvalitetsutvärderingssystemet 

framskrider.

• God praxis sammanställs och sprids 

som stöd för urvecklingen

• Nätverksträffar ordnas

• Andra idéer? Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com



Tack!

Mer info:
sivi.harkoma@karvi.fi

janniina.vlasov@karvi.fi

Bild: Kari Leo


