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Utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet 
 

Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi) ansvarar för att utveckla utvärderingen av 

småbarnspedagogikens kvalitet och de nationella bedömningsverktygen. Syftet med det här pilotprojektet 

är att testa hur utvärderingsverktygen fungerar och samla in information som kan användas för att 

vidareutveckla dem.  

Utvärderingsverktygen för småbarnspedagogiken har producerats i NCU:s expertgrupp utifrån 

kvalitetsindikatorer och de grundar sig på lagstiftningen som styr småbarnspedagogiken, grunderna för 

planen för småbarnspedagogik samt expert- och forskningsdata. Över 30 forskare och experter inom 

småbarnspedagogiken har deltagit i produktionen av bedömningskriterierna och 

självutvärderingsfrågorna. 

 

Kvalitetsuppfattningen och den värderingsstyrande värdegrunden 
Systemet för kvalitetsbedömning som utvecklas inom småbarnspedagogiken grundar sig på en relativ 

kvalitetsuppfattning. Enligt denna kvalitetsuppfattning skapas den rådande uppfattningen om kvaliteten 

utifrån samhället, kulturen och rådande värden samt deras betydelser som skapas inom en viss tid. När 

kvaliteten på den nationella småbarnspedagogiken fastställs är det viktigt att granska de faktorer som inom 

småbarnspedagogiken anses viktiga och eftersträvansvärda, med andra ord vilka samhälleliga värden 

uppfattningen om en högklassig småbarnspedagogik i Finland grundar sig på. Värdegrunden och 

strukturerna som styr utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet presenteras i dokumentet 

Grunderna och rekommendationerna för utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet. I synnerhet i 

pilotskedet, men även senare efter att utvärderingssystemet tagits i bruk, kommer dialogen med 

användarna av utvärderingssystemet att vara viktig för att riktlinjerna för utvecklingen av 

småbarnspedagogiken ska kunna bildas utifrån en gemensam demokratisk diskussion. 

 

Principer för utvecklande utvärdering och självutvärdering 
När bedömningsverktyg tas i bruk är det viktigt att förstå att den utvärdering som genomförs genom dem 

grundar sig på principerna för utvecklande utvärdering och självutvärdering. Detta innebär att personalen 

och aktörerna inom småbarnspedagogiken utvärderar genomförandet av den service de själva ordnar eller 

erbjuder. Bra utarbetade utvärderingskriterier och besvarandet av utvärderingsenkäten fungerar redan i 

sig som verktyg för utvecklingen. Utvärderingssystemet är alltså inte ett övervaknings- eller kontrollsystem 

och dess syfte är inte att jämföra olika enheter eller funktioner sinsemellan. Eftersom utvärderingen sker 

med självutvärderingsmetoden producerar den inte objektiv standardiserad information som därmed 

kontrollerar kvaliteten. 

I den utvecklande utvärderingen spelar den kunskap som personalen inom småbarnspedagogiken 

producerar om verksamhetens innehåll och den kvalitet barnen upplever en central roll. Karakteristiskt för 

utvecklande utvärdering är att utvärderingen i första hand görs för att utveckla den egna verksamheten, 

inte för utomstående utvärderare eller andra instanser. I utvärderingsprocessen betonas de olika 
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parternas, även barnens och vårdnadshavarnas, deltagande i planeringen av utvärderingen, produktionen 

av bedömningsdata och tolkningen av resultaten av utvärderingen. Det centrala i utvärderingsprocessen 

är verksamhetens inriktning mot framtiden och möjligheten att lära sig.  

Inom småbarnspedagogiken strävar man efter att med en utvärdering som grundar sig på förtroende bygga 

upp en utvärderingskultur där utvärderingen i stället för metoder som grundar sig på kontroll eller 

redovisningsskyldighet grundar sig på en öppen diskussion och dialog mellan aktörerna. Syftet med de 

utvärderingsverktyg som NCU producerar är att hjälpa anordnare, privata serviceproducenter och deras 

personal att identifiera utvecklingsobjekt i sin verksamhet samt befintliga styrkor som vidare kan utnyttjas 

som stöd för systematisk utveckling. Det yttersta syftet med den information som utvärderingsverktygen 

producerar är alltså att uppmuntra personalen inom småbarnspedagogiken att utveckla sina 

verksamhetssätt. Dessutom kan de stöda utvärderingen genom att erbjuda utvecklingsverksamheten kort- 

och långsiktiga mål som eftersträvas genom gemensamt överenskomna åtgärder.   

 

Utmaningar i utvärderingen 
Även om utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet är en förutsättning för att utveckla 

verksamheten, finns det många slags frågor som man bör vara medveten om. Utvärderingen är avsedd för 

att utveckla den lokala verksamheten samt för den nationella utvecklingen av småbarnspedagogiken. Det 

är inte möjligt eller ändamålsenligt att jämföra olika verksamhetsformer, kommuner eller 

verksamhetsställen med hjälp av utvärderingsinformationen som produceras med hjälp av 

självutvärderingsmetoden. Kommunen eller serviceproducenten får information om sin verksamhet per 

verksamhetsställe från utvärderingssystemet. Syftet med utvärderingen är alltså att utveckla 

verksamheten och inte att jämföra olika aktörer. 

När småbarnspedagogiken bedöms på lokal nivå bör man komma ihåg att det också behövs annan 

utvärdering av verksamheten för att skapa en övergripande förståelse. Utöver den information som det 

nationella utvärderingssystemet och de tillhörande strukturerade utvärderingsverktygen producerar 

behövs fortfarande observation av barnen, intervjuer, gruppsamtal, pedagogisk dokumentation osv. 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. 

Det är också viktigt att man på olika nivåer i systemet för småbarnspedagogik granskar konsekvenserna av 

utvärderingen. Det väsentliga är vem som samlar in information, hur den insamlade informationen används 

och hur värderingen syns i barnens och småbarnspedagogikens personals vardag. Det är möjligt att 

införandet av ett utvärderingssystem får sådana konsekvenser som inte är syftet med utvecklingen av 

systemet Bedömningen av utvärderingen är också central för att upptäcka dessa icke-avsedda effekter. 

Självvärderingsmetoden fungerar bra som ett utvecklingsredskap. Den uppmanar till att granska den egna 

verksamheten i förhållande till de uppställda målen. När resultaten av utvärderingen tolkas bör man dock 

komma ihåg att resultaten grundar sig på aktörernas relativt subjektiva synpunkter på den fråga som ska 

bedömas. Ibland strävar man efter att besvara utvärderingsenkäterna på ett socialt önskvärt sätt och därför 

kan resultaten ge en mer positiv bild än den verkliga situationen. Dessutom kan personalens 

bakgrundsfaktorer (till exempel utbildning) eller faktorer med anknytning till barngruppen påverka hur den 
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egna verksamheten eller dess kvalitet utvärderas. Därför är det viktigt att utvärderingen genomförs ur ett 

professionellt perspektiv och i en förtroendefull, framåtblickande gemenskapskänsla. 

Med tanke på utvecklingen av verksamheten är det väsentligt att beskriva verksamheten på ett 

sanningsenligt och konkret sätt eftersom utvärderingsinformationen i första hand produceras för 

utvärderaren själv och för utvecklingen av den egna verksamheten. När organisationen kritiskt och 

fördomsfritt kan utvärdera och analysera sina rådande verksamhetssätt har den möjligheter att ändra dem.  

När småbarnspedagogiken, de strukturer som stöder den och den pedagogiska verksamheten i enheterna 

eller grupperna utvärderas med hjälp av färdiga bedömningskriterier ska man komma ihåg att den 

information som produceras då alltid är partiell. Nationellt producerade utvärderingsverktyg kan inte på 

något sätt nå alla dimensioner och perspektiv som är väsentliga för verksamheten. Utanför 

kvalitetsindikatorerna och de kriterier som utarbetats utifrån dem kan finnas sådana aspekter på den 

pedagogiska verksamheten som det med tanke på kvaliteten är nödvändigt att utvärdera. Det är också 

viktigt att notera att utvärderingsverktygen försöker analysera kvalitetsdimensionerna för att möjliggöra 

en kritisk granskning av dem. I småbarnspedagogikens verklighet går dimensionerna ändå in i varandra och 

påverkar varandra.  Information som producerats med hjälp av utvärderingsverktyg blir således en del av 

den befintliga kvalitetsledningshelheten.  

Slutligen 
Utvärderingen av småbarnspedagogiken ska alltså inte göras för dess egenvärdes skull utan för att utveckla 

verksamheten. För att säkerställa utvärderingens mångsidighet kommer NCU i fortsättningen att 

producera stödmaterial och exempel på olika sätt att genomföra utvärderingen och det reflekterande 

arbetssättet på lokal nivå, som kan utnyttjas vid sidan av det nationella systemet för kvalitetsbedömning. 

Avsikten är att det nationella utvärderingssystemet inte ska binda den lokala nivån till ensidig produktion 

av utvärderingsuppgifter. Det system som utvecklas stöder den befintliga utvärderingskulturen och det bör 

finnas utrymme för lokala variationer och metodiska val i utvärderingen.  

 

 

 

 


