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Sammanfattning
Utgiven av
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
Publikationens namn
Pilotprojekt med nationella utvärderingsverktyg för småbarnspedagogiken
Författare
Sivi Harkoma, Janniina Vlasov & Jukka Marjanen

Undervisnings- och kulturministeriet har tilldelat Nationella centret för utbildningsutvärdering
NCU uppdraget att för småbarnspedagogiken utarbeta forskningsbaserade utvärderingsverktyg
med kvalitetskriterier samt att delta i utvecklingen av det nationella kvalitetsutvärderingssystemet
Valkea. Med hjälp av Valkea och tillhörande utvärderingsverktyg kan man samla in information
och producera analyser som stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken på såväl lokal som
nationell nivå. Under vintern 2021 gjorde NCU ett pilotprojekt med sex utvärderingsverktyg för
den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken. De utvärderingsverktyg som testades
grundar sig på NCU:s kvalitetsindikatorer som publicerades 2018 och som verifierar centrala
målsättningar och egenskaper hos högklassig småbarnspedagogik.
Syftet med pilotstudien var att utreda hur väl utvärderingsverktygen och den planerade
utvärderingsprocessen fungerar. Dessutom producerades information om hur utvärderingsverktyg
i framtiden kan användas i utvärderingar på daghem och i utvecklingen av verksamheten. I den
här rapporten beskrivs de centrala resultat av pilotprojektet och de utvecklingsåtgärder som
rekommenderas för att slutföra utvärderingsverktyg samt för att utveckla Valkeas utvärderingssystem.
Pilotprojektet genomfördes i 153 slumpmässigt utvalda kommunala och privata daghem. Både
finsk- och svenskspråkiga daghem deltog. För familjedagvårdens del genomfördes pilotprojektet
i en kommun. Respons på utvärderingsenkäterna och genomförandet av utvärderingsprocessen
samlades in av både personalen och ledningen.
Ur NCU:s synvinkel kan pilotprojektet anses vara lyckat. Även utvecklingsriktningen för
utvärderingen inom småbarnspedagogiken kan anses vara rätt. De pilottestade utvärderingsverktygen
och den planerade utvärderingsprocessen stödde personalens reflektiva arbetssätt, främjade
gemensam reflektion bland personalen i barngruppen och hjälpte dem att identifiera styrkor och
utvecklingsområden i den egna pedagogiska verksamheten. Resultaten från pilotprojektet visar
dessutom att utvärderingsverktygen för småbarnspedagogiken och de påståenden som ingick i
dem lämpade sig väl för utvärdering och utveckling av verksamheten och ansågs vara praktiska.
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Pilotprojektet lyfte också fram utvecklingsbehov. Utvärderingsverktyg samt de påståenden
och de utvärderingsskalor som ingår i dem behöver granskas och preciseras. Innehållet i
sammanfattnings rapporten borde enligt responsen förtydligas och komprimeras. När det gäller
självutvärderingsdiskussion betonas det att anvisningarna borde förtydligas, svarstiden borde
förlängas och frågorna om självutvärdering borde utvecklas. NCU utnyttjar responsen från
pilotprojektet för att slutföra utvärderingsverktyg och för utvecklingen av Valkea.
Ämnesord: småbarnspedagogik, processfaktorer för kvaliteten, utvärderingsverktyg, utvärderings
kriterier, utvecklande utvärdering
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Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)
Julkaisun nimi
Varhaiskasvatuksen kansallisten arviointityökalujen pilotointi
Tekijät
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Kansalliselle koulutuksen arviointikeskus Karville
tehtävän laatia varhaiskasvatukselle laatukriteerejä sisältävät tutkimusperusteiset arviointityökalut
sekä osallistua kansallisen laadunarviointijärjestelmän Valkean kehittämiseen. Valkean ja
siihen sisällytettävien arviointityökalujen avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyyseja
varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Karvi pilotoi
talvella 2021 kuutta varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan liittyvää arviointityökalua.
Pilotoitavat arviointityökalut perustuvat Karvin vuonna 2018 julkaisemiin laatuindikaattoreihin,
jotka todentavat laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaisia ja tavoiteltavia ominaisuuksia.
Pilotin tarkoituksena oli tuottaa tietoa arviointityökalujen ja Karvin suunnitteleman arviointiprosessin
toimivuudesta. Lisäksi tuotettiin tietoa siitä, kuinka arviointityökaluja voidaan tulevaisuudessa
käyttää päiväkodeissa toteutettavissa arvioinneissa sekä toiminnan kehittämisessä. Tässä raportissa
kuvataan pilotin keskeiset tulokset ja niiden pohjalta syntyneet kehittämistoimenpiteet, joita
hyödynnetään arviointityökalujen loppuun saattamisessa sekä Valkean-laadunarviointijärjestelmän
kehittämisessä.
Pilotti toteutettiin 153:ssa satunnaisesti valitussa kunnallisessa ja yksityisessä päiväkodissa. Mukana
oli sekä suomen- että ruotsinkielisiä päiväkoteja. Perhepäivähoidon osalta pilotti toteutettiin
yhdessä kunnassa. Palautetta arviointikyselyistä sekä arviointiprosessin toteuttamisesta kerättiin
sekä henkilöstöltä että johdolta.
Karvin näkökulmasta pilottia voidaan pitää onnistuneena ja arvioinnin kehittämisen suuntaa
oikeanlaisena. Pilotoidut arviointityökalut sekä suunniteltu arviointiprosessi tukivat henkilöstön
reflektiivistä työotetta, edistivät lapsiryhmän henkilöstön yhteistä pohdintaa ja auttoivat heitä
tunnistamaan oman pedagogisen toimintansa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Pilotin tulokset
osoittavat lisäksi, että varhaiskasvatuksen arviointityökalut ja niihin sisältyneet väittämät soveltuivat
toiminnan arviointiin ja kehittämiseen hyvin ja niitä pidettiin käytännönläheisinä.
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Pilotti nosti esiin myös kehittämistarpeita. Arviointityökaluja, niihin sisältyneitä väittämiä ja
arviointiasteikkoja on tarpeen tarkastella ja täsmentää. Yhteenvetoraporttia koskeva palaute
liittyi pääosin sen sisällön selkeyttämiseen ja tiivistämiseen. Itsearviointikeskustelun osalta
kehittämisen kohteiksi nousivat ohjeistuksen selkeyttäminen, vastausajan pidentäminen sekä
itsearviointikysymysten kehittäminen.
Asiasanat: varhaiskasvatus, laadun prosessitekijät, arviointityökalu, arviointikriteeri, kehittävä
arviointi
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The Ministry of Education and Culture has appointed the National Education Evaluation Centre
FINEEC to prepare research-based evaluation tools for early childhood education and care (ECEC),
to draw up quality criteria, and to participate in the development of the national digital quality
evaluation system (Valkea). Valkea and the evaluation tools to be incorporated into it can be used
for collecting information and producing analyses to support the development of ECEC at both
local and national levels. In winter 2021, FINEEC piloted six evaluation tools related to pedagogical
ECEC activities. The evaluation tools piloted were based on the quality indicators published by
FINEEC in 2018, which verify essential and desired characteristics for high-quality ECEC.
The purpose of the pilot project was to produce information on the functionality of the evaluation
tools and the planned evaluation process. Data was also produced on how the evaluation tools
can be used in future evaluations being carried out at ECEC centres and in the development of
activities. This report describes the main results of the pilot and the development measures
derived from them. They will be applied to the completion of the tools and the development of
the Valkea evaluation system.
The pilot was carried out in 153 randomly selected municipal and private ECEC centres, including
both Finnish-speaking and Swedish-speaking facilities. Regarding family day care, the pilot was
implemented in one municipality. Feedback on evaluation tools and the implementation of the
evaluation process was collected from both personnel and management.
From FINEEC’s point of view, the pilot project can be considered successful and the direction in
which the evaluation system is being developed can be considered correct. The piloted tools and
the planned evaluation process supported the personnel’s reflective approach to work, promoted
the joint reflection of the personnel and helped them identify the strengths of and development
areas in their own pedagogical actions. The results of the pilot also show that the tools for ECEC
and the claims included in them were well suited for evaluating and developing activities, and
they were considered practical.
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The pilot also brought up development needs. The evaluation tools, the claims included in them
and the assessment scales need to be reviewed and specified. The feedback on the summary report
mainly addressed the need to clarify and summarise its content. The development needs that
came up in relation to self-evaluation discussion included clarifying the instructions given, longer
response time and the development of self-evaluation questions. FINEEC will make use of the
feedback gathered in the pilot to complete the development of the evaluation tools and Valkea.
Keywords: early childhood education and care, process factors of quality, evaluation tool, evaluation
criterion, enhancement-led evaluation
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1

Inledning

1

Undervisnings- och kulturministeriet har genom ett beslut gett Nationella centret för
utbildningsutvärdering NCU i uppdrag att utarbeta kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken,
delta i utveckling av ett nationellt system för kvalitetsutvärdering, ordna utbildning om
kvalitetsutvärdering samt utarbeta annat material som stöder lokal utvärdering. Uppdraget
anknyter till undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla –
en jämlik början på studievägen, som baserar sig på regeringsprogrammet och som pågår åren
2020–2022. Uppdraget genomförs som en del av NCU:s projekt Utveckling av utvärderingen av
småbarnspedagogikens kvalitet och stödjande av anordnarna. Som en del av detta uppdrag har
NCU pilottestat kvalitetsutvärderingsverktyg som är under utveckling. I denna rapport beskrivs
pilotprocessen och den respons man fått på den.
De nationella utvärderingsverktygen ska bli en del av det digitala kvalitetsutvecklingssystemet Valkea,
som NCU utarbetar och producerar i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Med
hjälp av Valkea kan man samla in information och producera analyser som stöd för utvecklingen av
småbarnspedagogiken på både lokal och nationell nivå. Med hjälp av utvärderingsverktygen producerar
man också i högre grad än tidigare den information som lagen kräver om småbarnspedagogikens
kvalitet ur barnets perspektiv, såsom samspel, pedagogiken och verksamhetens innehåll. Med
hjälp av enhetliga utvärderingsverktyg kan småbarnspedagogikens kvalitet utvecklas jämnt över
hela landet. Inget motsvarande arbete har gjorts på andra utbildningsstadier.
NCU har tillsatt en expertgrupp för projektet fram till slutet av 2022. Expertgruppens uppgift
är att producera information som stöd för byggandet av Valkea och de utvärderingsverktyg
som ska ingå där. Till gruppens uppgifter hör också att göra den nationella utvärderingen till
en enhetlig helhet. Expertgruppen är inte representativ, utan medlemmarna har valts på basis
av arbetshistoria och expertis. När arbetet framskrider hör NCU också ett stort antal andra
intressenter och experter inom området. Till gruppen hör universitetslektor Johanna Heikka
(UEF), småbarnspedagogikchef Satu Järvenkallas (Helsingfors stad), professor Mirjam Kalland
(HU svenskspråkiga utbildningsprogrammet; fr.o.m. 1.1.2021), professor Lasse Lipponen (HU;
t.o.m. 31.12.2020), forskarstuderande Ville Ruutiainen (JYU), forskardoktor Jenni Salminen (JYU)
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och småbarnspedagogikchef Anu Vesiluoma (Kyrkslätts kommun). Gruppens ordförande är
utvärderingsrådet Janniina Vlasov. NCU:s expertmedlemmar i gruppen är utvärderingsexperterna
Sivi Harkoma och Tuomas Sarkkinen.
Utvecklingen av utvärderingsverktyg har framskridit så långt att NCU vintern 2021 (11/2020–
03/2021) pilottestade sex verktyg som anknyter till småbarnspedagogikens kärnpedagogik.
Verktygen som pilottestats anknyter till följande teman: samspel mellan barn och personal, lek,
den pedagogiska processen, individuellt stöd, lärmiljön samt mångfald inom småbarnspedagogiken.
Syftet med pilotprojektet var att ta fram information om hur utvärderingsverktygen fungerar
och hur praktiska de är samt om genomförandet av hela utvärderingsprocessen och dess skeden.
Dessutom tog man fram information om hur utvärderingsverktygen i framtiden kan användas
vid utvärdering och verksamhetsutveckling på daghem.
Under pilotprojektet samlade NCU in information om utvärderingsverktygen, utvärderingsprocessen
och själva pilotprojektet från personal och chefer på daghem och inom familjedagvård. Denna
rapport beskriver de centrala resultaten av responsen och reflekterar över hur NCU kan använda
responsinformationen i sitt arbete med att utveckla kvalitetsutvärderingssystemet.
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2

2.1 Utvärderingsverktyg som en del av den nationella
helheten av utvärdering av småbarnspedagogik
Småbarnspedagogiken utvärderas på alla nivåer från den nationella till den dagliga pedagogiska
verksamheten. Småbarnspedagogiken regleras på nationell nivå av lagstiftning och av det
normativa dokumentet Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018). De lokala planerna
och strategierna för småbarnspedagogiken ger en riktning för ordnandet och genomförandet av
småbarnspedagogiken. På den pedagogiska verksamhetens nivå styrs småbarnspedagogiken av
enhetens eller daghemmets plan för småbarnspedagogik och eventuella gruppspecifika planer för
småbarnspedagogik som utarbetats tillsammans med den samt varje barns individuella plan för
småbarnspedagogik. Till skillnad från individuella planer för barnen är planer på enhetsnivå dock
inte förpliktigande. De dokument som styr småbarnspedagogiken och forskningsrön definierar
vad som hör till högklassig småbarnspedagogik. På så sätt skapar de ramar och riktlinjer även för
kvalitetsutvärdering på olika nivåer inom småbarnspedagogiken.
Anordnare av småbarnspedagogik har en skyldighet att utvärdera sig själva (lagen om
småbarnspedagogik 540/2018, 24 §), och det finns nationella, lokala och gruppspecifika strukturer
och metoder för småbarnspedagogikens kvalitet och kvalitetskontroll. Utvärderingen av
småbarnspedagogiken baserar sig på principen om utvecklande utvärdering (läs mer i Vlasov
m.fl. 2018). Enligt principerna för utvecklande utvärdering står ledningens och chefernas egen
utvärdering av småbarnspedagogikens verksamhet samt utveckling av verksamheten utifrån den
information man fått genom utvärderingen i centrum för utvärderingen. Genom pedagogisk
dokumentation identifierar personalen inom småbarnspedagogiken tillsammans med chefen
hurdana utvecklingsbehov som finns inom barngruppens professionella team, på daghemmet
eller i olika verksamhetsformer (t.ex. familjedagvård) samt vad som behöver utvärderas.
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Kvalitetsutvärderingsverktygen som en del av den nationella helheten
för utvärdering och utveckling av småbarnspedagogikens kvalitet
Identifiering

Mål

Utveckling

Konceptualisering

Utvecklande utvärdering

Kvalitetsledning

Ledning

Lagstiftning

Nationell nivå
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Den pedagogiska
verksamhetens nivå
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Den pedagogiska
verksamhetens nivå
Barngruppens personal

Grunderna för planen för
småbarnspedagogik
Lokal plan för småbarnspedagogik
Frågor som beslutas lokalt

(Individens och gruppens plan
för småbarnspedagogik)

Barnets plan för
småbarnspedagogik

Forskningsrön om småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens nationella
kvalitetsutvärderingsssystem och
kvalitetsindikatorer

Utvärderingsverktyg
för kvalitetsbedömning

FIGUR 1. Kvalitetsutvärderingsverktygen som en del av den nationella helheten för utvärdering
och utveckling av småbarnspedagogiken

De utvärderingsverktyg som utvecklats och pilottestats av NCU blir en del av den nationella
helheten för utvärdering av småbarnspedagogiken (Figur 1). År 2018 publicerade NCU en analys
av faktorer som påverkar småbarnspedagogikens kvalitet som baserade sig på lagstiftningen
och de styrande dokumenten för småbarnspedagogiken samt forskning (Vlasov m.fl. 2018).
Samtidigt publicerades kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken, som beskriver väsentliga
och eftersträvade egenskaper hos högklassig småbarnspedagogik. Kvalitetsindikatorerna hjälper
personalen inom småbarnspedagogiken att konceptualisera och benämna utvecklingsbehov som
identifierats på olika nivåer i småbarnspedagogiken samt att se enskilda områden som utvärderas
som delar av helheten i småbarnspedagogikens kvalitet.
Utifrån kvalitetsindikatorerna har man skapat forskningsbaserade utvärderingsverktyg, och
denna rapport behandlar pilottestning av dem. Dessa utvärderingsverktyg innehåller kvalitets
utvärderingskriterier i form av påståenden samt självvärderingsfrågor som fördjupar utvärderingen.
Utvärderingskriterierna är egenskaper som definierar kvaliteten, som anger hurdan småbarns
pedagogik man vet har gynnsamma effekter på barns välbefinnande, utveckling eller lärande. Med
hjälp av utvärderingskriterierna analyserar aktörer inom småbarnspedagogiken på olika nivåer
den småbarnspedagogikverksamhet som förverkligas inom deras organisationer, daghem eller
barngrupper samt reflekterar över på vilken nivå verksamheten förverkligas just då. Förverkligandet
av kriterierna utvärderas oftast antingen med en kvalitativ skala (en viss aspekt förverkligas väl
eller dåligt) eller en tidsmässig skala (aspekten förverkligas ofta eller sällan) Utvärderingsverktygen
innehåller utöver kriterierna även öppna självvärderingsfrågor, som ska stödja och fördjupa
utvärderingen samt ge kvalitativ utvärderingsinformation till systemet.
19

Den information som tas fram med hjälp av de enhetliga kvalitetsutvärderingsverktygen ger aktuell
kunskap om riktandet av utvecklingsverksamheten och utvecklingen av småbarnspedagogikens
kvalitet som en del av anordnarens eller serviceproducentens kvalitetshanteringshelhet. En
utvärdering som görs med nationellt enhetliga verktyg baserade på kriterier är dock inte helt
problemfri (se avsnitt 2.4). I ett senare avsnitt i denna rapport går vi närmare in på de utmaningar
som är förknippade med kriteriebaserad utvärdering och hur man har försökt lösa dem.

2.2 Utgångspunkter för utvecklingen av utvärderingsverktyg
En utvärdering som genomförs med hjälp av det nationella kvalitetsutvärderingssystemet och
de relaterade utvärderingsverktygen baserar sig på principerna för utvecklande utvärdering och
självvärdering. Det innebär att personalen, ledningen och andra aktörer inom småbarnspedagogiken
med verktygens hjälp själva utvärderar de tjänster som de ordnar eller erbjuder. I utvecklande
utvärdering är det centralt att man producerar utvärderingsinformation i första hand för sig själv,
och ett centralt mål är att utveckla verksamheten utifrån den information man tagit fram (Vlasov
m.fl. 2018; NCU 2020). Det är alltså inte fråga om ett tillsyns- eller kontrollsystem, och syftet är inte
att jämföra olika verksamhetsställen eller verksamheter med varandra. De omsorgsfullt utarbetade
utvärderingsverktygen, kriterierna i dem och besvarandet av utvärderingsenkäten är redan i sig
redskap för utveckling. Eftersom utvärderingen sker med hjälp av ett förfarande för självvärdering
ger den inte heller objektivt standardiserad information som möjliggör kvalitetskontroll eller
jämförelser.
NCU utarbetar utvärderingsverktygen som ett samarbete mellan forskare inom området, den
expertgrupp som utnämnts för projektet och NCU:s tjänsteinnehavare. Hittills har över 30
forskare inom småbarnspedagogik deltagit i utvecklingen av utvärderingsverktygen. De kommer
från alla de universitet i Finland där man forskar och undervisar i småbarnspedagogik. Även
andra expertaktörer, såsom Föräldraförbundet samt undervisnings- och kulturministeriets
uppföljnings- och utvärderingsgrupp för motion bland små barn, har deltagit i utarbetandet av
utvärderingskriterierna. Alla utvärderingsverktyg och material som tas med i Valkea översätts
till svenska, och de svenskspråkiga verktygen utvecklas i samarbete med personal inom den
svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Våren 2021 inledde NCU ett samarbete med representanter
utsedda av Sametinget, och målet är att ta fram några utvärderingsverktyg som stöd för utvärdering
och utveckling av småbarnspedagogik på samiska. NCU betraktar det som mycket viktigt att de
nationella utvärderingsverktygen för småbarnspedagogiken är ett resultat av en så bred diskussion
som möjligt, så att de på bästa möjliga sätt beaktar lokala och kulturella variationer samt
småbarnspedagogikens särdrag. De slutgiltiga utvärderingsverktygen publiceras i NCU:s namn.
Utvärderingsverktyg produceras för utvärdering av både strukturella faktorer och processfaktorer i
småbarnspedagogikens kvalitet. Strukturella kvalitetsfaktorer definierar exempelvis via lagstiftning
eller utbildningskrav vem eller vilka som är behöriga för att arbeta inom småbarnspedagogiken.
Med hjälp av utvärderingsverktyg för strukturella faktorer kan man få fram information om
inom vilka serviceformer eller ramar småbarnspedagogikverksamheten sker. Processfaktorer för
kvaliteten analyserar pedagogiken och verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken, som har
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direkta kopplingar till barnets dagliga upplevelser i småbarnspedagogiken. Med hjälp av verktyg
för processfaktorer utvärderar man hur småbarnspedagogikens mål och innehåll förverkligas
eller kvaliteten på samspelen exempelvis mellan personalen och barnen eller mellan barnen. Med
utvärderingsverktyg kopplade till processfaktorer kan man också ta fram information om hur
vårdnadshavarnas delaktighet i barnens småbarnspedagogik förverkligas eller hur den pedagogiska
verksamheten motsvarar målen för småbarnspedagogiken.
Först tar NCU fram utvärderingsverktyg som kan användas av personer som ansvarar för ledningen
av småbarnspedagogik och av daghemspersonal för självvärdering. I nästa skede tar NCU fram
utvärderingsverktyg som riktar sig till vårdnadshavare samt forskningsbaserat material om hur
barn kan inkluderas i utvärderingen med beaktande av deras ålder och utvecklingsnivå. Senare
utvecklas riktade utvärderingskriterier och -verktyg för olika verksamhetsformer, till exempel
för familjedagvårdare och skiftesvård.

2.3 Valkea – ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem
för småbarnspedagogiken
De utvärderingsverktyg som utvecklats och pilottestats för småbarnspedagogiken görs till en
del av det nationella kvalitetsutvärderingssystemet Valkea. Undervisnings- och kulturministeriet
ansvarar för det tekniska uppbyggandet av och resurstilldelningen för det digitala systemet. Med
hjälp av det system som byggs upp kan man i framtiden samla in information och producera
analyser som stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken på både lokal och nationell nivå.
Från Varda byggs ett gränssnitt till småbarnspedagogikens nationella informationsresurs Varda1,
från vilken man får aktuell bakgrundsinformation om respondenterna och verksamhetsställen.
Med hjälp av de nationella utvärderingsverktyg som ansluts till Valkea skapas enhetlig, tillförlitlig
och kumulerande utvärderingsinformation om anordnarnas och serviceproducenternas verksamhet.
Systemet blir en sorts ”bibliotek” över utvärderingsverktyg för den pedagogiska verksamheten
(processfaktorer) och strukturerna (strukturella faktorer). Systemet kan också producera
sammanfattningsrapporter om enskilda verksamhetsställens och organisationers självvärderingar
nästan i realtid, så att man snabbt får information som stöd för utvecklingen av ledningen och
verksamheten.
Valet av utvärderingstema och -verktyg utgår alltid från den kommunala anordnarens eller privata
serviceproducentens och dess daghems utvecklingsbehov. Ett mål med systemet är att stärka
personalens, barnens och familjernas delaktighet i utvärderingen av småbarnspedagogiken.
Valkea är framför allt ett verktyg att använda som stöd för utvärdering av småbarnspedagogik och
påföljande utveckling. Ansvaret för planeringen av kvalitetskontrollen hålls alltså på lokal nivå.
Det är frivilligt att använda Valkea som en del av anordnarens egen kvalitetsutvärdering. NCU
tillhandahåller stöd och utbildning för användning av systemet och genomförande av utvärderingar.

1

Mer information om informationsresursen Varda för småbarnspedagogiken finns på adressen https://www.oph.fi/sv/
tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
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I framtiden kommer NCU:s externa utvärderingar av småbarnspedagogiken att genomföras
genom det digitala systemet. Precis som hittills har anordnarna av småbarnspedagogik och
serviceproducenterna en lagstadgad skyldighet att delta. Det är tänkt att kvalitetsutvärderingssystemet
Valkea ska tas i bruk i hela landet i början av 2023. Tills dess ordnar NCU utbildning för ibruktagandet
samt omfattande pilot- och förhandstestning av systemet. Mer information om utvecklingen av
systemet finns på NCU:s webbplats2.

2.4 Utmaningar i utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet
Även om utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet är en förutsättning för utveckling av
verksamheten, är den förknippad med många frågor som man behöver vara medveten om.
Utvärderingen är avsedd för utveckling av den lokala verksamheten och för utveckling av
småbarnspedagogiken på den nationella nivån. Det är inte möjligt eller ändamålsenligt att
jämföra olika verksamhetsformer, kommuner eller verksamhetsställen med varandra utifrån
utvärderingsinformation som tagits fram genom självvärdering. Genom utvärderingssystemet kan
en kommun eller serviceproducent få verksamhetsställesspecifik information om sin verksamhet.
Syftet med utvärderingen är alltså att utveckla verksamheten snarare än att jämföra olika aktörer.
I sitt utvecklingsarbete fäster NCU särskild uppmärksamhet vid utmaningar i utvärderingen och
dess nationella utveckling, och försöker lösa dem.
När småbarnspedagogiken utvärderas på lokal nivå måste man komma ihåg att även annan
verksamhetsutvärdering behövs för att skapa en helhetsförståelse. Utöver den information som
man får genom det nationella utvärderingssystemet och de strukturerade utvärderingsverktyg
som är kopplade till det behövs bland annat observation av barnen, intervjuer, gruppdiskussioner
och pedagogisk dokumentation. En alltför ensidig utvärdering medför en risk för att den blir en
rutin och att småbarnspedagogiken reduceras till tekniskt genomförande och en formell strävan
efter att uppnå de mål som nämns i kriterierna (läs mer i Paananen 2017).
Det är också centralt att studera utvärderingens följder på olika nivåer i småbarnspedagogiksystemet.
Det viktiga är vem som samlar in information, hur den insamlade informationen tolkas och används
samt hur utvärderingen syns i vardagen för barnen och personalen inom småbarnspedagogiken.
Det är möjligt att ibruktagandet av utvärderingssystemet har sådana följder som inte hörde till
målen för utvecklingen av systemet. Utvärdering av utvärderingen är viktig även för att upptäcka
sådana oönskade effekter (Paananen 2017).
Självvärdering kan vara ett bra verktyg för utveckling (Huusko 2009). Den vägleder till att studera
sin egen verksamhet i förhållande till de uppställda målen. När man tolkar utvärderingens resultat
bör man ändå komma ihåg att resultaten baserar sig på aktörernas subjektiva syn på det som
utvärderas. Ibland försöker man svara på utvärderingsenkäterna på ett sätt som anses socialt
accepterat, och resultaten kan då ge en bild som är positivare än den verkliga situationen. En

2

karvi.fi/sv/smabarnspedagogik/
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persons egenskaper eller faktorer som anknyter till barngruppen kan också påverka hur man
bedömer sin egen verksamhet och dess kvalitet. Därför är det viktigt att utvärderingen görs ur
ett professionellt perspektiv och i ett förtroendefullt samförstånd med fokus framåt.
Med tanke på utvecklingen av verksamheten är det viktigt att utvärderingsinformationen beskriver
verksamheten på ett sanningsenligt och konkret sätt, eftersom man i första hand tar fram den
för sig själv och för utveckling av den egna verksamheten. När organisationen kan utvärdera och
analysera sina rådande verksamhetsmodeller kritiskt och fördomsfritt, har den möjlighet att
förändra dem (Vlasov m.fl. 2018).
När småbarnspedagogiken, strukturerna som stöder den samt den pedagogiska verksamheten på
daghemmen eller i grupperna utvärderas enligt färdiga utvärderingskriterier, måste man komma ihåg
att den information man får alltid är partiell. Utvärderingsverktyg som utvecklats på nationell nivå
kan aldrig nå alla dimensioner och perspektiv som är viktiga för verksamheten. Sådana perspektiv
på den pedagogiska verksamheten som måste utvärderas med tanke på barnens kvalitetsupplevelse
kan hamna utanför kvalitetsindikatorerna och de kriterier som utvecklats utifrån dem (Paananen
2017). Dessutom är det viktigt att beakta att man måste separera utvärderingsverktygen och
förenkla kvalitetens olika dimensioner för att det ska vara möjligt att analysera dem kritiskt.
I småbarnspedagogikens verklighet binds dessa dimensioner dock samman och de påverkar
varandra. Den information som man fått med hjälp av utvärderingsverktygen blir därmed en del
av den befintliga helheten för kvalitetskontroll.
Man ska alltså inte utvärdera småbarnspedagogiken bara för att utvärdera, utan med tanke på
utveckling av verksamheten (Vlasov m.fl. 2018). För att säkerställa mångsidiga utvärderingar
producerar NCU stödmaterial och exempel på förverkligande av olika modeller för utvärdering
och ett reflekterande arbetsgrepp på lokal nivå. Dessa exempel kan användas parallellt med det
nationella systemet för kvalitetsutvärdering. Tanken är att det nationella utvärderingssystemet
inte ska binda den lokala nivån till produktion av ensidig utvärderingsinformation. Systemet som
är under utveckling stöder den befintliga utvärderingskulturen, och det måste finnas utrymme
för lokala variationer i utvärderingen och för metodologiska val.
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Pilotprojektets
mål och
genomförande
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3

3.1 Pilotprojektets mål
Under pilotprojektet samlade man in utvärderingsinformation och respons genom en
utvärderingsenkät till daghem och familjedagvård samt genom en enkät som ingick i
självvärderingssamtal. Man samlade också in respons genom en enkät till chefer inom daghem
och familjedagvård. I tabellen nedan beskrivs pilotprojektets mål och de frågor som styrde
pilotprojektet närmare:

TABELL 1. Pilotprojektets mål och utvärderingsfrågor
Pilotprojektets mål

Frågor som styrde pilotprojektet

Utreda hur
utvärderingsenkäten fungerar
i personalens utvärdering av
verksamheten

Var påståendena i enkäten lämpliga för personalens
utvärdering av verksamheten, och var de tillräckligt
praktiska?
Lämpade sig påståendena i enkäten för utvärdering av
förskoleundervisningen?

Utreda hur sammanfattnings
rapporterna fungerar i
utvärderingen av ett enskilt
daghems verksamhet

Hur användbar ansåg cheferna att
sammanfattningsrapporten var?
Lämpade sig sammanfattningsrapporten för
utvärderingen och utvecklingen av hela daghemmets
verksamhet?

Utreda hur
självvärderingsfrågorna och
-samtalen fungerar

Lämpade sig självvärderingsfrågorna som stöd för
samtal bland personalen i en barngrupp?
Hur bedömde personalen förverkligandet av
självvärderingssamtal och deras smidighet?
Hur användbara var självvärderingssamtalen för
personalen enligt chefernas åsikt?

Utreda hur fungerande
och praktisk utvärderings
processen är samt utvärdera
genomförandet av
pilotprojektet

Vilka utvecklingsförslag hade personalen gällande
utvärderingsprocessen?
Hur bedömde cheferna den pilottestade
utvärderingsprocessen?
Vilken respons gav cheferna på arrangemangen för
pilotprojektet?
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3.2 Skeden och tidtabell för genomförandet av pilotprojektet
Innan materialinsamlingen för pilotprojektet inleddes ordnade NCU fyra webbinarier med samma
innehåll för chefer för organisationer inom småbarnspedagogiken, där man presenterade utvecklingen
av den nationella utvärderingen och gav praktiska anvisningar och råd för själva pilotprojektet. NCU
ordnade också ett allmänt öppet tillfälle för chefer, som alla anordnare av småbarnspedagogik och
privata serviceproducenter informerades om. Tillfället marknadsfördes också på NCU:s webbplats
och i sociala medier. För de familjedagvårdare som deltog i tillfället ordnades ett separat infotillfälle
i samarbete med NCU:s och stadens experter som leder och handleder familjedagvården.
Daghemscheferna ansvarade för att berätta för sin personal om genomförandet av pilotprojektet,
det tema som anvisats verksamhetsstället, som inkluderade ett utvärderingsverktyg, samt det
relaterade materialet. Som stöd för utvärderingen producerade NCU skriftligt material på finska
och svenska samt korta instruktionsvideor för personalen.
Utvärderingsenkäten ordnades i Webropol 23.11–23.12.2020 och kunde besvaras på finska och
svenska. För familjedagvårdare var enkäten öppen 25.11–13.12.2020. En länk till enkäten och
anvisningar för svarandet skickades till cheferna för de daghem som valts ut för pilotprojektet
samt till de experter som leder och handleder stadens familjedagvård, som vidarebefordrade
dem till sin personal. I pilotprojektet kunde enkäten besvaras även av andra än de anställda som
ansvarar för fostran och undervisning, exempelvis av assistenter.
Av personalens självvärderingar sammanställdes verksamhetsställesspecifika sammanfattnings
rapporter. NCU producerade skriftligt material samt en instruktionsvideo som stöd för tolkningen
och behandlingen av sammanfattningsrapporten för cheferna för daghem och familjedagvård.
NCU gav också cheferna stöd i tolkningen av sammanfattningsrapporterna genom att ordna
”rapportkliniker” på distans. Vid dessa tillfällen tog man upp olika frågor kring tolkningen av
rapporterna och självvärderingarna samt gav tips till personalen gällande presentationen av
rapporterna. Cheferna fick möjlighet att diskutera rapporternas innehåll med NCU:s experter.
Daghemmets chef gick igenom sammanfattningsrapporten med personalen på arbetsplatsen
genom diskussion. Den daghemsspecifika utvärderingsinformationen fördjupades ytterligare i
barngrupperna, då barngruppernas personal förde ett självvärderingssamtal som styrdes av frågor
som hörde till utvärderingsverktyget. Familjedagvårdarna förde självvärderingssamtal i områdesvisa
team, och handledaren för familjedagvården deltog i dessa samtal i en handledande och stödjande roll.
Efter pilotprojektet ordnade NCU ett webbinarium där man presenterade hur pilotprojektet
genomförts och vilken respons man fått samt tog del av erfarenheter från deltagarna i pilotprojektet.
Det avslutande webbinariet ordnades primärt för de anordnare och serviceproducenter inom
småbarnspedagogiken som deltagit i pilotprojektet. En inspelning av webbinariet var dock fritt
tillgänglig på NCU:s webbplats i ungefär två veckor efter webbinariet. För familjedagvårdarna
ordnades också i samarbete med en expert från NCU och experter som leder och handleder
familjedagvården ett separat tillfälle, där man gick igenom pilotprojektets olika skeden, responsen
på det och de utvecklingsförslag man fått in.
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Oktober
2020
Information
• Chefen för
småbarns
pedagogiken
informerades om
pilotförsöket och
dess förlopp.

2.11–
23.11.2020
• Enheterna fick
utvärderings
materialet
och temana,
som cheferna
presenterade för
personalen.
• Personalen tog
del av försökets
material
och video
anvisningarna.

23.11–
23.12.2020

23.12.2020–
23.1.2021
Analys av
resultaten och
rapportering
• NCU behandlade
och analyserade
enkätsvaren och
sammanställde
rapporter för
varje enhet
och sände den
till enhetens
föreståndare.

Enkätformulär
• Personalen
antecknade sina
individuella svar i
det elektroniska
formuläret.

25.1–
26.2.2021
Förankring av
resultaten
• Chefen gick
igenom
resultaten i
rapporten med
sin personal.
• Chefen kom
överens med
barngruppens
personal om
när självut
värderingen
skulle göras.

25.3.2021
• NCU ordnade
ett respons
seminarium där
vi tillsammans
gick igenom
projektets faser
och samlade
in respons om
arbetet.

Självvärderingssamtal
• Barngruppens personal förde
självutvärderingssamtal vars viktigaste
innehåll antecknades och sändes till NCU
elektroniskt.
• Personalen valde ut en prioritering för
utveckling av sin verksamhet.

FIGUR 2. Tidtabell för pilotprojektet

3.3 Utvärderingsverktyg som valts ut för pilotprojektet
Till pilotprojektet valdes sex olika utvärderingsteman, som anknyter till processfaktorer i anknytning
till småbarnspedagogikens kvalitet samt kvalitetsindikatorer som beskriver dem. Temana i fråga
kan på basis av NCU:s forskningsöversikt (Vlasov m.fl. 2018) och Grunderna för planen för
småbarnspedagogik (2018) betraktas som centrala verksamheter i småbarnspedagogiken, som
bör utvärderas och utvecklas på lång sikt.

Samspelet mellan personalen och barnen

”Samspelet är positivt, hänsynstagande, uppmuntrande och varmt. Personalen är engagerad i barn
och i barngruppen.”

Pedagogisk planering, dokumentation, utvärdering och utveckling

”Personalen ansvarar för planering, dokumentation, utvärdering och utveckling på ett sätt som
stöder barnets lärande och utveckling i enlighet med läroplanen.”
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Lek

”Personal och barn genomför mångsidig pedagogisk verksamhet som grundar sig på lek, rörelse,
konst och kulturtraditioner och som ger barn möjligheter till positiva upplevelser av lärande.
Verksamheten främjar uppnåendet av målen i fråga om lärområden och mångsidig kompetens. Det
här utvärderingsverktyget fokuserar endast på utvärdering av lek och det finns egna kriterier för
utvärdering av till exempel rörlighet, konst och kulturarv och verktyg som skapats utifrån dessa.”

Individuellt stöd

”Barns behov av individuellt stöd identifieras. Personalen bedömer behovet av stöd tillsammans
med vårdnadshavarna och vid behov ges barn lämpligt stöd i ett mångprofessionellt samarbete.”

Lärmiljö

”Den pedagogiska lärmiljön, som planeras och skapas tillsammans med barnen, uppmuntrar barn
att leka, röra sig, utforska, skapa och uttrycka sig. Lärmiljön utvärderas och utformas regelbundet
utifrån barnens behov och intressen och så att lärmiljön utmanar och inspirerar barn dem att lära sig.”

Mångfald

”Personalen skapar och upprätthåller en atmosfär i gruppen som bygger på respekt för varje
barns individuella kulturella, religiösa och åskådningsmässiga olikheter. Personalen stödjer barns
flerspråkighet i gruppen.”

Utvärderingsenkäten enligt respektive tema innehöll påståenden vars förverkligande i den egna
barngruppen som personalen utvärderade på en viss skala. I utvärderingsenkäten ingick också
öppna responsfrågor om påståendenas tydlighet och begriplighet samt lämplighet för den praktiska
utvärderingen av verksamheten. Personalen hade också möjlighet att föreslå innehåll som inte
ingick i påståendena, som kunde läggas till i utvärderingsenkäten. Exempel på påståendena i
utvärderingsenkäterna finns i en bilaga (Bilaga 1).
I utvärderingsenkäterna fanns också inledningstexter, som förklarade innehållet och begreppen
i det utvärderade temat för personalen. I några utvärderingsenkäter ingick också öppna frågor,
där respondenterna kunde motivera sina svar eller beskriva faktorer som främjar eller utgör
utmaningar för den pedagogiska verksamhet som påståendena gällde.
Personalen besvarade utvärderingsenkäten anonymt, och de enskilda respondenterna kunde inte
identifieras. Syftet med detta var att uppmuntra personalen att granska sin verksamhet ärligt
och genuint. Personalen ombads ändå uppge allmänna bakgrundsuppgifter, som var kommunen
där de arbetade, daghemmets namn, yrkestitel, åldern på barnen i gruppen, antal barn som får
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särskilt och strukturellt stöd, verksamhetsställets betjäningsspråk samt antalet barn med annat
modersmål än finska eller svenska. Daghemmets namn och informationen om kommunen där
personen arbetar användes endast för att svaren skulle kunna kopplas till rätt verksamhetsställe
för sammanställningen av sammanfattningsrapporten. Informationen om bakgrundsfaktorerna
användes av NCU för vidareutveckling av utvärderingsverktygen och den relaterade rapporteringen,
men inte som en del av verksamhetsställenas sammanfattningsrapporter.

3.4 Verksamhetsställesspecifik sammanfattningsrapport
Efter att personalen lämnat in sina svar på utvärderingsenkäten sammanställdes utifrån
svaren en verksamhetsställesspecifik rapport, som skickades till daghemmets chef. För
familjedagvårdarnas del sammanställdes sammanfattningsrapporten utifrån de självvärderingar
som gjorts av alla familjedagvårdare som är verksamma i staden och som deltog i pilotprojektet.
Sammanfattningsrapporten lämnades dock ut endast om enkäten besvarats av fler än fem anställda
vid verksamhetsstället eller familjedagvårdare. Avgränsningen var viktig eftersom den tryggade
respondenternas anonymitet och därmed förbättrade självvärderingarnas tillförlitlighet.
Sammanfattningsrapporterna sammanställdes i ett R-statistikprogram. Rapporten innehöll
resultaten av verksamhetsställets personals självvärderingar, det vill säga svarens fördelning som
procentandelar (se bilaga 2). I rapporterna presenterades självvärderingarnas fördelningar som
diagram. Under diagrammen fanns också skriftliga beskrivningar som förklarade fördelningarna
och underlättade tolkningen av resultaten.
I tre utvärderingsenkäter (lek, den pedagogiska processen och individuellt stöd) testade man i
pilotprojektet att använda så kallade referensdiagram i sammanfattningsrapporten. Syftet med
diagrammet var att visa hur daghemmets svar förhöll sig till referensgruppen. Diagrammet
inkluderades i rapporten eftersom man ville ta reda på vilka tankar jämförelsen väckte i
utvärderingen. I rapporten för familjedagvårdare använde man dock inte detta diagram, eftersom
familjedagvårdare i endast en stad deltog i pilotprojektet. I referensdiagrammet beräknades
medeltal för påståendena som beskrev delområdena i enkäten, som i diagrammet jämfördes med
det nationella medeltalet och kommunens medeltal. Man bör dock observera att det nationella
medeltalet endast inkluderar verksamhetsställen som deltog i pilotprojektet, och kommunens
medeltal endast de verksamhetsställen i kommunen som valts ut till pilotprojektet. Jämförelse
med kommunens medeltal förutsatte att minst tre verksamhetsställen i kommunen deltog.
Daghemmets chef presenterade sammanfattningsrapporterna om självvärderingarna för personalen,
och man diskuterade dem tillsammans. För tolkningen av sammanfattningsrapporterna tog
man fram anvisningar som påminde om att svaren baserar sig på personalens självvärdering och
subjektiva uppfattningar om de teman som utvärderas. Det kan finnas olika orsaker till att man
upplever att något förverkligas bra eller dåligt, och personalen uppmuntrades att särskilt analysera
dessa orsaker. För familjedagvårdarna presenterades sammanfattningsrapporten i samarbete med
en expert från NCU och de experter inom staden som leder och handleder småbarnspedagogiken,
och självvärderingarna diskuterades gemensamt i familjedagvårdarnas närvaro.
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3.5 Personalens självvärderingssamtal
Efter att ha bekantat sig med sammanfattningsrapporten avtalade daghemscheferna om ordnandet
av självvärderingssamtal tillsammans med personalen i barngrupperna. Samtalen ordnades mellan
januari och mars 2021. Anvisningar för självvärderingssamtalen och en länk till en elektronisk
självvärderingsblankett skickades till ledningen för daghemmen och familjedagvården, som också
ombads vidarebefordra dem till personalen.
För att förbereda sig för samtalet ombads personalen tänka tillbaka på svaren på utvärderingsenkäten
i pilotprojektet, som de hade som PDF-fil. Under självvärderingssamtalet reflekterade personalen
över sin egen och barngruppens pedagogiska verksamhet. Målet med den gemensamma diskussionen
var att hjälpa personalen att fördjupa sin medvetenhet om det tema som utvärderades och att
hjälpa dem att identifiera styrkorna och utvecklingsområdena i sin egen verksamhet. Som
avslutning på självvärderingssamtalet fick personalen välja tre styrkor och utvecklingsområden i
sin grupp i fråga om det tema som utvärderades. Utifrån dessa valde personalen ett fokusområde
för sin pedagogiska verksamhet, som de såg som viktigt för utvecklingen av sin verksamhet. I
pilotprojektet förutsattes inte att man utarbetade någon egentlig utvecklingsprocess. Lärarna inom
småbarnspedagogiken ansvarade för att dokumentera huvudinnehållet och besluten i gruppens
diskussion i systemet med det avsedda formuläret.
Lärarna fick också svara på en öppen fråga om hur självvärderingsfrågorna fungerade, hur samtalet
förlöpte och eventuella insikter som samtalet väckt. I formuläret ingick också en fråga om hur
barnens och vårdnadshavarnas röster skulle kunna göras hörda som en del av utvärderingen och
utvecklingen av verksamheten.
Självvärderingssamtalen för familjedagvårdare ordnades i områdesvisa team, och handledaren för
familjedagvården deltog i alla självvärderingssamtal. Samtalen styrdes av självvärderingsfrågorna,
och deras ovan nämnda centrala innehåll dokumenterades individuellt i en elektronisk
självvärderingsblankett efter samtalet. Exempel på självvärderingsfrågor som ingick i
utvärderingsverktygen finns i en bilaga (Bilaga 3).
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4.1 Pilotprojektets målgrupp och urval
För pilotprojektet gjordes ett stratifierat urval bland de daghemsverksamhetsställen i FastlandsFinland som inte deltog i utvärderingen av nuläget gällande pedagogiken samt konst- och
färdighetsfostran för femåringar som beställdes av ministeriet (Juutinen m.fl. 2021). Även
verksamhetsställen med färre än 35 småbarnspedagogikplatser uteslöts. För urvalet användes en
lista över verksamhetsställen som man på begäran fått från Utbildningsstyrelsen, som baserade
sig på information i småbarnspedagogikens elektroniska informationsresurs Varda.
Urvalet sammanställdes enligt RFV-områden och statistiska kommuntyper (stad, tätort, landsbygd).
Målet med urvalet var inte att skapa ett geografiskt representativt urval i den meningen att
personalandelarna i olika stratum skulle ha motsvarat deras andelar på hela Finlands nivå. Däremot
försökte man i urvalet säkerställa att materialet var tillräckligt stort (men inte onödigt stort), och
att det fanns respondenter från olika geografiska områden.
I urvalets första skede valde man turvis ett verksamhetsställe från respektive stratum (t.ex.
tätortskommuner i Östra Finland), tills personalen vid de verksamhetsställen som ingick i
urvalet (dvs. utvärderingens respondenter) omfattade uppskattningsvis 900 anställda. Därefter
kompletterades urvalet så att minst sex slumpmässigt valda verksamhetsställen inkluderades från
var och en av Finlands nio största städer. Det slutgiltiga materialet bestod av 153 daghem i 62
kommuner, varav 132 drevs av kommunala anordnare och 21 av privata serviceproducenter. För
familjedagvårdens del genomfördes pilotprojektet i samarbete med en kommun.
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4.2 Fördelning av utvärderingsverktygen mellan kommunerna
Utvärderingsverktygen fördelades slumpmässigt mellan kommunerna och städerna så att man för
varje tema för utvärderingsverktygen fick en så enhetlig mängd utvärderingsmaterial som möjligt
från verksamhetsställen i kommuner och städer. De privata verksamhetsställena i respektive stad
eller kommun räknades med i det totala antalet verksamhetsställen för ett utvärderingsverktyg.
Därmed fick verksamhetsställen inom samma privata organisation som var belägna på olika orter
utvärdera olika teman och utvärderingsverktyg.

Samspel

Den
pedagogiska
processen

Lek

Individuellt
stöd

Lärmiljö

Mångfald

• 11 kommuner

• 11 kommuner

• 10 kommuner

• 10 kommuner

• 11 kommuner

• 9 kommuner

• Totalt 24
verksamhets
ställen, varav
4 privata

• Totalt 23
verksamhets
ställen, varav
3 privata

• Totalt 27
verksamhets
ställen, varav
4 privata

• Totalt 27
verksamhets
ställen, varav
2 privata

• Totalt 26
verksamhets
ställen, varav
2 privata

• Totalt 26
verksamhets
ställen, varav
6 privata

• Familjedag
vården i en
stad

FIGUR 3. Fördelning av utvärderingsverktygen mellan verksamhetsställena

4.3 Material som samlades in i pilotprojektet
I pilotprojektet producerades två typer av material. Utifrån svaren i de elektroniska utvärderings
enkäterna för personalen sammanställdes verksamhetsställesspecifika sammanfattningsrapporter.
Totalt 134 rapporter skickades till cheferna, och åtta av dem översattes till svenska. Av de totalt 13
familjedagvårdarnas svar sammanställdes en stadsspecifik sammanfattningsrapport. Materialet som
baserade sig på småbarnspedagogikens kvalitet och utvärdering av den pedagogiska verksamheten
användes dock endast som stöd för lokal utvärdering och utveckling. Detta material rapporterades
inte på nationell nivå.
För utveckling av utvärderingsverktygen samlade man in respons genom en elektronisk
utvärderingsenkät och genom ett formulär som ingick i självvärderingssamtalen. Responsmaterial
från personalen samlades in med hjälp av öppna frågor. Responsmaterial samlades också in från
daghemscheferna och cheferna för familjedagvården med hjälp av en responsenkät som planerats
för detta syfte. Enkäten till cheferna innehöll påståendehelheter om pilotprojektets olika skeden
och arrangemang. Enkäten innehöll också öppna frågor, som kompletterade svaren på påståendena,
och dessutom antecknades reflektioner kring hur hela utvärderingsprocessen lyckades.
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4.4 Respondenter och svarsprocenter
Innan pilotprojektet inleddes ombads daghemscheferna ange det totala personalantalet vid de
verksamhetsställen som valts ut för pilotprojektet. Enligt vad cheferna uppgav deltog totalt
2 005 arbetstagare i pilotprojektet. Antalet kan ses som riktgivande, eftersom man för sex
verksamhetsställens del inte fick något antal. Dessutom deltog 13 familjedagvårdare från en stad.

Svar på utvärderingsenkäten
Utvärderingsenkäten för personalen besvarades av totalt 1 698 anställda inom småbarnspedagogiken.
Svaren på enkäten till familjedagvårdare var totalt 13 till antalet, men dessa svar behandlas inte
separat i denna rapport. Pilotprojektets totala svarsprocent för personalens del i förhållande till
det antal som cheferna anmälde (2 005 arbetstagare) var 84,7 procent. Respondenterna fördelade
sig mellan utvärderingsverktygen enligt följande:

TABELL 2. Respondenternas antal och fördelning mellan utvärderingsverktyg
Utvärderingsverktyg

Antal respondenter

Respondenternas fördelning (%)

Samspel

236

13,9 %

Den pedagogiska
processen

277

16,3 %

Lek

249

14,7 %

Individuellt stöd

290

17,1 %

Lärmiljö

294

17,3 %

Mångfald

352

20,7 %

1 698

100 %

Totalt

Svar som samlats in genom formuläret för självvärderingssamtal
Svaren som samlades in genom formuläret för självvärderingssamtal bland personalen
dokumenterades utifrån reflektioner från alla i personalen som arbetar med en barngrupp,
och därför fick man endast in ett svar för varje barngrupp som deltog i pilotprojektet. För alla
utvärderingsverktygens teman fick man in totalt 462 svar på formulären för självvärderingssamtalen.
Familjedagvårdarna registrerade formulären för självvärderingssamtal individuellt, och för deras
del samlades totalt 12 svar in.
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Svar på enkäten till daghemschefer
Totalt deltog 142 daghemschefer i pilotprojektet. Från cheferna fick man in totalt 124 svar på enkäten
(svarsprocent 87,3). Av de svar som kom in kom 88 procent från kommunala verksamhetsställen
och 12 procent från privata serviceproducenter och föreningar.

4.5 Analys av responsmaterialet
Största delen av det responsmaterial som gäller pilotprojektet är kvalitativt. De kvantitativa
materialen i responsenkäten till cheferna analyserades statistiskt med SPSS-programmet, och
resultaten presenteras visuellt som frekvenser och procentandelar. I analysen av alla öppna
responsfrågor användes materialbaserad temaanalys (anpassad efter Braun och Clark 2006).
Det material som samlades in från personalen genom utvärderingsenkäterna analyserades först
ett utvärderingstema (dvs. ett utvärderingsverktyg) i taget. Vid den första läsningen kodades
materialet i tre centrala överordnade klasser: 1) positivt, 2) utvecklande och 3) andra observationer
gällande respondenten, gruppen eller barnen. Efter den preliminära klassificeringen fortsatte
man analysera materialet genom att leta efter återkommande teman i respektive klass. Därefter
utvärderades temana och kombinerades vid behov till mer sammanhängande helheter. Svar som
var mångtydiga eller inte anknöt till frågan klassificerades inte.
För vissa responsmaterial hoppade man över den första klassificeringen och gick direkt till mer
detaljerad kodning av materialet. Om ett svar innehöll flera olika teman (koder), klassificerades
det i fler än en kategori. Antalet omnämnanden som klassificerats i de olika kategorierna är alltså
större än antalet respondenter.
Efter analysen av de öppna responsfrågorna upptäcktes att de slutgiltiga kategorierna var liknande
oberoende av utvärderingsenkät och ofta även responsfråga. På grund av materialets omfattning
och med tanke på rapportens läsbarhet rapporteras all respons som berör utvärderingsenkäterna
tillsammans. Om man i fråga om någon utvärderingsenkät noterade något som avvek från de
övriga enkäterna eller något särskilt att utveckla, nämns det separat.
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I pilotprojektet samlade man in respons på utvärderingsenkäterna, de verksamhetsställesspecifika
rapporterna, personalens självvärderingssamtal samt genomförandet av projektet i allmänhet. Man
bad om respons från personalen inom småbarnspedagogiken, daghemscheferna och ledningen för
familjedagvården. Responsen från familjedagvårdarna rapporteras på en allmän nivå, eftersom antalet
respondenter var så litet. I pilotprojektet ingick daghem vars verksamhet ordnades helt eller delvis
på svenska. Responsen från finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik rapporteras tillsammans,
eftersom man i de kvalitativa analyserna inte hittade några skillnader mellan dessa grupper.

5.1 Personalens bedömningar av hur utvärderingsenkäterna fungerade
I rapporteringen av responsen gällande utvärderingsenkäten för personalen slog man ihop två
responsfrågor, som gällde påståendenas tydlighet och begriplighet samt hur praktiska de var.
För dessa två frågor hittade man sammanlagt 2 479 omnämnanden. Omnämnandena delades in
i positiv, utvecklande och andra anmärkningar-respons. Andra anmärkningar-responsen (223
omnämnanden) uteslöts från rapporteringen, eftersom den inte innehöll information som var
av betydelse för utvecklingen av utvärderingsverktygen.

5.1.1 De flesta av påståendena var tydliga, begripliga och praktiska
De flesta av arbetstagarna bedömde påståendena positivt (1 746 omnämnanden). Påståendena
ansågs bland annat vara konkreta och lättlästa. Enligt personalen beskrev påståendena
småbarnspedagogikens funktioner på ett praktiskt och sanningsenligt sätt, och lämpade sig därför
väl för utvärdering av situationer i vardagen. Enligt vissa respondenter motsvarade påståendena i
hög grad vardagens rutiner och var aktuella med tanke på gruppens verksamhet.

Jag tyckte att påståendena passade ganska bra för utvärdering av den praktiska verksamheten, eftersom man talar om saker som vi jobbar med varje dag. (utvärderingsverktyget för individuellt stöd)
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De lämpade sig bra. De var praktiska, lätta att förstå och konkreta. (utvärderingsverktyget för
lärmiljö)

Påståendenas utformning betraktades allmänt taget som tydlig, och deras längd fungerade bra
med tanke på utvärderingen. Enligt personalen var det relativt lätt att utvärdera den egna gruppens
verksamhet med hjälp av påståendena, och utvärderingen gällde sådant som var väsentligt och
viktigt för verksamheten.

Påståendet var tydligt utformat och det fanns inget utrymme för tolkning i svaret. (utvärderingsverktyget för lek)

Utifrån svaren kunde man dra slutsatsen att utvärdering med den pilottestade enkäten hjälpte
personalen att reflektera över sin verksamhet samt identifiera sina styrkor och utvecklingsområden
i fråga om denna. Påståendena stödde personalens gemensamma diskussion och gav nya idéer
för utvecklingen av verksamheten. En del av de anställda rapporterade att de idéer och verktyg
för utveckling av utvärderingen av verksamheten som skapats genom påståendena blev kvar som
regelbundna rutiner i barngruppen.

Genom påståendena är det lätt att analysera mål som främjar interaktionen som är viktiga för
handledningen av barngruppen. Här är det bra att fundera på sitt eget agerande och hur det påverkar gruppens verksamhet. Hur skulle det påverka barngruppen om verksamheten förändrades på
något sätt. (utvärderingsverktyget för samspel)

Personalen rapporterade att det var lätt att besvara påståendena. Svarandet underlättades exempelvis
av möjligheten att motivera sina svar i ett öppet svarsfält i anslutning till påståendena. En liten
andel av arbetstagarna hade velat kunna skriva preciseringar i anslutning till enskilda påståenden,
men denna möjlighet fanns inte. Personalen betraktade också metoden för svarandet som bra
och bedömningsskalorna som fungerande.

Frågorna var tydliga och svarsalternativen var ändamålsenliga. Det var lätt att besvara flervalsfrågorna, men det var också bra att det fanns möjlighet att komplettera sina svar i de öppna frågorna.
(utvärderingsverktyget för lek)
Lämpar sig bra – man fick tänka till hur vi faktiskt utvärderar leken och man kunde se vad vi bör
förbättra men även vilka faktorer som är bra. (utvärderingsverktyget för lek)

Vissa respondenter berömde särskilt det att man i samband med påståendena har lagt till förklarande
praktiska exempel eller andra infotexter, som bedömdes göra påståendena lättare att förstå.
Önskemål om förtydligande texter och exempel kom också fram i utvecklingsförslagen gällande
påståendena.
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5.1.2 I påståendena fanns också en del att utveckla
Ungefär en femtedel av personalens svar handlade om att påståendena var otydliga eller att det
var utmanande att svara, eller innehöll någon typ av förslag på hur påståendena kunde utvecklas
(510 omnämnanden). Om ett påstående upplevdes som svårbegripligt eller mångtydigt var det
svårt för respondenten att uppfatta vilket delområde i verksamheten utvärderingen borde riktas
mot. Detta påverkade självvärderingens tillförlitlighet.

Mer konkreta frågor om vardagliga situationer i småbarnspedagogiken hade kunnat ge ännu fler
perspektiv på utvecklingen och diskussionen. (utvärderingsverktyget för mångfald)

En del av personalen ansåg att påståendenas innehåll överlappade varandra eller var för omfattande
med tanke på utvärderingen. Flera respondenter föreslog också att påståendena skulle delas upp
i mindre helheter så att självvärderingen skulle gå enklare och smidigare. Å andra sidan önskade
en del av personalen att påståendena skulle omfatta ännu större helheter. Önskemålen varierade
mellan olika utvärderingsverktyg.

Påståendena var begripliga, men för lika, och enkäten hade kunnat komprimeras. (utvärderingsverktyget för den pedagogiska processen)
Jag skulle ha separerat påståendena om observation och dokumentation av lek, eftersom jag tror
att det sker mycket observation, medan dokumentation är mer främmande för personalen. (utvärderingsverktyget för lek)

Svarsalternativ som inte alls lämpade sig för utvärderingen gjorde det svårare att svara. Påståendets
utformning motsvarade inte utvärderingsskalan, i synnerhet när det gällde påståendena i
utvärderingsverktyget för mångfald. I utvärderingsenkäten för mångfald hade man av misstag
lämnat kvar påståenden där bedömningen med den givna skalan var mångtydig. NCU upptäckte
detta när utvärderingsenkäten var öppen, och felet kunde då inte längre korrigeras.

Svårt att besvara vissa frågor med förverkligas/förverkligas inte, t.ex. vi har i vår grupp observerat/
ingripit i diskriminering på grund av personliga egenskaper eller olika bakgrunder, om man inte
har noterat sådant eller behövt ingripa (utvärderingsverktyget för mångfald)

En del av personalen kritiserade de givna svarsalternativen. Det var svårt att välja ett lämpligt
svarsalternativ bland annat om respondenten upplevde att det efterfrågade fenomenet inte
förekom i gruppen. Det var också svårare att svara om påståendena inte lämpade sig för den egna
gruppens verksamhetsutvärdering, exempelvis på grund av gruppens verksamhetsform. Som ett
exempel på detta nämndes skiftesvård. Även sådana påståenden där hela barngruppens personals
verksamhet stod i centrum upplevdes som besvärliga, om verksamheten huvudsakligen ordnades
i smågrupper. Utvärderingen försvårades också av situationsbundenheten i den verksamhet som
utvärderingen gällde.
42

Helt okej, men vardagen ser nog ofta inte ut som planerat och det går inte allt så som man tänkte,
så skulle vara bra att få in det också. (utvärderingsverktyget för samspel)
Situationerna varierar från dag till dag. Ibland förverkligas något påstående väldigt bra, och någon annan dag uppmärksammar man nästan inte alls samma sak. Det var alltså svårt att bedöma
svaren. (utvärderingsverktyget för lek)

Utvärderingen av verksamheten med hjälp av påståendena försvårades enligt vissa respondenter
av faktorer som hade med barnens ålder att göra. En del av personalen rapporterade att det
borde finnas olika påståenden för utvärdering som gäller barn i olika åldrar. Exempelvis i
utvärderingen av verksamhet för barn under tre år såg man det bland annat som utmanande att
de yngsta barnen ännu inte pratar. Även om de flesta ansåg att påståendena fungerade bra för
utvärdering av förskoleundervisning, var några respondenter av annan åsikt. Svaren lyfte fram
förskoleundervisningens målmedvetenhet, som gjorde att exempelvis lek som utvärderingstema
upplevdes som svårt att utvärdera.

Frågorna var ganska omfattande, och man skulle också ha kunnat ha olika enkäter för små och
stora grupper. (utvärderingsverktyget för lärmiljö)

Vid sidan av utvärderingen av den egna verksamheten påverkade även gruppens övriga personals
verksamhet genomförandet av självvärderingen. Enligt respondenterna försvårades en utvärdering
av hela barngruppens personals verksamhet av att de anställda inom småbarnspedagogiken i den
egna gruppen hade väldigt olika uppfattningar om arbetet i gruppen. I synnerhet påståendena
i utvärderingsverktyget för pedagogisk planering, dokumentation, utvärdering och utveckling
bedömdes passa bättre för verksamhetsutvärdering enligt arbetsbilden för en lärare inom
småbarnspedagogiken än för en barnskötare. Exempelvis påståendena om verksamhetsplanering
bedömdes som besvärliga ur en barnskötares perspektiv.

Påståendena motsvarade i hög grad arbetsbilden för lärare inom småbarnspedagogiken, svårt för
barnskötare att besvara exempelvis påståendena om pedagogisk planering. (utvärderingsverktyget
för den pedagogiska processen)
Ibland var det svårt att besvara frågan för hela gruppens del, om arbetstagarna arbetar på olika
sätt. (utvärderingsverktyget för individuellt stöd)
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5.2 Chefernas bedömningar av hur väl
utvärderingsenkäten för personalen fungerar
Respons samlades in från daghemscheferna med hjälp av en enkät som skickades i slutskedet av
pilotprojektet. I samband med enkäten kartlades chefernas erfarenheter av hur utvärderingsenkäterna
för personalen fungerade.

Den procentuella andelen respondenter (%)
helt av annan åsikt

delvis av annan åsikt

varken av samma
eller annan åsikt

helt av samma åsikt

FIGUR 4. Chefernas bedömningar av enkäten för personalen (%, n=117–118)

Chefernas bedömningar av personalenkäterna var huvudsakligen positiva (figur 4). Den information
som enkäten gav bedömdes vara till nytta för utvecklingen (89 %), och påståendena ansågs gälla
sådant som var väsentligt för den pedagogiska verksamheten (88 %). Å andra sidan var en något
större andel av annan åsikt gällande påståendenas tydlighet (12 %) och lämpligheten hos den tid som
användes för att svara (9 %). Även den skriftliga responsen i de öppna svaren gällde huvudsakligen
otydlighet i påståendena. Även tidpunkten för utvärderingsenkäterna ansågs utmanande.

Det skulle vara bra att förklara de mer främmande begrepp som ingår i påståendena i personalenkäten. När vi tillsammans gick igenom resultaten visade det sig att olika personer hade tolkat
påståendena på olika sätt. Å andra sidan väckte detta en bra diskussion om vad man söker efter
med påståendet, och därmed var det också ett bra sätt att sprida kunskap bland personalen.
Tidtabellen är viktig. Enkäterna borde ordnas vid rätt tidpunkt i förhållande till verksamhetsplaneringen, -utvärderingen och -utvecklingen. Så att detta inte blir en separat, lös del utan kan
inkluderas i den egna verksamhetens strukturer.
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5.3 Chefernas bedömningar av hur daghemmens
sammanfattningsrapporter fungerar
Chefernas bedömningar av daghemmens sammanfattningsrapporter var positiva (Figur 5).
Rapporten ansågs i huvudsak vara begriplig (87 %) och till nytta (93 %). Även bland dem som
angav utvecklingsområden för rapporten i de öppna svaren ansåg över hälften att daghemmets
sammanfattningsrapport huvudsakligen var till nytta och begriplig.

FIGUR 5. Chefernas bedömningar av verksamhetsställets självvärderings- dvs. sammanfattningsrapport (%, n=119)

Cheferna bedömde att rapporten stödde verksamhetsutvecklingen väl (93 %), och detta perspektiv
lyftes också fram i de öppna svaren.

Det här var bra. I synnerhet tilläggsfrågorna till rapportens olika punkter fick till stånd en bra
diskussion som öppnade upp perspektiven.

Enligt svaren på de öppna frågorna var de viktigaste utvecklingsområden att förtydliga och
komprimera rapporten. En del upplevde det som utmanande att behandla rapporten med personalen
på grund av att rapporten eller själva utvärderingsenkäten var mångtydig eller svår att förstå.

För att utvärderingsrapporten ska kunna användas på bästa sätt kräver reflektionerna kring den
diskussion och tolkning, så att man förstår varför resultatet är som det är. En alltför enkel tolkning
kan leda åt fel håll, om man inte öppnar upp frågorna genom diskussion. Utvärderingsrapporten
var en bra sporre till diskussion.
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Jämförelsediagrammen i självvärderingsrapporten ansågs i regel vara nyttiga, och många chefer
var nöjda med möjligheten att jämföra sitt daghems resultat med medeltalet på kommunal eller
nationell nivå. En del chefer bedömde att jämförelsen skulle öka den gemensamma diskussionen
och även underlätta reflektionerna kring den egna verksamheten. Å andra sidan fick diagrammet
och jämförelsen också en del kritik, med anledning av exempelvis självvärderingens subjektivitet.

Diagrammet var intressant. Personalen och även jag som chef upplevde det som belönande att vara
på samma nivå som det nationella medeltalet och i vissa avseenden lite över medeltalet. I fråga
om stödet för utvecklingen fick ett delområde som var lite under medeltalet oss att fundera på vad
det kan bero på och vad vi kan göra åt saken.
I jämförelser finns alltid en risk för att någon känner sig sämre eller att det blir onödigt tävlande.
För att diagrammet ska behandlas realistiskt krävs bakgrundsinformation om att objekten för
jämförelsen har besvarat enkäten enligt vad de känt och upplevt just då, och att siffran i diagrammet inte är ett skolvitsord för vår verksamhet.

Cheferna tillfrågades också genom en öppen fråga om hurdan utvärderingsinformation som skulle
stödja utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i framtiden (exempelvis visuella diagram,
skriftliga tolkningar). En del respondenter önskade i första hand skriftliga tolkningar och andra
visuella diagram. De flesta av respondenterna menade dock att båda borde användas och stödja
varandra. Man önskade att utvärderingsinformationen som samlades in om verksamheten skulle
vara konkret, tydlig och nära det praktiska arbetet. Några enstaka chefer önskade också andra
former av information, exempelvis webbinarier för chefer samt verkstäder eller videoklipp.

5.4 Uppfattningar om hur självvärderingssamtalen fungerade
Syftet med självvärderingssamtalen och de relaterade kvalitativa frågorna var att styra samtalet
inom barngruppens personal mot teman som är viktiga för utvärderingsverktyget samt att fördjupa
reflektionerna kring det tema som utvärderas. Personalen tillfrågades om hur självvärderingsfrågorna
lämpade sig för detta syfte och hur självvärderingssamtalen gick.
Största delen av personalen upplevde att självvärderingsfrågorna fungerade bra och att samtal
ledda av dem är ett bra sätt att fördjupa utvärderingen utifrån den egna gruppens behov (591
omnämnanden). Enligt dessa arbetstagare ökade det gemensamma självvärderingssamtalet
engagemanget för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och hjälpte dem att reflektera
över konkreta idéer för förnyelse av verksamheten.

Diskussionen var aktiv och vi hittade tillsammans ”förklaringar” till svaren. När vi tillsammans
funderade över verksamheten förstod vi varför vi svarat just så. Sådana här självvärderingsenkäter
skulle kunna användas inom alla enheter inom staden, för att hjälpa till att reflektera över arbetet.
(utvärderingsverktyget för den pedagogiska processen).
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Jag tyckte att de lämpade sig bra, reflektionerna kring utvecklingsobjekt väckte mest diskussion.
Jag fick en känsla av att teamet är motiverat att fästa särskild uppmärksamhet vid det valda fokusområdet. Sådana här diskussioner är viktiga, och förhoppningsvis kommer vi att ha fler sådana
här diskussioner. (utvärderingsverktyget för mångfald)

Majoriteten ansåg att självvärderingsfrågorna var bra och mångsidiga och att deras innehåll stod
nära småbarnspedagogikens vardag. Frågorna hade väckt tankar och reflektioner bland personalen
om temat som utvärderades och på så sätt gjort det lättare att hitta nya perspektiv. Frågorna hade
också hjälpt till att styra självvärderingssamtalet mot temat och att hålla sig till temat.

Frågorna var bra och styrde samtalet, och vi tyckte ändå att de var lagom många och vi fick uppgiften
klar inom en timme som det var tänkt. Vi är i början och utvecklingsarbetet är förstås i ett tidigt
skede, och vi kommer säkert att återkomma till dem många gånger. (utvärderingsverktyget för lek)
Viktiga frågor. De fick oss att fundera över lek, lekens betydelse och hela temat på ett mångsidigt
sätt. Vi funderar också mer på vår egen verksamhet. (utvärderingsverktyget för lek)

Enligt respondenterna hade självvärderingssamtalet hjälpt dem att utvidga och förtydliga förståelsen
för den egna barngruppens pedagogiska verksamhet. Å ena sidan synliggjorde personalens
självvärderingssamtal befintliga styrkor i gruppens verksamhet och stärkte uppfattningen om att
mycket redan är bra i gruppen. Å andra sidan har fördjupningen i temat och den gemensamma
diskussionen om det hjälpt personalen att identifiera utmaningar och utvecklingsområden i den
egna gruppens pedagogiska verksamhet.

Vi kan tänka på mångfald på ett mångsidigare sätt, inte exempelvis bara genom kulturell/religiös/
politisk bakgrund. Vi märkte att det fanns stor mångfald i vår grupp, trots att vi för tillfället inte
hade invandrare i gruppen. Sammantaget har vi många styrkor och en accepterande atmosfär.
(utvärderingsverktyget för mångfald)
Vi lade märke till mycket bra i verksamheten, mycket arbete har gjorts för detta redan tidigare, så
resultatet syns redan nu i verksamheten. Vi hittade mycket positivt och samtalet väckte tankar.
(utvärderingsverktyget för lärmiljö)

Enligt personalen hade självvärderingssamtalet förts i god anda och det bedömdes sammantaget
vara till nytta. Som faktorer som främjade samtalet nämndes bland annat en god gemenskap bland
gruppens personal, inbördes förtroende och öppenhet samt att personalen hade en enhetlig och
delad förståelse för samtalets teman. Det sågs också som viktigt att alla arbetstagare fick möjlighet
att delta i samtalet och bli sedda.

Alla medlemmar i teamet fick göra sig hörda i samtalet. Värdegrunden hos teamets vuxna och likheterna i verksamheten möjliggör ett gott samarbete. (utvärderingsverktyget för individuellt stöd)
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Vi konstaterade att vi gör ett gott arbete och att samarbetet löper. Det finns förtroende, vi kan tala
öppet. (utvärderingsverktyget för lärmiljö)

En liten andel av personalen lyfte i sina svar fram barnens och vårdnadshavarnas andel i utvärderingen
och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Personalen uppgav att självvärderingssamtalen
gjort dem medvetna om att de borde uppmärksamma barnens delaktighet i exempelvis byggandet
av lär- och lekmiljöer eller utvärderingen av den genomförda verksamheten. Man ville fästa mer
uppmärksamhet vid vårdnadshavarnas delaktighet exempelvis genom information.

Barnen behöver bli mer delaktiga i verksamheten. Delaktighet skapar sammanhållning i gruppen
och barnen får mer mångsidigt föra fram sina egna tankar och åsikter. Dessa ovan nämnda saker
främjar interaktionen mellan barnet, personalen och föräldrarna. (utvärderingsverktyget för
samspel)

Även om de flesta av arbetstagarna bedömde självvärderingssamtalen positivt, fanns det också
en del att utveckla (158 omnämnanden). En del respondenter tyckte att självvärderingsfrågorna
var för omfattande och svåra att förstå, vilket gjorde att de förhindrade en gemensam diskussion.
Enligt vissa respondenter var det tema som de fått att utvärdera i pilotprojektet inte väsentligt för
utvecklingen av gruppens verksamhet, vilket gjorde det svårt att föra en gemensam diskussion
om temat.

Som frågor är de mycket öppna och egentligen avviker de ej från den dagliga diskussionen i teamet.
Om man vill styra in frågorna bör man be teamet utveckla konkreta idéer och verktyg. (okänt
utvärderingsverktyg)

En utmaning för genomförandet av självvärderingssamtalen var enligt personalen att det inte
fanns tillräckligt med tid för korrekt genomförande av självvärderingssamtalen. Frånvaro bland
personalen förhindrade också ordnande av självvärderingssamtal i samband med teammöten. En
del respondenter rapporterade också att anvisningarna från NCU var otydliga.

Den timme som reserverats för samtalet räckte inte, och man borde ha hunnit prata också om annat
under teamtiden. Anvisningarna för samtalet var otydliga och olika personer på arbetsplatsen hade
förstått dem på olika sätt. Vi vill därför ha tydligare anvisningar i framtiden. (utvärderingsverktyget för den pedagogiska processen)
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5.5 Chefernas bedömningar av nyttan med
självvärderingssamtalen för personalen
Chefernas bedömningar av självvärderingssamtalen för personalen var huvudsakligen positiva
(Figur 6).

FIGUR 6. Chefernas bedömningar av självvärderingssamtalen för personalen (%, n=118–119)

Samtalen ansågs vara till nytta för utvecklingen av verksamheten (89 %) och frågorna ansågs styra
samtalet mot sådant som var viktigt för det tema som utvärderades (84 %). Anvisningarna ansågs
också vara tydliga (83 %). Å andra sidan var det utmanande att hitta tillräckligt med tid för samtalet
(31 %). I de öppna svaren bedömde många chefer att personalen hade nytta av samtalen och att
stödet framför allt berörde personalens egna reflektioner kring verksamheten. I sina svar lyfte
cheferna fram betydelsen av sin egen roll i utvärderingsprocessen. Å andra sidan lyfte cheferna
också fram uppmärksammande av tidtabellen och strukturerna för utvärderingen och utvecklingen.

Frågorna fick personalen att fundera på och reflektera över helt rätt saker. Situationen behövde
inte styras så mycket. Som chef var jag med i allt, eftersom jag ville få en överblick över situationen
och genomföra utvärderingen tillsammans. Detta signalerade till personalen att ämnet är viktigt.
Jag fick massor av bra information om gruppens pedagogiska situation. Med en grupp kunde vi
också bena ut ganska svåra saker.
Som verktyg behövs god handledning för att rikta samtalet mot frågans kärna och flera ”användningstillfällen”, så att man kan uppnå maximal nytta.
Har inte haft möjlighet att ha dessa samtal ordentligt. Skulle behövas tid utanför gruppen.
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5.6 Hur skulle personalen utveckla utvärderingsprocessen som helhet?
I enkäten tillfrågades daghemspersonalen om hur de skulle utveckla genomförandet av motsvarande
utvärderingar och hurdan annan respons de skulle vilja skicka till NCU. De flesta av de arbetstagare
som besvarade enkäten ansåg att den som sådan var tydlig och att den valda utvärderingsprocessen
var ett bra sätt att genomföra utvärderingar (157 omnämnanden). Enligt respondenterna kan
utvärderingen främja utvecklingen av en gemensam syn och uppnående av målen för verksamheten.
Det kom också in många förslag för utveckling av utvärderingsprocessen (165 omnämnanden).
Personalen lyfte tydligt fram bland annat att ett framgångsrikt genomförande av utvärderingsprocessen
kräver att de befintliga resurserna och strukturerna stärks. Många respondenter efterlyste
regelbundenhet i utvärderingen, så att effekterna av utvecklingen kan följas upp. Personalen
betonade också att tid behövs även för att förankra de nya rutiner som följer på utvärderingen
och utvecklingen.

Jag skulle försöka utveckla verktyget till ett sådant redskap som skulle följa med teamet under
året och kring olika teman – lite så att det samtidigt skulle utvärdera och utveckla. Utvärdering
av mycket större helheter än så här på en gång skulle nog vara väldigt arbetsamt. Å andra sidan
skulle det vara bra att ha fler öppna svar, så att man skulle kunna förklara sina tankar om frågorna.
Skrivande är ett starkare utvecklingsverktyg och fördjupar tankarna kring temat.

En del av personalen ville kunna besvara utvärderingsenkäten som team, så att utvärderingen
utöver individuella analyser även skulle inkludera reflektioner på gruppnivå. Vissa respondenter
rapporterade att de hade gått igenom påståendena i utvärderingsenkäten tillsammans innan de
svarade. På så sätt var det möjligt att komma djupare in i utvärderingstemat med tanke på den
egna gruppens verksamhet och tillsammans diskutera svåra begrepp. Vissa respondenter önskade
utbildning eller extern pedagogisk konsultation som stöd för utvärderingen.

Ett stödpaket från utbildaren exempelvis i elektronisk form eller som ett handledningshäfte. Grupperna borde genuint få tid att bekanta sig med och ta till sig temat, så att förståelsen för sådana
här projekt skulle öka och så att vi skulle lägga märke till den hjälp de ger och möjligheten att
förändra vår verksamhetskultur.
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5.7 Familjedagvårdarnas bedömningar av
enkäterna och självvärderingssamtalen
Man samlade in respons från de familjedagvårdare som deltog i pilotprojektet om utvärderingsenkäten
och självvärderingssamtalen i samband med de träffar som ordnades regelbundet. Responsen
samlades in genom att man diskuterade tillsammans och delade med sig av sina tankar och
erfarenheter kring utvärderingsverktygen och -processen.
Familjedagvårdarna ansåg att utvärderingsenkäten om lek var tydlig och fungerande samt stödde
utvecklingen av arbetet. I enkäten hittades några besvärliga begrepp, som anknöt till exempelvis
pedagogisk dokumentation i familjedagvårdarens arbete. Enligt familjedagvårdarna utgjorde
omfattningen på temana i utvärderingsverktygen en utmaning för genomförandet av självvärderingen
och besvarandet av enkäten. En alltför begränsad tid för arbetet med utvärderingsverktyget
försvårade också genomförandet av utvärderingen som en del av familjedagvårdarens arbetsbild.
En del av familjedagvårdarna såg utvärderingen som ett separat och lösryckt tilläggsarbete, och
kunde därför inte integrera den som en del av den dagliga utvecklingen av den egna verksamheten.
Familjedagvårdarna beskrev självvärderingssamtalet som ordnades under pilotprojektet som
trevligt. De bedömde att de i områdesteamet kunnat delta interaktivt i samtalet och att de fått
kamratstöd från sina kollegor. Samtalet med teamet ansågs väcka tankar, och genom samtalen
fick familjedagvårdarna tips och idéer för lekar i sina barngrupper. Utbytet av tankar med teamet
fick familjedagvårdarna att inse att de hade väldigt liknande tankar om lekens betydelse. Samtalen
stärkte också uppfattningen om det egna arbetets betydelse. Den tid som reserverats för samtalet
gick enligt familjedagvårdarna till och med för snabbt, och de önskade att de gemensamma
pedagogiska samtalen skulle fortsätta även efter pilotprojektet.

5.8 Daghemschefernas bedömningar av
genomförandet av pilotprojektet
Daghemschefernas ombads ge respons på kommunikationen, anvisningarna, genomförandet och
NCU:s arrangemang i fråga om pilotprojektet. Chefernas bedömningar av NCU:s arrangemang i
pilotprojektet var huvudsakligen positiva (Figur 7).
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FIGUR 7. Chefernas bedömningar av NCU:s arrangemang i pilotprojektet (%, n=118–119)

De flesta av cheferna ansåg att både informationen om pilotprojektet (96 %) och de skriftliga
anvisningarna för utvärderingsprocessen (92 %) var tydliga. Pilotprojektet ansågs vara till nytta,
tidtabellen fungerade bra enligt många och anvisningarna stödde personalens engagemang (18
omnämnanden):

Tidtabellen och anvisningarna fungerade bra och enligt min uppfattning hade de byggts upp med
förståelse för daghemmets vardag så att de var så ”lätta” som möjligt att genomföra. Utmaningar
för genomförandet i vardagen utgjordes av övriga utmaningar i vardagen, såsom personalomsättning, attityder och engagemang.
Förhandsinformationen om pilotprojektets tidtabell gjorde det lättare att förbereda sig för dess
olika skeden. Tydliga anvisningar för varje skede gav personalen en känsla av att deltagandet i
pilotprojektet inte ökade deras arbetsbörda.

Det var dock just tidtabellens lämplighet och genomförbarhet som delade chefernas åsikter
klart mest (21 %). Även responsen i de öppna svaren stödde denna observation. Enligt svaren
försvårades genomförandet av pilotprojektet bland annat av oklara anvisningar, en stram tidtabell
och coronasituationen (35 omnämnanden):

Det var så mycket anvisningar att det lätt blev förvirring bland personalen gällande vad som skulle
göras och när. Särskilt anvisningarna för självvärderingssamtalet var väldigt otydliga och fanns i
för många olika bilagor. Tidtabellen var också ganska stram. Som chef skulle jag ha velat ha mer
information (och tidigare) om hur pilotprojektet skulle framskrida.
I december var vi trötta och det var inte den optimala tidpunkten att få arbetstagarna att bli
intresserade av ett sådant här utvecklingsprojekt.
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Slutsatser
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I denna rapport beskrivs pilotprocessen för de utvärderingsverktyg för småbarnspedagogiken som NCU
utvecklat. Här ges också information om hur utvärderingsverktygen, sammanfattningsrapporterna
och självvärderingssamtalen fungerar. Ur NCU:s perspektiv kan pilotprojektet betraktas som lyckat
och utvecklingen av utvärderingen kan anses gå i rätt riktning. Enligt responsen stödde de pilottestade
utvärderingsverktygen och den planerade utvärderingsprocessen ett reflekterande arbetsgrepp
bland personalen, främjade de gemensamma reflektionerna bland personalen i en barngrupp och
hjälpte dem att identifiera styrkor och utvecklingsområden i sin egen pedagogiska verksamhet.

6.1 Utvecklingen av utvärderingen går i rätt riktning
Till pilotprojektet valdes sex teman som anknyter till småbarnspedagogikens kärnpedagogik, och
personalen bedömde med hjälp av forskningsbaserade verktyg hur dessa förverkligas i vardagen.
Personalen ansåg i huvudsak att utvärderingsenkäterna fungerade bra och att påståendena i
dem var tydliga, praktiska och lättlästa. Verksamhetsutvärderingen med hjälp av elektroniska
enkäter var enligt personalen relativt enkel att göra. Daghemscheferna ansåg för sin del att den
information som tagits fram med hjälp av enkäterna var till nytta och gällde sådant som var
väsentligt för pedagogiken.
Materialet från utvärderingsenkäterna analyserades av NCU och sammanställdes till verksamhets
ställesspecifika sammanfattningsrapporter. Med hjälp av rapporterna kunde personalens
individuella uppfattningar om förverkligandet av verksamheten studeras på hela daghemmets
nivå. Daghemscheferna ansåg i huvudsak att sammanfattningsrapporterna var begripliga och till
nytta för utvecklingen. Enligt cheferna väckte rapporterna goda diskussioner bland personalen
om nivån på förverkligandet av verksamheten.
Efter daghemspersonalens gemensamma diskussion fördjupades det tema som utvärderades
ytterligare i barngruppsspecifika team och i självvärderingssamtal för personalen. Målet med
samtalen var att hjälpa personalen att spegla resultaten i sammanfattningsrapporterna mot den
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egna gruppens verksamhet och behoven hos barnen i gruppen. De flesta av arbetstagarna och
daghemscheferna bedömde att självvärderingssamtalen fördjupat reflektionerna kring det tema
som utvärderades.

6.2 Utvärderingsverktygen förtydligas och förenklas
Även om personalens och chefernas bedömningar allmänt taget var positiva, fanns också en
del att utveckla. NCU använder responsen på utvärderingsverktygen och -processen för att
förtydliga påståendena, förklara begrepp och se över bedömningsskalornas lämplighet. Målet
är att utvärderingsverktygen ska stöda självvärderingen så väl som möjligt och ge mångsidig
information. I samband med påståenden som innehåller svåra begrepp kan man lägga till förklarande
beskrivningar eller praktiska exempel. Vid behov kan påståendena delas upp i mindre helheter,
så att självvärderingen kan riktas mer exakt mot det som utvärderas.
Pilotprojektets resultat är i linje med NCU:s tidigare utvärderingar, där barnens ålder i någon
mån sågs som problematisk med tanke på genomförandet av verksamheten (Repo m.fl. 2019;
Juutinen m.fl. 2021). Utvärderingsverktygen baserar sig på lagen om småbarnspedagogik
(540/2018) och grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018), där pedagogik baserad på
åldersstadier inte lyfts fram. Inte heller NCU:s utvärderingsverktyg bör då producera strukturer i
småbarnspedagogiken som betonar åldersstadierna. I stället försöker man genom utvärderingar på
olika nivåer stödja pedagogiska kontinuum, som stöder utvecklingen, lärandet och välbefinnandet
i småbarnspedagogiken bland barn i alla åldrar.

6.3 Man bör värna om mångsidigheten i utvärderingen
Ett förslag till utveckling av utvärderingsenkäterna gällde möjligheten att motivera sin självvärdering
skriftligt. En möjlighet till öppna svar kunde göra det lättare för personalen att besvara enkäten,
men öppna svar är inte problemfria. Man strävar efter att automatisera de utvärderingsverktyg som
kopplas till Valkea-systemet och analysen av den utvärderingsinformation som de ger. Behandlingen
av öppna svar och tryggandet av respondenternas anonymitet blir då en utmaning. NCU understöder
dock mångsidig självvärdering. Personalen uppmuntras att anteckna sina insikter och sådant som
är oklart i samband med självvärderingen, så att man kan återkomma till dessa saker i ett senare
skede i utvärderingsprocessen. Motiveringar och reflektioner kring självvärderingen kan användas
när man diskuterar den verksamhetsställesspecifika sammanfattningsrapporten eller i samband
med det barngruppsspecifika självvärderingssamtalet. Utvärderingen av den information som de
kriteriebaserade utvärderingsverktygen ger bör göras mångsidigt även med andra metoder. Även
daglig reflektion kring den egna verksamheten och det pedagogiska arbetet utan kriterier är en
viktig del av ett utvecklande arbetsgrepp (se avsnitt 2.4 om utmaningar i utvärderingen).
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6.4 Stöd behövs för tolkningen av utvärderingsinformation
Utifrån den respons man fått utvecklar NCU sammanfattningsrapporterna för att göra dem tydligare
och mer lättbegripliga. Chefernas respons uppmuntrar dock till att bevara det mångsidiga greppet i
rapporteringen, så man kommer även framöver att använda både skriftliga och visuella uttryckssätt
i sammanfattningen. Aktörer inom småbarnspedagogiken på olika nivåer kommer dock att behöva
utbildning i hurdana tolkningar man kan göra utifrån utvärderingsinformationen. Det behövs också
en mer omfattande diskussion kring vilka som deltar i tolkningen av utvärderingsinformationen.
I sammanfattningsrapporterna testades diagram där verksamhetsställets egna självvärderingar
jämfördes med den kommunala och nationella nivån. Även om en utvärdering genom självvärdering
inte som sådan möjliggör jämförelse, beslöt man att testa ett sådant här upplägg i pilotprojektet.
Syftet med diagrammet var att ge information om hur jämförelsen hjälpte cheferna och personalen
att analysera sin egen självvärdering i förhållande till andras självvärderingar. I sin information
poängterade NCU dock att man inte genom jämförelsediagrammet kan dra direkta slutsatser
om verksamhetens kvalitet eller dess variation mellan daghemmen. De flesta chefer ansåg att
diagrammet var till nytta, men många framförde även kritik mot det. Kritiken gällde bland
annat självvärderingens subjektivitet och att jämförelsen skapade ett konkurrensförhållande.
NCU vill inte stödja skadliga jämförelseupplägg. En bredare diskussion på nationell nivå bör
föras om hur resultaten av utvärderingar som bygger på självvärdering ska offentliggöras och
hur man kan undvika oavsiktliga jämförelser. Målet med självvärdering är i första hand att fästa
uppmärksamhet vid den rådande verksamhetskulturen och styrkorna i personalens pedagogiska
verksamhet, som kan stödas långsiktigt och systematiskt av ledningen. Genom utvärderingen
strävar man också efter att synliggöra utvecklingsbehov för vilka åtgärder behövs. I den pilottestade
utvärderingsprocessen är de sammanfattningar av personalens självvärderingar som inkluderats
i den verksamhetsställesspecifika rapporten inte de slutgiltiga utvärderingsresultaten. Först de
styrkor i verksamheten, utvecklingsområden och utvecklingsåtgärder som identifierats genom
gemensam diskussion kan betraktas som slutgiltiga resultat.
Responsen på pilotprojektet utmanar NCU att säkerställa att utvärderingarna som görs med hjälp av
det nationella systemet förverkligas jämlikt vid verksamhetsställen av olika storlek. För att trygga
personalens anonymitet överläts sammanfattningsrapporten till verksamhetsstället endast om
minst fem arbetstagare hade besvarat utvärderingsenkäten. Därmed fick verksamhetsställen med
färre än fem anställda ingen sammanfattningsrapport. Som avslutning på pilotprojektet ordnade
NCU en träff för representanterna för de små verksamhetsställen som deltog i pilotprojektet, där
man funderade på alternativa sätt att genomföra utvärderingen. Olika diskussionstillfällen för
personalen och systematisk dokumentation av diskussionerna under dem skulle kunna fungera
som ett stöd för verksamhetsställenas självvärderingar, om det inte är möjligt att producera en
sammanfattningsrapport.
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6.5 Utvärderingskompetensen och strukturerna
för kvalitetshantering borde stärkas
Från personalen och verksamhetsställenas chefer samlade man in respons på arrangemangen för
utvärderingsprocessen och på hur processen lyckades. Även om de flesta av arbetstagarna och
cheferna ansåg att processen var lyckad, lyfte responsen ändå fram ett behov av att stärka befintliga
utvärderingsstrukturer. Enligt personalen och cheferna utgjorde bland annat tidsbrist en utmaning
för utvärderingsprocessen. I pilotprojektet fastställdes tidtabellen för utvärderingen av NCU, och
daghemsföreståndarna hade ingen möjlighet att påverka hur processen framskred tidsmässigt.
Framöver kommer cheferna att råda över utvärderingsprocessen på daghemmen, och de kommer
att ha en betydande roll i genomförandet av utvärderingsprocessen, exempelvis utarbetandet
av tidtabellen. Daghemschefen ska tillsammans med personalen komma överens om när och
i vilket skede av verksamhetsperioden det ur barngruppernas perspektiv är bäst att genomföra
utvärderingsprocessen. I utvärderingsprocessen ska man beakta den verksamhet som planerats
för daghemmet för hela verksamhetsperioden och knyta ihop genomförandet, utvärderingen och
utvecklingen. En förutsättning för en framgångsrik utvärderingsprocess är att man säkerställer
tillräckliga resurser, bland annat genom att beakta utvärderingen i planeringen av arbetsskiften.
Småbarnspedagogikorganisationerna ska beakta de utvärderingar som gjorts på daghemmen som
en del av sin egen kvalitetshanteringshelhet och skapa strukturer som stöder utvärderingarna
och chefernas viktiga roll.
Utöver cheferna behöver även personalen stöd för reflektionen kring den pedagogiska verksamheten
och genomförandet av utvärderingen. Man ska medvetet öva på att ta till sig det utvecklande
arbetsgreppet och genomföra självvärderingen, så att personalen får en tillräckligt realistisk
bild av sin egen verksamhet. Självvärderingen blir då en möjligast smidig och naturlig del av det
dagliga arbetet i barngrupperna. Ibland kan detta kräva en ny, öppnare och positivare attityd även
till andra arbetstagare och deras verksamhet i barngruppen.
När utvärderingsprocessen blir mer bekant kan man anta att personalens engagemang för den
fördjupas och att de deltar mer aktivt i processens olika skeden. Till utvärdering på den pedagogiska
verksamhetens nivå skulle det vara bra att koppla utbildning eller pedagogisk konsultation som
anknyter till temat samt gemensamma diskussioner för hela personalen. Begrepp som anknyter
till temat som utvärderas kan förklaras för personalen med hjälp av nationella anvisningar och
teoretisk information.

6.6 Självvärdering och utvecklingsåtgärder inom familjedagvården
För familjedagvårdens del utfördes pilotprojektet på ett lite annat sätt än för daghemmen. Ur
NCU:s perspektiv förutsätter utvecklingen av utvärderingen av familjedagvården beredskap att ta
reda på och förstå särdragen i familjedagvårdarnas arbetsbild. I pilotprojektet testade man hur ett
utvärderingsverktyg som anpassats för familjedagvårdare fungerade. Ett mål var också att skräddarsy
59

hela utvärderingsprocessen så att den bättre stödjer och utvecklar familjedagvårdarnas arbete.
Samtidigt producerades information som kan användas för utveckling av familjedagvårdarnas
självvärdering även på ett bredare plan. Utvärderingen utvecklades i samarbete med de experter
som leder och handleder familjedagvården inom den stad som deltog i pilotprojektet.
Familjedagvårdarens arbete skiljer sig från andra verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken,
exempelvis på grund av arbetets självständiga karaktär. Även utvärderingen görs då på egen hand,
och man kan inte diskutera utmaningar och framgångar i den med kollegor, som på daghem. I
pilotprojektet upptäcktes att självvärderingssamtal tillsammans med andra familjedagvårdare gav
möjlighet till efterlängtat professionellt stöd från såväl kollegor som chefer inom familjedagvården.
Staden som deltog i pilotprojektet utvecklade utvärderingen av sin familjedagvård systematiskt
och helhetsmässigt. Fokusområdena för utvecklingen valdes utifrån de behov som kommit fram i
familjedagvårdarnas gemensamma självvärderingssamtal. Man beslöt att i högre grad koppla stöd
för och mångsidig utveckling av lek till förverkligandet av gruppens plan för småbarnspedagogik
samt till utveckling av arbetet med hjälp av samtal med kollegor. Därtill strävade man efter att
sprida god praxis bland kollegorna. Till de konkreta utvecklingsåtgärderna hörde bland annat
att använda resultaten av självvärderingssamtalen i varje familjedagvårdares arbete, och för
detta tilldelades resurser i form av arbetstid och stöd från chefen. Familjedagvårdarna fick en
dagbok, där de regelbundet fick anteckna sina reflektioner och självvärderingar. Ledningen för
familjedagvården förband sig till att varje vecka ge familjedagvårdarna lektips, och kontakterna
mellan handledaren och familjedagvårdaren effektiviserades ytterligare. Som stöd för observationen
av leken tittade man tillsammans på utbildningar i observation av lek. Betydelsen av gruppens plan
för småbarnspedagogik som pedagogiskt dokument lyftes fram, och man skrev mer mångsidigt
in rutiner för stödjande av lek, såsom olika former av lek samt interaktion och närvaro som en
del av leken. Dessutom gjordes innehållen i självvärderingssamtalen till en del av förverkligandet
av gruppens plan för småbarnspedagogik och barnens planer för småbarnspedagogik.
Pilotprojektet utmanar NCU att utveckla utvärderingsverktygen och -processen så att de bättre
motsvarar och stöder utvärderingen i olika verksamhetsformer. På lokal nivå är det bra att
fokusera på att stärka befintliga strukturer för stödjande av utvärderingen i fråga om kamratstöd
mellan familjedagvårdare och regelbundna träffar samt samarbete med handledaren. Byggandet
av samarbete mellan kommunens olika aktörer inom småbarnspedagogiken bör också stärkas.
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Lagar, förordningar och föreskrifter
Lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2021:3a
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Bilaga 1. Exempel på utvärderingsenkäterna och frågorna i dem

Utvärderingsenkäten om samspelet
I enkäten om samspelet bedömde personalen med hjälp av påståendena hur deras samspel såg
ut i förhållande till barnen och barngruppen. Efter varje serie av påståenden i enkäten ombads
personalen att i en öppen fråga precisera vilka faktorer som främjade eller utmanade förverkligandet
av samspelsfaktorn i fråga. Tabellen nedan innehåller exempel på påståendena i enkäten.
Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Samspelet

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Jag möter barnen genom att fysiskt
inta barnens nivå och vara tillgänglig
för dem.
Jag säkerställer dagligen att alla barn i
gruppen får värme och acceptans.
Jag känner igen barnens olika känslor
och anpassar mitt eget agerande
enligt dem.
När jag är med barnen är jag
fokuserad, engagerad och intresserad.
Jag kan vid behov motivera mina
begränsningar för barnet.

öppna frågor

Vilka faktorer främjar eller utmanar
att ovan nämnda samspelsfaktorer
förverkligas?

Utvärderingsenkäten om den pedagogiska processen
I enkäten om den pedagogiska processen utvärderade personalen den pedagogiska planeringen,
dokumentationen, utvärderingen och utvecklingen. Enkäten bestod av totalt sex delområden med
beskrivande ingresstexter. I tabellen nedan finns exempel på påståenden ur respektive delområde
samt bedömningsskalan. I utvärderingsenkäten om den pedagogiska processen användes flera
olika bedömningsskalor. Efter varje serie av påståenden kunde personalen motivera vad som
utmanar eller främjar förverkligandet av det utvärderade temat i vardagen.
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Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Utnyttjning av
styrdokumenten
som redskap
för planering av
verksamheten

nej – delvis – helt

Jag har läst grunderna i planen
för småbarnspedagogik/
förskoleundervisningens läroplan

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Planen för småbarnspedagogik/
förskoleundervisningens läroplan
utnyttjas i planeringen av gruppens
pedagogiska verksamhet.

ja – nej

Tycker du att de handledande
dokumenten utnyttjas tillräckligt i
planeringen av verksamheten?

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Vi observerar barnens utveckling och
inlärning som en del av barngruppen.

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

Hur ofta genomförs systematiska
observationer i er grupp?

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Personalen har en delad förståelse för
planernas principer och innehåll.

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

Hur ofta deltar barnen i planeringen
av verksamheten?

ja – nej

Tycker du att detta är tillräckligt?

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

Personalen i vår grupp utvärderar sina
egna verksamhetssätt.
Hur ofta deltar barnen i utvärderingen
av genomförd verksamhet?

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Utvärderingen av vår grupps
verksamhet har dokumenterats till
exempel i gruppens eller barnets
plan för småbarnspedagogik/
förskoleundervisning.

Utnyttjning av
iakttagelser
som redskap
för planering av
verksamheten

Planering praxis
i grupp

Utvärdering
och utveckling
av gruppens
pedagogiska
verksamhet
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Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Utarbetande av
barnens plan
för småbarns
pedagogik/
förskole
undervisnings
planer i grupp

se tidigare

I barnens plan för
småbarnspedagogik/
förskoleundervisningsplaner har
man ställt upp mål för personalens
pedagogiska verksamhet (inte för
barnet).
Personalen i vår grupp har en
gemensam uppfattning om hur
verksamheten genomförs utifrån
barnens plan för småbarnspedagogik/
förskoleundervisningsplaner.
De mål för verksamheten och de
metoder som antecknats i barnens
plan för småbarnspedagogik/
förskoleundervisningsplaner
uppdateras regelbundet.

Utvecklingen av
verksamheten i
barngrupp

se tidigare

Informationen som erhållits genom
utvärdering och dokumentation
utnyttjas i utvecklingen av
pedagogiken.

Utvärderingsenkäten om lek
I enkäten om lek utvärderade personalen fyra olika delområden, som beskrivs i tabellen på
sidan 71. Utvärderingsverktyget för lek valdes också ut för att pilottestas bland personal inom
familjedagvården. Utvärderingsenkäten för familjedagvårdarnas verksamhet var en anpassad
version av enkäten för daghem, som passade bättre för familjedagvårdarnas arbetsbild.
Utvärderingsenkäten om lek innehåller flera olika bedömningsskalor, och efter varje serie av
påståenden fick personalen besvara en öppen fråga om vad som utmanar eller främjar förverkligandet
av det som bedöms i barngruppens verksamhet. Tabellen nedan innehåller exempel på påståenden
om lekens olika delområden.
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Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Observation och
dokumentation
av lek
genomförs i
barngruppen

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Iakttagelser av barnens lek genomförs
med hjälp av ett observationsverktyg
som gemensamt valts ut.

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

Hur regelbundet diskuterar ni leken
som en del av planeringen och
utvecklingen av verksamheten?

ja – nej

Tycker du att leken observeras i
tillräcklig utsträckning i gruppen?

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Personalen i gruppen formar barnens
lekmiljö.

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

Hur regelbundet utvärderas gruppens
lekredskap och lärmiljö tillsammans
med barnen?

Handledningen
av leken i grupp

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Personalen i gruppen skapar
gemensamma lekvärldar med barnen,
som pågår i flera dagar.
Personalen i gruppen förstår
betydelsen av lek och lekfulla
metoder som en del av barnets
inlärning, utveckling och
välbefinnande.

Stöd av
alla barns
deltagande i
leken

se tidigare

Personalen i gruppen ser till att alla
barn får positiv respons efter att ha
skapat lyckade leksituationer.
Personalen i gruppen har funderat på
tillvägagångssätt för situationer där
ett barn ofrivilligt lämnas utanför den
gemensamma leken.

Förut
sättningarna för
lek i barngrupp
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Utvärderingsenkäten om individuellt stöd
Med hjälp av enkäten utvärderar personalen rutinerna för barns individuella stödbehov och
identifiering av det i sin egen barngrupp. Påståendena har utvecklats för att motsvara målen och
skyldigheterna enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och grunderna för planen för
småbarnspedagogik (2018). Eftersom påståendena är ganska allmänna gav man i pilotprojektet
även personalen inom förskoleundervisningen möjlighet att utvärdera identifieringen av behov av
individuellt stöd och förverkligandet av stödet ur förskolans perspektiv. Enkäten innehöll totalt
sju delområden. I enkäten användes två bedömningsskalor. Exempel på påståendena i respektive
delområde ges i tabellen nedan.
Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Observationer
som ett
verktyg för
att identifiera
behovet av stöd

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Vi observerar regelbundet barns
stödbehov i anslutning till deras
utveckling och lärande.

Vårdnads
havarnas
deltagande i
utvärderingen,
planeringen och
genomförandet
av barnets
behov av stöd

se tidigare

Vårdnadshavarna har involverats
i utvärderingen av hur stödet har
förverkligats.

Det individuella
behovet av stöd
och beaktande
av det som
en del av
barngruppens
verksamhet

se tidigare

I min grupp beaktas det individuella
behovet av stöd i verksamheten.
I min grupp ingår sysslor som
stöder samarbetsfärdigheterna i
verksamheten.

öppna frågor

Hur vet du att de ovan nämnda
förverkligas? Vad borde utvecklas?

Stöd för
barnets och
barngruppens
växelverkan

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Personalen i gruppen stöder barnens
olika sätt att kommunicera.

Gruppens
verksamhets
strukturer och
lokaler som
stöd för barnets
behov

se tidigare

I planeringen av gruppens verksamhet
har alla barns behov beaktats.
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Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Planering och
genomförande
av det stöd
som behövs
som en del av
det sektors
övergripande
samarbetet

se tidigare

Stödet genomförs vid behov i
sektorsövergripande samarbete.

Personalens
kompetens och
fortbildning
beträffande
stödet för barn

Helt av annan åsikt –
delvis av annan åsikt
– varken av annan
eller samma av åsikt –
delvis av samma åsikt
– helt av samma åsikt

Vid behov får vi fortbildning för att
upptäcka barnens behov av stöd och
för att stödja barnen.
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Utvärderingsenkäten om lärmiljö
I enkäten om lärmiljö gällde personalens utvärdering den fysiska lärmiljön för småbarnspedagogiken,
det vill säga lokaler, platser och material. Lärmiljöns emotionella, psykiska och sociala delområden
utvärderas exempelvis med utvärderingsverktygen för samspel och stämningen i gruppen. Separata
utvärderingsverktyg finns också för lek, motion, utforskande, skapande och uttryck.
I utvärderingsenkäten för lärmiljö ingick totalt tre delområden som utvärderades, och i utvärderingen
av hur påståendena förverkligas användes flera olika bedömningsskalor. I slutet av varje delområde
ställdes en öppen fråga: ”Vilka faktorer främjar eller utgör utmaningar för förverkligandet av ovan
nämnda faktorer?” Delområdena och exempel på påståendena beskrivs i tabellen nedan.
Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Fysiska
lärmiljön

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Barnen deltar i att bygga upp
lärmiljön.
Lärmiljön stöder mångsidigt barnens
språkliga utveckling.

Material och
leksaker i
barngrupps
lärmiljö

se tidigare

Leksakerna och materialen i vår
grupp motsvarar gruppens behov och
intressen.

Anpassning av
lärmiljön till
barns behov

aldrig – mer sällan än
varje månad – varje
månad – varje vecka –
dagligen

När du utvärderar er grupps lärmiljö,
hur ofta har barnen möjlighet till
fartfylld rörelse och lek.

ja – nej

Vår lärmiljö möjliggör flexibel
verksamhet i grupper av olika storlek.
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Utvärderingsenkäten om mångfald
Med hjälp av enkäten om mångfald utvärderade personalen teman kring jämlikhet och
jämställdhetsmedvetenhet samt deras uttryck i småbarnspedagogikverksamheten. Syftet med
utvärderingsverktyget för mångfald är att främja småbarnspedagogikpersonalens medvetenhet
om hur individers egenskaper och olika bakgrunder (bl.a. etnicitet, nationalitet, kön, språk,
förmågor, ålder, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, religion/åskådning) påverkar barnens
möjligheter, men även känslan av tillhörighet eller utanförskap i en grupp. Syftet med utvärderingen
är att hjälpa och stödja personalen att analysera sina egna medvetna eller omedvetna förutfattade
meningar samt undvika dömande av individers tankar.
Tema/område
som ska
utvärderas

Utvärderingsskala

Utvärderingskriterium,
dvs uttalande

Medvetenheten
om jämlikhet
och likvärdighet
hos personalen
i grupp och hur
det visar sig i
verksamheten

förverkligas mycket
svagt – genomförs
svagt – genomförs
måttligt – genomförs
väl – genomförs
mycket väl

Vi säkerställer att varje barn hörs
i gruppen oberoende av barnets
individuella egenskaper och bakgrund.
I verksamheten beaktas barnens olika
sätt att kommunicera och uttrycka
sig.
Vi vägleder barnen i vår grupp att
uppskatta och respektera mångfalden.
Via vår verksamhet visar vi respekt för
barnens varierande bakgrund.
I vår arbetsgemenskap finns
överenskommen och dokumenterad
praxis och regler för att ingripa i
diskriminering och rasism.

öppna frågor

Andra tankar om mångfalden inom
barngruppen.
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Bilaga 2. Exempel på diagram i sammanfattningsrapporten

*

*

*

*

*

Text som beskriver diagrammet:
I er personals bedömningar var antalet positiva svar störst för följande påståenden:
Jag svarar positivt och systematiskt på barnens behov av närhet (förvekligas väl eller
förverkligas mycket väl 100 % av den respondenter).
I er personals bedömningar var antalet positiva svar minst för följande påståenden:
Jag möter barnen utan brådska i olika situationer under dagen (förvekligas väl eller förverkligas
mycket väl 70 % av den respondenter).
*VVS menar ”det är svårt att besvara påstående tydligt”
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*

*

Mer sällan än
varje månad

Text som beskriver diagrammet:
Totalt 71 % av personalen vid er enhet uppgav att de diskuterar lek som en del av planeringen och
utvecklingen av verksamheten en gång i månaden eller mer sällan. 29 % av personalen bedömde att de
diskuterar lek som en del av planeringen och utvecklingen av verksamheten varje vecka eller oftare.
Totalt 86 % av personalen vid er enhet bedömde att de iakttar och dokumenterar lek en gång i månaden eller
mer sällan. 14 % bedömde att de iakttar och dokumenterar lek varje vecka eller oftare.
*VVS menar ”det är svårt att besvara påstående tydligt”

Tycker du att leken observeras i tillräcklig
utsträckning i gruppen? (n = 6, VVS 1)*

Text som beskriver diagrammet:
Vid er enhet bedömde 33 % av personalen att observationer av lek i gruppen är tillräckliga. Å andra sidan
bedömde 67 % att observationer i gruppen inte är tillräckliga.
*VVS menar ”det är svårt att besvara påstående tydligt”
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Observationer som ett verktyg för att
identifiera behovet av stöd (n =19)
Vårdnadshavarnas deltagande i
utvärderingen, planeringen och genomförandet
av barnets behov av stöd (n = 19)
Det individuella behovet av stöd och
beaktande av det som en del av
barngruppens verksamhet (n =19)
Stöd för barnets och barngruppens
växelverkan (n =19)
Gruppens verksamhetsstrukturer och lokaler
som stöd för barnets behov (n =19)
Planering och genomförande av det stöd som
behövs som en del av det sektorsövergripande
samarbetet (n =19)
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Bilaga 3. Exempel på självvärderingsfrågor i utvärderingsverktygen

Utvärderingsverktyget tema

Självvärderingsfråga

Samspel

Vilka samspelssituationer är utmanande för oss
som yrkesmänniskor? Vad kan vi lära oss av dessa
situationer?

Pedagogisk planering,
dokumentation, utvärdering och
utveckling

I barnens planer för småbarnspedagogik ska
man ställa upp mål för personalens pedagogiska
verksamhet. Hur utvärderar ni uppnåendet av de
mål som ni ställt upp för verksamheten?

Lek

Hur säkerställer vi att alla barn i vår grupp får delta
i gemensamma lekar och får lekkamrater? Hur
identifierar och förebygger vi utestängande och
diskriminerande agerande?

Individuellt stöd

Hur säkerställer ni att alla barn får det individuella
stöd som de behöver?

Lärmiljö

På vilka olika sätt förverkligas barnens delaktighet
och initiativ i planeringen och byggandet av
lärmiljön? Hur deltar barnen i utvärderingen av
lärmiljön?

Mångfald

Hurdana fördomar kan ni identifiera hos er själva?
Hur kan fördomarna påverkas?
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