
 
UTVÄRDERINGSVERKTYGEN FÖR PROCESSFAKTORER (NCU) 

I det här dokumentet ser ni beskrivningar av utvärderingsverktygen för processfaktorer för 

kvaliteten, som ni kan använda i valet av utvärderingsverktyg. Dokumentet uppdateras 

regelbundet. 

 

Utvärderingsverktyg: 

• Sensitivitet i samspelet och uttryckssätt  

• Ömsesidigt och språkligt samspel 

• Den pedagogiska processen 

• Lek 

• Fysisk fostran 

• Miljö- och hållbarhetsfostran 

• Multilitteracitet, digital kompetens och mediefostran 

• Fysisk lärmiljö 

• Basaktiviteter 

• Matfostran 

• Stöd för barnet 

• Samarbete kring fostran och vårdnadshavarnas delaktighet  

• Stöd för barnets emotionella välbefinnande och delaktighet 

  



 
Sensitivitet i samspel och uttryckssätt  

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Samspelet är positivt, hänsynstagande, uppmuntrande och varmt. Personalen är engagerad i barnet och 

barngruppen.  

Personalen arbetar sensitivt och lägger märke till barns initiativ samt beaktar dem på ett sätt som stöder 

barns delaktighet och verksamhet.  

Personalen tar hänsyn till alla barn i gruppen och förstår barns olika sätt att uttrycka sig på. 

Med det här verktyget utvärderas samspelet mellan personalen och barnen i småbarnspedagogiken, och 

personalens positiva inställning, sensitivitet och förmåga att förstå barns olika uttryckssätt lyfts fram. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) lyfter fram betydelsen av närhet och att personalen 

interagerar ömsesidigt och respektfullt, vilket lägger grunden för god vård och omsorg samt stöder barnets 

lärande. I samspelet mellan personalen och barn bör barnen få upplevelser av att bli hörda och av att 

personalen svarar på deras initiativ. Från personalens sida kräver detta en förmåga att reagera även på 

barnens ordlösa budskap. Personalens närvaro förebygger också konflikter. 

Med verktygets hjälp utvärderar personalen sina möjligheter att agera på ett positivt och närvarande sätt i 

sitt samspel. Positivitet i samspelet kan exempelvis anknyta till hur personalen visar acceptans för barnen 

och ger dem respons. Med verktyget utvärderas personalens möjligheter att förutse konfliktsituationer och 

sätta gränser för barnens beteende. Utvärderingen fokuserar också på individuellt och sensitivt bemötande 

av barnen med beaktande av deras känslor och olika sätt att uttrycka sig.  

I verktyget utvärderas hur påståendena i utvärderingsverktyget förverkligas med tanke på både den 

anställdas eget perspektiv och gruppens verksamhet.  

Exempel på påståenden:  

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

• Jag fäster uppmärksamhet vid upplevelser som är betydelsefulla för barnen och visar intresse för 
dem.  

• Jag är medvetet närvarande och redo att delta i samspelet med barnen i olika situationer under 
dagen.  

• Jag kan vid behov motivera mina begränsningar för barnet (Då barns verksamhet begränsas 

används tydliga uttryckssätt och vi undviker att höja rösten eller att fräsa. Då verksamheten 

begränsas erbjuds barn andra alternativ.) 

• Jag identifierar barnens individuella sätt att reagera på olika situationer och anpassar mitt eget 

samspel till dem. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• I vilka gruppsituationer är en positiv och empatisk växelverkan särskilt viktig? 

• Vilka samspelssituationer är krävande för oss som yrkespersoner?  

• Vad är det som visar oss att vi är engagerade i växelverkan med barnet? Hur framgår det av 

barnen? 

• På vilka sätt säkerställer vi i vår grupp att barnen blir hörda, sedda och förstådda både på individ- 

och gruppnivå? Vilka interaktionssätt har vi med barn som inte producerar tal eller talar ett annat 

språk?  



 
• Hur möjliggör vi och stöder barnens helhetsmässiga uttryck och olika uttryckssätt i vardagliga 

situationer? Hur påverkar barns utvecklingsnivå och individuella förmågor vårt sätt att stöda barns 

uttrycksförmåga. 

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Jenni Salminen (Jyväskylä universitet), Sivi Harkoma 

(Helsingfors universitet), Annukka Pursi (Helsingfors universitet), Nina Sajaniemi (Östra Finlands 

universitet), Susanna Kinnunen (Uleåborgs universitet) och Maarit Silvén (Åbo universitet)  

 

Ömsesidigt och språkligt samspel 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Personalen samspelar med barn på ett sätt som motsvarar deras utveckling, intressen och förmåga att 

lära sig. 

Personalen använder språket på ett så rikt och mångsidigt sätt som möjligt och med hänsyn till barns 

ålder och utvecklingsnivå. Personalen anpassar sitt språkbruk efter barns erfarenhetsvärld, ger språkliga 

uttryck för verksamheten och uppmuntrar barn att delta i det dagliga språkliga samspelet i enlighet med 

sina egna förutsättningar och färdigheter. 

Med det här verktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera sina möjligheter att använda ett 

språkligt rikt och mångsidigt samspel på ett sätt som stöder barnens utveckling och lärande. Enligt 

grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) stärks barnets situationsmedvetna språkanvändning i 

samspelet med personal och kamrater. Olika situationer bör också innehålla möjligheter att berätta, 

förklara. Att personalen konsekvent sätter ord på och diskuterar det man gör samt att leka med språket, 

benämna saker och använda beskrivande ord främjar utvecklingen av barnens språkliga minne och 

ordförråd.  

Med verktyget kan personalen utvärdera samspel som utmanar och uppmuntrar barnen att lära sig. 

Utvärderingen fokuserar på personalens möjligheter att skapa en atmosfär som bidrar till lärande och 

utmana barnen till problemlösning. Med verktyget utvärderas beaktandet av barnens individuella 

egenskaper och känslor som en del av lärandet. Med verktyget utvärderas också personalens möjligheter 

att använda ett rikt och mångsidigt språk med barnen samt använda metoder och material som stöder den 

språkliga utvecklingen i barngruppens verksamhet.  

I verktyget utvärderas hur påståendena i utvärderingsverktyget förverkligas med tanke på både den 

anställdas eget perspektiv och gruppens verksamhet.  

Exempel på påståenden:  

• Med mitt samspel skapar jag en trygg och positiv atmosfär som uppmuntrar barnen att pröva på 

nya saker.  

• Jag utmanar barnen att lösa problem i vardagliga samspelssituationer.  

• Jag erbjuder barnen mångsidiga möjligheter och sätt att visa sina intressen och synvinklar. 

• Jag använder ett rikt, beskrivande och mångsidigt språk när jag talar med barnen.  

• Vi erbjuder barnen möjligheter att producera egna texter och berättelser med olika redskap och på 

olika sätt. 



 
Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• I vilka situationer är det språkliga samspelet utmanande? I vilka situationer är det språkliga 

samspelet lätt? 

• På vilket sätt uppmuntrar vi barnen att delta i samtal? Hur beaktar vi barnens intressen som en del 

av samtalen? 

• Hur kan vi dra slutsatsen att metoder och samspelssätt som vi använder är funktionella ur barnets 

perspektiv?  

• På vilka sätt stöder vi barnens positiva uppfattning om sig själv som lärande individer? Fäster vi 

uppmärksamhet vid detta hos varje barn?  

• Vad intresserar barnen? På vilket sätt utnyttjar vi barnens intressen som en del av inlärningen av 

språkliga färdigheter? 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Jenni Salminen (Jyväskylä universitet), Sivi Harkoma 

(Helsingfors universitet), Annukka Pursi (Helsingfors universitet), Nina Sajaniemi (Östra Finlands 

universitet), Susanna Kinnunen (uleåborgs universitet), Maarit Silvén (Åbo universitet) och Marja-Kristiina 

Lerkkanen (Jyväskylä universitet) 

 

 

Den pedagogiska processen 

 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

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

barnets lärande och utveckling i enlighet med läroplanen.  

Personalen observerar och dokumenterar regelbundet och systematiskt barns vardag inom 

småbarnspedagogiken för att förstå barns erfarenhetsvärld. Den information som produceras med 

mångsidiga metoder tillsammans med barn används vid planering, genomförande, utvärdering och 

utveckling av verksamheten. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera planering, 

dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten enligt läroplanen. Grunderna för planen för 

småbarnspedagogik (2022) stödjer och styr hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik innehåller bestämmelser om målen för och innehållet i 

förverkligandet av småbarnspedagogiken, innehållet i barnets plan för småbarnspedagogiken, 

yrkesövergripande samarbete samt samarbete mellan anordnaren av småbarnspedagogik och barnets 

vårdnadshavare. De lokala planer som utarbetats utifrån grunderna preciserar de nationella förpliktelserna 

och lyfter fram lokala särdrag. De nationella grunderna, de lokala planerna och barnens planer för 

småbarnspedagogik bildar en helhet som styr verksamheten.   

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen användningen av planen för småbarnspedagogik som ett 

verktyg för planeringen av verksamheten. Utvärderingen gäller även utarbetandet och uppdateringen av 

barnens planer för småbarnspedagogik. Med verktyget utvärderas också personalens rutiner för planering 

och användningen av observation i planeringen. I fråga om utvärdering och utveckling av den pedagogiska 



 
verksamheten utvärderas personalens verksamhetssätt och det ömsesidiga samarbetet med 

vårdnadshavarna i förverkligandet av utvärderingen. 

 

Exempel på påståenden:  

• Den lokala planen för småbarnspedagogik stöder gemensamma mål.  

• Grunderna för planen för småbarnspedagogik utgör den värdegrund som styr vår grupps 

verksamhet.  

• Vi dokumenterar våra observationer om barnets styrkor och intressen i barnens planer för 

småbarnspedagogik. 

• Den gemensamma planeringen av vår verksamhet är etablerad och regelbunden praxis i vår grupp. 

• Alla anställda i vår grupp deltar i utvärderingen av verksamheten. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hur säkerställer vi att de observationer som gjorts av barnen och gruppen styr planeringen och 

genomförandet av den pedagogiska verksamheten? Vilka gemensamt överenskomna principer har 

vi för dokumentationen? 

• Hur säkerställer vi att utarbetandet av barnens planer för småbarnspedagogik styrs av 

observationer och dokumentation om barnets verksamhet? Hur säkerställer vi barnens 

delaktighet? 

• Hur ser vi till att barnen och vårdnadshavarna kan delta i planeringen och utvärderingen av 

verksamheten? 

• I barnens planer för småbarnspedagogik ska mål ställas upp för personalens pedagogiska 

verksamhet. Hur utvärderar vi de mål som ställts upp för personalens pedagogiska verksamhet i 

barnens planer för småbarnspedagogik?  

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Noora Heiskanen (Östra Finlands universitet) och Marja 

Syrjämäki (Östra Finlands universitet). 

 

Lek 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Verksamheten inom småbarnspedagogiken är betydelsefull och inspirerande för barn samt utmanar dem 

att lära sig. 

Personal och barn genomför mångsidig pedagogisk verksamhet som grundar sig på lek, rörelse, konst och 

kulturtradition och som ger barn möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Verksamheten främjar 

uppnåendet av målen i fråga om lärområdena och mångsidig kompetens. 

Barns individualitet beaktas så att varje barn lär sig att identifiera och hitta sina egna styrkor och 

intresseområden. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera leken och 

förverkligandet av lek i sina barngrupper. Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) lyfter fram 



 
leken som en central verksamhetsform inom småbarnspedagogiken. Leken stöder och stärker barnens 

lärande, utveckling och välbefinnande. Personalen bör dock se lekens egenvärde och betydelse för barnet. 

Det är viktigt att personalen utvärderar de faktorer som begränsar leken och utvecklar rutiner och 

lärmiljöer som främjar lek.  

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen observationen och dokumentationen av leken, hur de 

förverkligas och hur regelbundet. Verktyget vägleder utvärderingen av hur förutsättningarna för lek 

förverkligas, till exempel vilka möjligheter barnen har till mångsidig och oavbruten lek. Påståendena 

vägleder till granskning av hur personalen styr och lever sig in i barnens lek. I påståendena framhävs lekens 

värde samt möjliggörande av fokus på leken för både barn och personal. Med verktyget utvärderas också 

hur upplevelsen av delaktighet i barngruppen säkerställs i leken, bland annat genom gemensamma 

aktiviteter och ingripande i situationer där någon lämnas utanför.  

Exempel på påståenden:  

• Vi observerar barnens lek på ett gemensamt överenskommet sätt. 

• Vi skapar förutsättningar för långvarig lek. 

• Vi godkänner och vidareutvecklar barnens lekidéer.  

• Vi styr leken så att barn som blivit utanför får delta i den. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Vilka åsikter har vi om lekens betydelse? Hur styr de vår verksamhet med barnen? 

• Hurdana roller har personalen i vår egen grupp när det gäller att handleda och utveckla leken? 

• Med vilka konkreta metoder strävar vi efter att främja leken mellan vuxna och barn samt barnens 
inbördes lek på kort och lång sikt? 

• Hur säkerställer vi att varje barn i vår grupp får ta del av gemensamma lekar och får lekkamrater? 
Hur identifierar och förebygger vi uteslutande och diskriminerande beteende? 

• Hur regelbundet observerar ni leken. Vad betyder regelbundenheten för er?  
 

Annukka Pursi (Helsingfors universitet) har deltagit i utvecklingen av verktyget. 

 

Fysisk fostran 

Med det här utvärderingsverktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Verksamheten inom småbarnspedagogiken är betydelsefull och inspirerande för barn samt utmanar dem 

att lära sig. 

Personal och barn genomför mångsidig pedagogisk verksamhet som grundar sig på lek, rörelse, konst och 

kulturtradition och som ger barn möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Verksamheten främjar 

uppnåendet av målen i fråga om lärområdena och mångsidig kompetens. 

Barns individualitet beaktas så att varje barn lär sig att identifiera och hitta sina egna styrkor och 

intresseområden. 

Med det här verktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera hur fysisk fostran förverkligas i 

sin barngrupp. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) är syftet med 

småbarnspedagogiken att inspirera barnen röra på sig på många olika sätt och känna glädje över att röra på 



 
sig. Utöver handledd fysisk aktivitet möjliggörs att barnen dagligen fritt kan röra på sig både inomhus och 

utomhus. Fysisk aktivitet innebär olika typer av rörelseaktiviteter och med olika grader av ansträngning, till 

exempel lekar och utflykter. Fysisk aktivitet främjar barnets välbefinnande och lärande. 

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen förutsättningarna för fysisk aktivitet i småbarnspedagogiken, 

exempelvis de möjligheter till fysisk aktivitet som finns tillgängliga och användningen av redskap för fysisk 

aktivitet. Med verktyget utvärderas planeringen, förverkligandet och utvärderingen av fysisk fostran samt 

personalens professionella roll i förverkligandet av fysisk fostran. Dessutom utvärderas vårdnadshavarnas 

deltagande i den fysiska fostran.  

I verktyget utvärderas hur påståendena i utvärderingsverktyget förverkligas ur den anställdas och ur 

gruppens perspektiv. 

Exempel på påståenden:  

• Barnen får använda för dem lämpliga och mångsidiga redskap både inomhus och utomhus.  

• Ledda rörelsestunder skapar hos barn glädje i att röra sig och upplevelser av att lyckas. 

• Vi observerar utvecklingen av barnens motoriska färdigheter på ett gemensamt överenskommet 

sätt. 

• Med min egen attityd och mitt eget exempel uppmuntrar jag barnen att röra sig.  

• På daghemmets fester och evenemang främjar vi glädjen att röra på sig tillsammans för 

vårdnadshavarna och barnen. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hurdana uppfattningar har vi om betydelsen av den fysiska aktiviteten och den vuxnas roll som 

möjliggörare för barnens fysiska aktiviteter i vardagen?  

• Hur ser vi till att alla barn i vår grupp får möjlighet att röra sig mångsidigt på olika sätt (tex. 

tafattlek, klättring, dans, utflykter, bollkastning, balansering)? 

• Hur säkerställer vi att alla barn i vår grupp får delta i gemensamma fysiskt aktiva lekar och får 

lekkamrater? 

• Hur förverkligas den mångsidiga kombinationen av fysiska aktiviteter med ramsor, sånger och lekar 

i vår grupps verksamhet? Hur stöder den barnets övergripande utveckling? 

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Minttu Korsberg (UKM), Arja Sääkslahti (Jyväskylä 

universitet), Nina Korhonen (Småbarnspedagogiken i rörelse) samt hela arbetsgruppen för uppföljning och 

utvärdering av fysisk aktivitet bland små barn (UKM). 

 

  



 
Miljö- och hållbarhetsfostran 

 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

 

Verksamheten inom småbarnspedagogiken är betydelsefull och inspirerande för barn samt utmanar dem 

att lära sig. 

Personal och barn genomför mångsidig pedagogisk verksamhet som grundar sig på lek, rörelse, konst och 

kulturtradition och som ger barn möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Verksamheten främjar 

uppnåendet av målen i fråga om lärområdena och mångsidig kompetens. 

Barns individualitet beaktas så att varje barn lär sig att identifiera och hitta sina egna styrkor och 

intresseområden. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera hur miljö- och 

hållbarhetsfostran förverkligas i barngruppen. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) är 

målet för miljöfostran att stärka barnens förhållande till naturen och lära dem att bete sig ansvarsfullt i 

miljön. Genom miljöfostran handleds barnen att tillägna sig en hållbar livsstil. I miljöfostran lär man sig 

tillsammans med barnen i miljön, lär sig om miljön samt agerar för miljön. Den närliggande naturen och den 

byggda miljön ses som objekt för lärande och som lärmiljöer. Man övar tillsammans med barnen på 

färdigheter som hör till en hållbar livsstil. De vägleds också att fästa uppmärksamhet vid konsekvenserna av 

handlingar, utan att de som barn behöver bära ett alltför stort ansvar för upprätthållandet av en hållbar 

livsstil. 

Med verktyget bedömer personalen sina möjligheter att stödja barnens intresse för naturen och miljön. 

Påståendena gäller lärande i miljön, lärande om miljön och agerande för miljön.  

Exempel på påståenden: 

• Vi gör utfärder i naturen med barnen under alla årstider.   

• Vi uppmuntrar barn att observera sin omgivning med olika sinnen. (T.ex. genom att lyssna och 

känna in de olika elementen i den byggda miljön och naturen 

• Vi stöder varje barn i bildandet av en positiv relation till naturen. (Också med beaktande av barns 

känslor för natur och miljö)  

• Tillsammans med barnen gör vi vardagliga miljögärningar. (T.ex. vi sopsorterar, återvinner och ser 

över matsvinnet)  

 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

 

• Hur möjliggör vi mångsidiga erfarenheter av naturen för barn? Hur behandlar och diskuterar vi 

dessa erfarenheter och observationer tillsammans med barnen 

• Vad betyder den omgivande miljön och naturen för oss själva och hur utnyttjar vi våra egna 

erfarenheter av naturen i vårt arbete med barn?  

 

 

 



 
• Vilka bilder, böcker, leksaker, barns produktioner och annat natur- och miljörelaterat material finns 

i vår lärmiljö?  

• Hur utnyttjar vi olika lärmiljöer och material som stöd för att väcka och upprätthålla barnets 

intresse?  

• Hur dokumenterar vi barns frågor och undringar om natur och miljö? Hur drar vi nytta av dem i 

planeringen av verksamheten?  

 

Verktyget har utvecklats av Raija Raittila (Jyväskylä universitet) och Jan Varpanen (Tammerfors universitet) 

 

Multilitteracitet, digital kompetens och mediefostran 

 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Verksamheten inom småbarnspedagogiken är betydelsefull och inspirerande för barn samt utmanar dem 

att lära sig. 

Personal och barn genomför mångsidig pedagogisk verksamhet som grundar sig på lek, rörelse, konst och 

kulturtradition och som ger barn möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Verksamheten främjar 

uppnåendet av målen i fråga om lärområdena och mångsidig kompetens. 

Barns individualitet beaktas så att varje barn lär sig att identifiera och hitta sina egna styrkor och 

intresseområden. 

 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera hur digital 

kompetens och mediefostran, som ingår i multilitteracitet, förverkligas i småbarnspedagogiken. Enligt 

grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) är multilitteracitet förmåga att tolka och producera 

olika slag av meddelanden och texter, som bland annat kan vara i skriven, talad, audiovisuell eller digital 

form.  

Digital kompetens behövs i interaktion mellan människor, för att verka i samhället och för lärande. Barns 

digitala kompetens får stöd genom att man utforskar och observerar det digitala i vardagen samt övar på 

att använda digitala verktyg. Personalen vägleder barnen i att använda digitala miljöer på ett mångsidigt, 

ansvarsfullt och tryggt sätt. 

Inom mediefostran stöder man barnens möjligheter att vara aktiva och uttrycka sig själva i sin gemenskap. 

Tillsammans med barnen bekantar vi oss med olika medier och prövar att producera medier lekfullt och i 

en trygg miljö samt övar på att utveckla käll- och mediekritik. 

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen digitala miljöer och hur man agerar i dem på ett tryggt sätt 

som uppmuntrar till att utforska. Med hjälp av påståendena utvärderar man efterlevnaden av dataskydds- 

och datasäkerhetsanvisningarna samt produktionen och tolkningen av medieinnehåll tillsammans med 

barngruppen. Utvärderingen fokuserar också på sökning och utnyttjande av information. Vårdnadshavarnas 

delaktighet ingår i utvärderingen.  



 
Exempel på påståenden:  

• Vi känner till och följer de dataskydds- och datasäkerhetsanvisningar som styr vår verksamhet. 

• När vi bekantar oss med digitala miljöer ser vi till att innehållet är tryggt och lämpligt för barnens 

ålder och utvecklingsnivå. 

• Vi ser till att alla barn kan delta i arbetet i digitala miljöer enligt sina förutsättningar. 

• Vi observerar vardagliga kommunikationssituationer tillsammans med barnen och övar på olika sätt 

att kommunicera. 

• Tillsammans med barnen bekantar vi oss med informationssökning genom att söka information om 

sådant som intresserar dem.  

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hurdana tankar väcker mediefostran och digitala miljöer i småbarnspedagogiken? 

• Vilka olika roller har barnet i det alltmer digitaliserade samhället? 

• Hur syns digitaliseringen och medierna i barngruppens prat och lekar?  

• Hur syns mediefostran, digitala miljöer och programmeringsfärdigheter i vår nuvarande lärmiljö? 

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Pekka Mertala (Jyväskylä universitet) och Satu Valkonen 

(Helsingfors universitet) samt Sari Murtonen (Kavi), Saara Salomaa (Kavi) och Päivi Leppänen 

(Utbildningsstyrelsen) från programmet Nylitteracitet. 

 

Fysisk lärmiljö 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

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 att lära sig. 

Med det här verktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera småbarnspedagogikens 

fysiska lärmiljöer. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) är småbarnspedagogikens mål 

att säkerställa en utvecklande, inkluderande, hälsosam och trygg samt tillgänglig lärmiljö som främjar 

lärande. Med lärmiljö avses lokaler, platser, redskap och tillbehör som stöder barnens utveckling, lärande 

och samspel.  

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen de fysiska lärmiljöerna inom småbarnspedagogiken, det vill 

säga utrymmen, platser och material inomhus och utomhus. Utvärderingen gäller planeringen och 

utvecklingen av lärmiljön i samarbete med personalen, barnen och vårdnadshavarna. Med verktyget 

utvärderas lärmiljöernas ergonomi, trivsamhet, tillgänglighet och säkerhet. Genom utvärderingen granskas 

också hur flexibel, inspirerande och mångsidig lärmiljön är med tanke på förverkligandet av en pedagogisk 

verksamhet som stöder barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Dessutom utvärderas 

användningen av material och leksaker som en del av den pedagogiska verksamheten. 

Exempel på påståenden:  



 
• I utvecklingen av våra lärmiljöer fäster vi uppmärksamhet vid barnens individuella behov och 

intressen. 

• I våra lärmiljöer har man fäst uppmärksamhet vid barnens ergonomi. 

• Våra lärmiljöer gör det möjligt för barnen att röra på sig och leka på ett fartfyllt sätt. 

• I våra lärmiljöer syns barnens idéer, lekar och produktioner. 

• Leksakerna och materialen i vår grupp motsvarar barnens nivå och finns fritt tillgängliga med 

beaktande av deras ålders- och utvecklingsnivå. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hur inkluderar vi barnen i planeringen och utvecklingen av lärmiljön? 

• Fundera på er grupps lärmiljöer. Vilka faktorer i dessa miljöer stöder barnets växande, utveckling 

och lärande? Vilka faktorer hindrar barnets växande, utveckling och lärande? 

• När vi funderar på alla utrymmen som används av vår grupp och deras funktionella arrangemang, 

skulle vi kunna utveckla utrymmena på ett ännu mångsidigare sätt? 

 

En expertgrupp från NCU:s projekt för utveckling av utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet och 

stöd för anordnarna har ansvarat för utvecklingen av verktyget. 

 

BASAKTIVITETER 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Måltider, vilostunder, övergångar, på- och avklädning samt andra basaktiviteter genomförs så att de är 

pedagogiskt målinriktade. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera hur 

basaktiviteterna förverkligas inom småbarnspedagogiken. Enligt grunderna för planen för 

småbarnspedagogik (2022) har personalen ett ansvar för att stärka barnens färdigheter i fråga om 

välbefinnande och säkerhet samt att lära barnen hälsofrämjande seder och vanor samt deras betydelse. 

Personalen ska stödja en gradvis ökning av barnens självständighet exempelvis genom att hjälpa barnen 

och uppmuntra dem att vid behov be vuxna om hjälp. Man övar tillsammans med barnen på olika 

vardagsfärdigheter och färdigheter i att ta hand om sig själv. 

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen den pedagogiska planeringen och det målinriktade 

genomförandet av basaktiviteter, i synnerhet i på- och avklädnings-, vilo- och toalettsituationer. 

Utvärderingen av förverkligandet av på- och avklädningssituationer fokuserar på stressfriheten i situationen 

och personalens förmåga att vägleda barnen att öva på goda på- och avklädningsfärdigheter. I 

utvärderingen av förverkligandet av vilosituationer fokuserar man på att möjliggöra vila och lugn i enlighet 

med barnets ålder och utvecklingsnivå. I fråga om toalettfunktioner utvärderas personalens roll i att stödja 

barnen i att sköta sin egen hygien samt identifiera och uttrycka sina behov.  

Exempel på påståenden:  

• Vi planerar tillsammans gruppens rutiner för basaktiviteter. 

• Vi ser till att på- och avklädningssituationerna i vår grupp är stressfria och positiva. 



 
• Vi respekterar barns känslor av att vara trötta och pigga samt uppmuntrar dem att uttrycka dessa 

känslor. 

• Vi lär barnen färdigheter i att ta hand om sin hygien och ger dem möjlighet att öva på dem.  

• Vi förverkligar basaktiviteter målmedvetet så att de främjar barnens självständighet.  

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hur ser vi till att barnen har tillräckligt med utrymme och tid för att öva på självständighet i på- och 

avklädningssituationer? 

• Hur ser vi till att rutinerna under vilostunderna utgår från barnens behov och de pedagogiska målen 

för verksamheten? 

• Genom hurdan verksamhet och samspel säkerställer vi att toalettupplevelser blir naturliga och 

trygga för barnen? 

• Hur ser vi till att observationerna av barnen och gruppen styr planeringen, förverkligandet och 

utvärderingen av den pedagogiska verksamheten i olika basaktiviteter?  

• Genom hurdant samspel förmedlar vi acceptans och respekt till barnen i basaktiviteterna?  

 

Titta Kettukangas (Östra Finlands universitet) har deltagit i utvecklingen av verktyget. 

 

Matfostran 

 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Måltider, vilostunder, övergångar, på- och avklädning samt andra basaktiviteter genomförs så att de är 

pedagogiskt målinriktade. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera hur matfostran 

och måltidssituationer förverkligas inom småbarnspedagogiken. Enligt grunderna för planen för 

småbarnspedagogik (2022) är målet för matfostran att främja ett positivt förhållningsätt till mat och 

ätande. Den stöder också mångsidiga och hälsosamma matvanor bland barn. Personalens uppgift är att 

handleda barnen i att äta självständigt, mångsidigt och tillräckligt. I ordnandet av de dagliga 

måltidsstunderna fäster man uppmärksamhet vid en stressfri atmosfär, och under måltiderna lär barnen sig 

kulturen kring att äta tillsammans. Man bekantar sig med olika typer av mat med sinnena samt genom att 

undersöka deras ursprung, utseende, sammansättning och smakegenskaper.  

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen planeringen och förverkligandet av matfostran i samarbete 

med personalen och vårdnadshavarna. I utvärderingen av förverkligandet av matfostran betonas hur man 

bekantar sig med olika typer av mat samt ett positivt förhållningssätt till ätande. I verktyget utvärderas 

separat förverkligandet av måltidssituationerna, såsom den stämning som råder vid måltiderna, stödjandet 

av barnens självständighet samt skapandet av en gemensam samtalskultur kring mat.  

Exempel på påståenden:  

• Vi diskuterar och kommer överens om måltidsrutiner som främjar ett positivt förhållningssätt till 

mat och ätande för alla barn. 



 
• Tillsammans med barnen bekantar vi oss med olika maträtters utseende, sammansättning och 

smakegenskaper med hjälp av olika sinnen. 

• Vi ordnar måltidssituationerna så att barnen får äta utan stress och i en trevlig atmosfär. 

• Vi värdesätter barnens synpunkter, åsikter och initiativ i våra måltidssituationer. 

 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hur baserar sig matfostran i vår grupp på de mål för matfostran som presenteras i planen för 

småbarnspedagogik (t.ex. att syftet med matfostran är att främja ett positivt förhållningssätt till 

mat och ätande samt stödja mångsidiga och hälsosamma matvanor)? 

• Hurdana synpunkter finns i vår grupp på matfostrans betydelse och den vuxnas roll i 

måltidssituationen?  

• Genom hurdana konkreta åtgärder strävar vi till att systematiskt främja en helhetsmässig 

matfostran och de vuxnas pedagogiska verksamhet i måltidssituationer? 

• Hur säkerställer vi att alla barn i vår grupp blir delaktiga i de gemensamma måltidssituationerna och 

får en positiv utveckling i måltider och ätande?  

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Taina Sainio (Hjärtförbundet), Titta Kettukangas (Östra 

Finlands universitet), Kaisa Kähkönen (Östra Finlands universitet) och Sanna Talvia (Östra Finlands 

universitet)  

 

Stöd för barnet 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

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. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen inom småbarnspedagogiken utvärdera rutinerna för 

stödjande av barn i barngruppen. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) har barnet rätt 

att få allmänt, intensifierat och särskilt stöd i småbarnspedagogiken. Stödet förverkligas enligt inkluderande 

principer med olika flexibla arrangemang i barnets egen grupp eller enligt barnets behov i smågrupper eller 

specialgrupper. Personalen inom småbarnspedagogiken ansvarar för att bedöma stödbehovet, ge stöd 

samt utveckla verksamhetskulturen och rutinerna i enlighet med sin utbildning, sin arbetsbeskrivning och 

sitt ansvar. Grunden för tidigt och tillräckligt stöd är att vårdnadshavarna och personalen delar information 

om barnet och barnets behov med varandra.  

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen identifieringen av stödbehov och förverkligandet av stöd, 

exempelvis observation av barnen samt samarbete med vårdnadshavarna och andra sakkunniga. Med hjälp 

av påståendena utvärderar man utarbetandet av planer för småbarnspedagogik för barnen under stödtiden 

samt utvärderingen av stödets effekter. Utvärderingen gäller också hela barngruppens verksamhet samt, 

som en del av förverkligandet av stödet, det samspel som stöder barnen. Därtill utvärderas personalens 

kunskap, kompetens och attityder i fråga om stöd. 



 
I verktyget utvärderas hur påståendena i utvärderingsverktyget förverkligas med tanke på både den 

anställdas eget perspektiv och gruppens verksamhet.  

Exempel på påståenden:  

• Vi observerar hur effekterna av vår pedagogiska verksamhet påverkar barns verksamhet.  

• Vi samarbetar med vårdnadshavarna för att kartlägga barnets stödbehov både i hemmet och i 

småbarnspedagogiken.  

• I barnets plan för småbarnspedagogik dokumenteras hur ansvaret och arbetsfördelningen för 

stödåtgärder ska genomföras. 

• Vi använder samspel, vilket är kommunikation som stödjer och ersätter tal.  

• Jag har fått tillräcklig kunskap och fortbildning om implementering av stöd enligt inkluderande 

principer.  

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Vilka befintliga metoder som främjar barns sammanhållning och sociala delaktighet använder vi oss 

av i vår egen grupp?  

• Hur beaktar vi att alla barn i vår grupp får delta i och får positiva erfarenheter av hela gruppens 

aktiviteter?  

• Hur säkerställer vi att alla barn får det individuella stöd de behöver?  

• Hur beaktar vi barnens mångfaldiga behov i vår grupps lärandemiljö och utvecklar den?  

• Vilken kunskap har vi för att förverkliga barns stöd och för att beakta barn individuellt? Vilken 

kunskap skulle vi behöva mer av? 

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är forskarna Noora Heiskanen (Östra Finlands 

universitet) och Marja Syrjämäki (Östra Finlands universitet). 

 

 

Samarbete kring fostran och vårdnadshavarnas delaktighet  

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Fostrarsamarbetet bygger på att barnet och dess vårdnadshavare värdesätts och på att relationen är 

öppen, jämlik och förtroendefull. Av interaktionen framgår att personalen respekterar vårdnadshavarens 

kännedom om sitt barn och har de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet. 

Vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i planering, genomförande och utvärdering av 

småbarnspedagogiken. För fostrarsamarbetet planeras olika former och förfaringssätt tillsammans med 

vårdnadshavarna. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera fostrarsamarbetet 

och vårdnadshavarnas delaktighet i gruppens verksamhet. Enligt grunderna för planen för 

småbarnspedagogik (2022) är målet för samarbetet med vårdnadshavarna ett gemensamt engagemang för 

att främja en sund och trygg uppväxt, utveckling och inlärning för barnen. Samarbetet kring fostran stöds av 

jämlikt samspel samt inbördes förtroende och respekt. I samarbetet beaktar man bland annat familjernas 



 
mångfald, barnens individuella behov samt frågor kring föräldraskapet. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet 

att delta i planeringen och utvecklingen av småbarnspedagogiken tillsammans med personalen och barnen. 

En viktig roll har exempelvis vårdnadshavarnas och personalens observationer och samtal om barnets dag, 

då det lägger grunden för tryggande av barnets helhetsmässiga välbefinnande. 

Med hjälp av verktyget utvärderar personalen samspelet med vårdnadshavarna och hur de bemöts.  

Informationsgången mellan personalen och vårdnadshavarna om bland annat barngruppens verksamhet 

och planerna för småbarnspedagogik utvärderas också. Med hjälp av påståendena utvärderas 

vårdnadshavarnas möjligheter att få information om olika former av deltagande i verksamheten, samt om 

sina barns småbarnpedagogik.  Med hjälp av påståendena utvärderas möjligheterna att delta i planering, 

utvärdering och utvecklande. Man utvärderar också ordnandet av olika evenemang i samarbete med 

vårdnadshavarna. 

Exempel på påståenden:  

• Vi försäkrar oss om att varje vårdnadshavare känner sig sedd, hörd och bemött. 

• Vi tar vid behov upp sådant som vi upplever oss kunna stödja barnet med i samarbete med 
vårdnadshavarna. 

• Vi ger vårdnadshavarna mångsidig information om barnets dag i småbarnspedagogiken.  

• Vi tar upp teman som vårdnadshavarna lyft fram, till gemensam diskussion. (Exempelvis på 
föräldramöten eller daghemmets möten.) 

• På vårt verksamhetsställe ordnar vi evenemang i samarbete med barnen och familjerna. 
 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• Hur ser vi till att varje vårdnadshavare blir sedd, hörd och bemött som individ, utan fördomar?  

• Hur ser vi till att vi lyfter fram positiva saker om barnets tillväxt, utveckling och lärande för varje 
barns vårdnadshavare?  

• Hur kan vi utveckla gruppens rutiner för att ta upp svåra saker med vårdnadshavarna? 

• På vilka olika sätt kan vårdnadshavarna delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av 
småbarnspedagogiken? Fundera över konkreta erfarenheter från vardagen.  

• Hurdan information förmedlar vi till vårdnadshavarna och hur (bl.a. användning av informations- 
och kommunikationsteknik)? 
 

Merja Korhonen (Föräldraförbundet) har deltagit i utvecklingen av verktyget.  

 

Stöd för barnets emotionella välbefinnande och delaktighet 

Med det här verktyget utvärderas förverkligandet av följande kvalitetsindikatorer: 

Personalen ser till att varje barn har det bra inom småbarnspedagogiken. Barnen upplever att de blir hörda 

och att de värdesätts som den de är. 

Med det här utvärderingsverktyget kan personalen utvärdera stödet för barnets emotionella välbefinnande 

och delaktighet i småbarnspedagogiken. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) är en 

av de mest centrala värderingarna i småbarnspedagogiken att varje barn är unikt och värdefullt precis så 

som det är. Därför har varje barn som individ rätt att bli sedd, hörd och förstådd samt att beaktas som en 

fullvärdig medlem i barngruppen.  



 
Med verktyget utvärderar personalen sina möjligheter att lyssna på och leva sig in i barnets budskap så att 

man kan dela barnets upplevelse. Genom påståendena utvärderar man hur barnens emotionella 

välbefinnande samt delaktighet och samhörighet stöds i gruppen. Utvärderingen gäller också personalens 

välbefinnande och ork i arbetet. 

I verktyget utvärderas hur påståendena i utvärderingsverktyget förverkligas med tanke på både den 

anställdas eget perspektiv och gruppens verksamhet.  

Exempel på påståenden:  

• Jag observerar och tolkar barnens kroppsliga budskap. 

• Jag erbjuder alla barn i gruppen möjlighet att söka och få trygghet och tröst i olika situationer i 

vardagen.   

• Vi lägger märke till situationer där något barn blir ensamt och diskuterar dem med personalen. 

• Vi diskuterar observationer och oro över barnens välbefinnande vid teamets möten. 

Frågor att fundera över i anknytning till verktyget: 

• På vilka sätt kan vi ta del av barnens upplevelse av att de har det bra i småbarnspedagogiken? 

• Genom vilka signaler i barnens kroppshållning och beteende kan vi se att de har det bra? Hur visar 
barn med olika personligheter eller barn som reagerar på olika sätt att de mår bra? 

• Hur kan vi bättre stödja varje barns upplevelse av delaktighet i gruppen? Hur kan vi stödja barnen att 
uttrycka sig och bli hörda? 

 

De som har deltagit i utvecklingen av verktyget är Jenni Salminen (Jyväskylä universitet), Sivi Harkoma 

(Helsingfors universitet), Annukka Pursi (Helsingfors universitet), Nina Sajaniemi (Östra Finlands 

universitet), Susanna Kinnunen (Uleåborgs universitet) och Maarit Silvén (Åbo universitet). 

 


