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Meddelande 24.2.2023 

Meddelande till kontaktpersonerna för utvärderingen av utbildningarna inom 

småbarnspedagogik  

Datainsamlingar våren 2023 

Bästa kontaktperson för vår utvärdering!  

I detta meddelande ger Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) information om 

de datainsamlingar som ska genomföras våren 2023 för utvärderingen av utbildningarna 

inom småbarnspedagogik. Det är frågan om en självutvärderingsenkät som är riktad till 

utbildningsanordnarna och som genomförs i april–maj 2023 och om workshopar som ordnas 

i april 2023 genom Teams och som studerande inom småbarnspedagogik deltar i.  

Självutvärderingsenkäten 

Självutvärderingsenkäten genomförs som en elektronisk Webropol-enkät. 

Utbildningsanordnarens kontaktperson ansvarar för organiseringen av besvarandet av 

enkäten. Vi önskar att enkäten besvaras av en liten grupp bestående av till exempel anställda 

med uppgifter inom undervisning, forskning, handledning och studieärenden. Vi skickar 

länkarna till enkäterna till kontaktpersonerna i april under vecka 14. Enkäten ska besvaras 

senast i maj under vecka 20.  

Genom självutvärderingsenkäten, som är riktad till utbildningsanordnarna, undersöks bland 

annat följande frågor relaterade till utbildningarna inom småbarnspedagogik: flexibla 

utbildningsvägar, samarbete med arbetslivet, praktik och lärande i arbetslivet, utveckling av 

utbildningarna, utbildningssystemets funktionalitet samt styrkor, utmaningar och goda 

förfaranden i anknytning till dessa frågor. 

Vi önskar att du som kontaktperson samordnar besvarandet av enkäten och vidarebefordrar 

information om datainsamlingen till den eller de som är ansvariga för utbildningarna inom 

småbarnspedagogik. 

Vi svarar gärna på alla dina frågor om datainsamlingen! 

Val av studerande som ska delta i NCU:s workshop för studerande 

NCU samlar in information av studerande som deltar i utbildningar inom småbarnspedagogik 

genom att ordna workshopar för dem. Workshoparna genomförs på distans med Teams. 

Datainsamlingen riktas både till studerande som befinner sig i slutskedet av studierna och till 

studerande som kompletterar sina tidigare avlagda examina inom småbarnspedagogik för att 

få en ny behörighet (t.ex. från barnskötare till socionom inom småbarnspedagogik).  

Studerande inom yrkesutbildningen bjuds in till workshoparna bara från en del av 

utbildningsanordnarna. På grund av att det finns överlappningar mellan de olika 

utvärderingarnas datainsamlingar från studerande skapar NCU ett sampel av de 

yrkesutbildningsanordnare från vilka studerande bjuds in till workshoparna.  
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I den begäran som vi skickar ut i mars ber vi anordnarna av utbildning inom 

småbarnspedagogik att till workshoparna utse 2–3 studerande/högskola/läroinrättning. 

Workshoparna hålls i april under veckorna 16 och 17 (19, 20 och 25, 26 april 2023).  

Workshoparna ordnas parallellt och de tar cirka 1 ½–2 timmar. I alla workshopar är möjligt 

att diskutera på svenska. 

Utvärderingskliniker – webbevenemang som stöder utvärderingen 

Vi ordnar två s.k. utvärderingskliniker, den 14 april 2023 kl. 8.00–9.30 och den 27 april 2023 

kl. 8.00–9.30, för att stödja särskilt genomförandet av självutvärderingsenkäterna. Vi skickar 

Teams-länkarna till utvärderingsklinikerna till kontaktpersonerna i april. 

Klinikernas innehåll är flexibelt och vilka teman som diskuteras beror helt och hållet på vilka 

frågor som ställs. Anställda vid NCU leder diskussionen och svarar på frågor, men 

evenemanget är också ett utmärkt tillfälle för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter.  

Att delta i klinikerna är frivilligt och deltagarna kan lämna dem genast när de fått sin 

kunskapstörst släckt. Det krävs ingen förhandsanmälan till dem. 

Välkommen att diskutera utvärdering! 

Övrigt 

Av orsaker som är oberoende av NCU kommer även en annan enkät riktad till anordnare av 

utbildningar inom småbarnspedagogik att genomföras våren 2023. Denna genomförs inte av 

NCU utan av Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogik. Det kan finnas 

vissa överlappningar i enkäternas innehåll. Vi vill dock betona att NCU:s 

självutvärderingsenkät är en separat helhet vars resultat kommer att redovisas som en del av 

den utvärderingsrapport som ska vara klar i slutet av året. 

Mer information om utvärderingen 

     Mer information om utvärderingen och kontakter: 
 

• Tarja Frisk, ledande utvärderingsexpert, yrkesutbildning, e-post: tarja.frisk@karvi.fi, 
tfn 029 533 5504. 

• Kirsi Mustonen, utvärderingsexpert, högre utbildning och fritt bildningsarbete, e-
post: kirsi.mustonen@karvi.fi, tfn 029 533 5515. 

• Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert, småbarnspedagogik, e-post: 
tuomas.sarkkinen@karvi.fi, tfn 029 533 5550. 

• Metodfrågor: Mari Huhtanen, utvärderingsexpert, e-post: mari.huhtanen@karvi.fi, 
tfn 029 533 5510. 

Mer information om utvärderingen uppdateras också på webbsidorna för utvärderingen: 

Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik - Karvi.fi (högskolor) 

Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik - Karvi.fi (yrkesutbildningsanordnare) 

Tack för samarbetet! 

 Tarja Frisk, Kirsi Mustonen och Tuomas Sarkkinen 

https://karvi.fi/sv/hogre-utbildning/tema-och-systemutvarderingar/utvardering-av-utbildningar-inom-smabarnspedagogik/
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/utvardering-av-utbildningar-inom-smabarnspedagogik/

