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Bakgrund till beredningen av 
utvärderingsplanen

• Enligt 5 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering ska utvärderingsrådet utarbeta 

ett förslag till utvärderingsplan som godkänns av undervisnings- och kulturministeriet. 

• I utvärderingsplanen nämns vilka objekt som ska utvärderas och tidtabellen för utvärderingarna. 

Enligt 6 § i statsrådets förordning ska utvärderingsrådet utarbeta ett förslag till utvärderingsplan 

för utbildningen samt ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

• Undervisnings- och kulturministeriet fastställde den 13 december 2013 utvärderingsplanen för 

utbildning för åren 2012–2015.  Tyngdpunkterna i utvärderingen och utvärderingsobjekten grundar 

sig på regeringsprogrammet och utvecklingsplanen för utbildning och forskning 2011–2016. 

• Undervisnings- och kulturministeriet har genom sitt beslut 28.2.2014 kompletterat 

utvärderingsplanen för 2012–2015.  Utöver den gällande utvärderingsplanen har man avtalat om 

ett program för auditering av yrkeshögskolornas och universitetens kvalitetssystem som sträcker 

sig till slutet av 2018. Programmet omfattar den andra omgången av auditeringar av högskolornas 

kvalitetssystem.
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Utvärderingsplan för utbildningen 
2016–2019

• Utvärderingsrådet ska göra upp en utvärderingsplan för åren 2016–2019. 

• Vid förhandlingar med ledningen för undervisnings- och kulturministeriet fattades 

beslut om att utvärderingsplanen bereds genom ett samarbete mellan Nationella 

centret för utbildningsutvärdering och utvärderingsrådet. 

• Målet är att utvärderingsrådet, NCU:s ledning och ministeriets representanter 

tillsammans diskuterar den framtida utvärderingsplanen i augusti 2015. 

• Förslaget till utvärderingsplan behandlas och godkänns i utvärderingsrådet efter den 

gemensamma diskussionen.

11.6.2015
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Beredningen av utvärderingsplanen

11.6.2015
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1. Remiss-
debatt
mellan

ministeriet
och NCU

2. Samråd

3. 
Berednings
arbete på 

NCU

4. Rådets
beslut

Maj
• Beredningsarbete på NCU 

inför remissdebatten samt 
idéer och förslag 
insamlade genom en 
enkät till intressent-
grupperna och på annat 
sätt

November
• Rådet presenterar 

utvärderingsplanen för 
2016-2019 för 
undervisnings- och 
kulturministeriet

Juni
• Lagstadgad skyldighet 

att höra 
intressentgrupperna 
vid beredningen av 
utvärderingsplanen

Augusti
• Behandling av idéer och 

förslag från samråd och 
enkäter

• Förslaget till 
utvärderingsplan 
presenteras för rådet



Fyra tyngdpunkter för NCU:s
utvärderingsverksamhet
–men vi hoppas på kommentarer till innehållet
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1. Utveckling av 
lärande och

kunskaper med
hjälp av 

utvärderingar

2. Utbildnings-
systemets

funktion och
utveckling (inkl. 

över-
gångskeden)

3. Viktiga och
kritiska teman

ur ett samhälls-
perspektiv

4. Stöd till
utbildningsanor
drarna i frågor

som rör
kvalitets-

hantering och
utvärderings-

kultur

Förutseende och

verkningsfall

utvärdering

Förändringar i 

den

finländska

verksamhets

miljön

Förändringar i den

internationella

verksamhetsmiljön



Förväntningar på diskussionen

 Vi hoppas på åsikter i följande frågor

 Vilket anser du vara det viktigaste perspektivet som NCU borde fokusera på vid 
utvärderingen av lärande, kunskaper och inlärningsresultat 2016–2019?

 Vilket tema eller etappmål är enligt dig det viktigaste med tanke på 
utbildningssystemets funktion och utveckling?

 Vilket anser du vara det ur samhällsperspektiv viktigaste och mest kritiska temat 
som borde utvärderas?

 Vilket är enligt dig det viktigaste perspektivet som NCU borde beakta vid 
utvärderingen av kvalitetshantering?
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Din åsikt är viktig för oss
Tack!


