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Sammandrag

Utgivare
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)

Publikation
Förtroende genom utvärdering − Anordnarnas förfaranden för kvalitetsledning 
och självvärdering inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 

Författare
Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen & Aila Korpi

I lagstiftning som stiftades 1998 föreskrevs att anordnarna av grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning ska utvärdera sin verksamhet. En central sak i utvärderingen är att anordnarna 
själva kan välja utvärderingsmetod och utvärderingsobjekt, men de ska offentliggöra sina resultat, 
vilket de också kan göra på ett sätt som de själva väljer. Enligt lagstiftningen är syftet med den 
egna utvärderingen att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra förutsättningarna 
för inlärning.

Utvärderingen av förfarandena för självvärdering och kvalitetsledning hos anordnarna av 
grundläggande utbildning och gymnasieutbildning grundar sig på en förhandling mellan 
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och undervisnings- och kulturministeriet 
den 15 januari 2015. Vid denna förhandling kom man överens om att NCU kartlägger förfarandena 
och att kartläggningen används som underlag när en plan görs upp för ett utvecklingsprojekt 
som ska stödja anordnarna i frågor som gäller metoderna och processerna för självvärdering 
och kvalitetsledning. 

De centrala resultaten i utvärderingen baserar sig på anordnarnas självvärdering, som genomfördes 
enligt vissa kriterier. När kriterierna och nivåbeskrivningarna togs fram drog man nytta av 
publikationerna Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, Kriterier för självvärdering av 
kvalitetssystem i yrkesutbildningen och Auditeringshandbok för högskolornas kvalitetssystem för åren 
2015–2018. Självvärderingsblanketten innehöll också bakgrundsfrågor.

I självvärderingen deltog 345 anordnare av totalt 381. Svarsprocenten var 90,6. Anordnarna 
kunde vid behov genomföra mer än en utvärdering, om det fanns skillnader i förfarandena enligt 
undervisningsspråk eller skolstadium. Totalt 368 självvärderingsblanketter returnerades. Resultaten 
baserar sig på de returnerade självvärderingarna. Anordnarnas utvärderingsdokument (n = 43) 
användes som kompletterande utvärderingsmaterial. 
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Förfarandena för kvalitetsledning och självvärdering analyseras med hjälp av en referensram som 
baserar sig på Edwards Demings principer om ständiga förbättringar och ständig utveckling, det vill 
säga en helhetsmässig kvalitetsledning. Utvärderingen begränsade sig till följande delområden av 
kvalitetsledningen: ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering, förutsättningar för 
kvalitetsledning och självvärdering, uppföljning och utvärdering samt utveckling och förbättring.

Enligt den referensram som användes i utvärderingen är den allmänna nivån på självvärderingen 
och kvalitetsledningen på nivån har påbörjats (medelvärde 2,4 på en skala från 1 till 4). Klart mer 
än hälften (58,7 %) av dem som anordnar grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 
befinner sig på nivån har påbörjats. På nivån under utveckling befann sig 37,8 % och på nivån saknas 
3,5 % av anordnarna. Ingen av anordnarna bedömde att de i fråga om kvalitetsledning var på 
nivån väl utvecklat.

Anordnarens lagstadgade uppgift, utvärdering av den egna verksamheten, sköttes enligt utvärderingen 
bäst. Enligt anordnarnas egen utvärdering hade de lyckats bäst i att skaffa utvärderingsdata, men 
de ansåg sig trots allt ligga på bara nivån under utveckling i denna fråga. Däremot bedömde de att 
nivån inte var lika hög i utnyttjande och offentliggörande av utvärderingsresultaten. 

Resultaten visar att långt ifrån alla anordnare har ett fungerande självvärderingssystem och således 
har de inte heller en systematisk utvärderingskultur. Detta betyder att alla anordnares utvärderingar 
inte uppfyller de krav och de på förtroende baserade förväntningar som reformen av hela 
utbildningsförvaltningen 1998 ställde. I samband med reformen minskades den externa kontrollen 
och övervakningen av verksamheten och resultaten, bland annat genom att slopa systemet med 
inspektioner inom utbildningen och genom att övergå till en självstyrande kvalitetssäkring som 
anordnarna själva genomför: ett på självvärdering baserat system.

De viktigaste styrkorna i självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena

 ▪ Kvantitativa uppföljningsdata och responsdata samlas in från verksamhetens 
delområden, i synnerhet av ledningen och personalen. Ju mer utvecklad anordnarna 
hade bedömt att nivån på den egna kvalitetsledningen och självvärderingen var, desto mer 
täckande och mer systematisk bedömde de (mellan 2010 och 2015) att insamlingen av 
kvantitativa data och respons från personalgrupperna inom olika delområden var. 

 ▪ Resultatet av uthålligt kvalitetsarbete är en systematisk verksamhet med stadga. 
Det finns ett klart samband mellan hur lång tid utbildningsanordnaren har arbetat med 
kvalitetsledning och självvärdering och den nivå som anordnaren bedömer att den egna 
kvalitetsledningen och självvärderingen har uppnått. För utveckling krävs helt enkelt 
uthålligt arbete: det är nödvändigt att vara beredd att utveckla kvalitetsledningen och 
självvärderingen målinriktat under många år. 

 ▪ Utvärderingen ökar gemenskapen och samarbetet. Resultaten visar att nätverkande, 
till exempel regionalt samarbete eller samarbete på landskapsnivå, vid planering och 
utveckling av kvalitetsledningen, ger synergieffekter som även små anordnare har nytta av 
i sitt kvalitetsarbete. Fördelarna består bland annat av att verksamheten blir systematisk 
och etablerad och baserar sig på delaktighet. Ansvar fördelas och förfarandena är enhetliga. 
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 ▪ Utvecklingsprojekt lönar sig. Under åren 2010–2015 höll ungefär två tredjedelar av 
anordnarna på med att genomföra eller hade genomfört interna projekt för utveckling av 
kvalitetsledningen eller självvärderingen, och ungefär varannan anordnare hade deltagit i 
regionala eller nationella utvecklingsprojekt. De anordnare som hade deltagit i projekt (N 
= 356) hade en högre nivå på sin kvalitetsledning än de som inte hade gjort det. Ett annat 
tecken på att projektverksamhet lönar sig är att i de flesta fall hade de förfaranden som 
projekten gav upphov till också blivit en etablerad del av anordnarens verksamhet.

 ▪ Externa utvärderingar är till nytta. Majoriteten av de anordnare som genomförde 
självvärderingen (85,7%) ansåg att den var till nytta. Utvärderingen hjälpte till exempel 
anordnaren att se på sin egen situation på ett helhetsmässigt sätt och att identifiera sina 
utvecklingsområden. Den lyfte fram självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena 
i dagsljuset. Dessutom var självvärderingen i sig en utvecklande aktivitet och gav tid 
tillsammans. 

De viktigaste utvecklingsbehoven i fråga om självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena

 ▪ Skillnader i ledningssättet – synligt engagemang en förutsättning vid kvalitetsledning. 
Resultaten visar att det finns stora skillnader i fråga om hur anordnaren säkerställer 
ledningens engagemang i kvalitetsledningen. I den grupp anordnare som i utvecklingen 
av kvalitetsledningen hade belägg endast på muntlig nivå fanns det särskilt i ledningen 
av kvalitetsarbetet brister. Dessutom hade anordnarna inget förfarande för att säkerställa 
ledningens engagemang i kvalitetsledningen och i det ständiga arbetet med att utveckla 
och förbättra verksamheten. 

 ▪ Brister i förutsättningarna för självvärdering och kvalitetsledning. Anordnarnas svagaste 
delområde av kvalitetsledningen gällde förutsättningarna, som ganska många av dem ansåg 
bristfälliga (på nivån har påbörjats). Man lyfte särskilt fram brister i bedömningskompetensen 
samt i hur ledningens och personalens arbetstid avsätts för kvalitets- och utvärderingsarbete. 
Ingen av anordnarna bedömde att de egna förutsättningarna var på nivån väl utvecklat.

 ▪ Självvärdering leder inte alltid till förbättring och utveckling. Utvärderingen visade att 
utvärderingsverksamheten har en ganska liten genomslagskraft: insamling och analyser 
av utvärderingsdata inverkar inte alltid på beslutsfattandet, på utvecklingsåtgärderna och 
på uppföljningen av utvecklingsåtgärdernas genomslagskraft. 

 ▪ Dokumenteringen inom kvalitetsledningen behöver förbättras. Resultaten visar att det 
finns en tydlig koppling mellan antalet dokument som rör kvalitetsledningen och nivån på 
kvalitetsledningen: på den lägsta nivån befinner sig de respondenter som inte dokumenterar 
sin verksamhet och på den högsta nivån de som har en mångsidig dokumentering. 

 ▪ De svenskspråkiga utbildningsanordnarnas problem är störst i enheter med få elever. De 
svenskspråkiga anordnare som hade under 500 elever bedömde att verksamheten var på en 
lägre nivå än de anordnare som hade fler elever. I de svenskspråkiga anordnarnas självvärdering 
var också spridningen i nivåerna större bland de små anordnarna än bland de stora. 

 ▪ Delaktigheten kunde ökas och ansvar fördelas även till andra än ledningen och 
personalen. Enligt utvärderingsresultaten deltar skolornas personal, och har således också 
getts tillfälle att delta, i utvecklingen av kvalitetsledningen och i självvärderingen rätt så bra 
(under utveckling), men när det gäller eleverna, vårdnadshavarna och intressentgrupperna 
är nivån har påbörjats. Det var främst ledningen som hade ansvar för verksamheten – 
enligt utvärderingen var den genomsnittliga nivån i fråga om ansvarsfördelningen för 
kvalitetsledningen och självvärderingen har påbörjats.



7

Tiivistelmä

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Julkaisun nimi
Förtroende genom utvärdering − Anordnarnas förfaranden för kvalitetsledning och 
självvärdering inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning  
(Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien  
laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet)

Tekijät
Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen & Aila Korpi

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoitettiin vuoden 1998 lainsäädännössä arvioi-
maan omaa toimintaansa ja julkistamaan arviointien tulokset. Keskeistä on, että järjestäjät voivat 
itse valita arviointimenetelmänsä sekä arvioinnin kohteet. Tarkoituksena on lain mukaan tukea 
koulutuksen kehittämistä ja parantaa siten oppimisen edellytyksiä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden 
arviointi perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) ja opetus- ja kulttuuri-
ministeriön neuvotteluun 15.1.2015, jolloin sovittiin, että Karvi kartoittaa em. käytänteitä ja että 
kartoituksen pohjalta laaditaan suunnitelma kehittämishankkeeksi, jonka tavoitteena on tukea 
järjestäjiä itsearvioinnin ja laadunhallinnan menetelmissä ja prosesseissa. 

Arviointi perustuu järjestäjien kriteeriperustaiseen itsearviointiin, taustatietoihin ja avovastauksiin. 
Kriteerien laadinnassa ja tasokuvauksissa hyödynnettiin Perusopetuksen laatukriteereitä, Ammatilli-
sen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteereitä ja Korkeakoulujen laatujärjestelmien 
auditointikäsikirjaa vuosiksi 2015–2018. 

Itsearviointiin osallistui 345 järjestäjää 381:stä. Vastausprosentti on 90,6. Järjestäjät saattoivat tar-
vittaessa tehdä useamman kuin yhden arvioinnin, jos käytänteet erosivat toisistaan opetuskielen 
tai kouluasteen mukaan. Palautettuja itsearviointilomakkeita oli yhteensä 368 kappaletta. Tulokset 
perustuvat palautettuihin itsearviointeihin. Tuloksia täydentää 43 järjestäjän arviointiasiakirjojen 
kuvaileva analyysi. 

Laadunhallinnan ja itsearvioinnin käytänteitä tarkastellaan mukaillun Edwards Demingin jatkuvan 
parantamisen ja kehittämisen eli kokonaisvaltaisen laadunhallinnan viitekehyksessä. Arviointi 
rajautui seuraaviin laadunhallinnan osa-alueisiin: laadunhallinnan ja itsearvioinnin johtamiseen, 
laadunhallinnan ja itsearvioinnin edellytyksiin, seurantaan ja arviointiin sekä kehittämiseen ja 
parantamiseen.
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Edellä mainitun viitekehyksen mukaan arvioituna itsearvioinnin ja laadunhallinnan yleistaso on 
alkava (keskiarvo 2,4 asteikolla 1–4). Reilusti yli puolet (58,7 %) perusopetuksen ja lukiokoulutuk-
sen järjestäjistä on laadunhallinnassaan alkavalla tasolla. Kehittyvällä tasolla on 37,8 % ja puuttuvalla 
3,5 % järjestäjistä. Yksikään järjestäjistä ei arvioi nut olevansa laadunhallinnassaan edistyneellä tasolla. 

Seuranta ja arviointi hallittiin arvioinnin mukaan parhaiten. Järjestäjät olivat oman arviointinsa 
mukaan onnistuneet parhaiten arviointitiedon hankinnassa, tosin tasoltaan kuitenkin kehittyvästi. 
Sen sijaan tulosten hyödyntäminen ja niiden julkistaminen arvioitiin edellistä alemmalle tasolle.

Tulokset osoittavat, ettei läheskään kaikilla järjestäjillä ole toimivaa itsearviointijärjestelmää eikä 
systemaattista arviointikulttuuria laadunhallinnan osana. Näin ollen kaikkien järjestäjien arvioin-
nit eivät täytä niitä vaatimuksia ja luottamukseen perustuvia odotuksia, joita koko koulutuksen 
lainsäädännön vuonna 1998 tehty reformi edellyttäisi. Jo aiemmin toiminnan ja tulosten ulkoista 
kontrollia ja valvontaa oli vähennetty muun muassa luopumalla koulutuksen tarkastusjärjes-
telmästä, ja laki edellytti siirtymistä itseohjautuvaan, järjestäjien omaan laadunvarmistukseen: 
itsearviointiin perustuvaan järjestelmään.

Keskeisimmät laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden vahvuudet

 ▪ Määrällisen seurantatiedon hankkiminen ja palautetietojen koonti toiminnan eri osa-
alueilta erityisesti johdolta ja henkilöstöltä. Mitä kehittyneemmäksi järjestäjät olivat 
arvioineet oman laadunhallinnan ja itsearvioinnin tasonsa, sitä kattavammin ja systemaat-
tisemmin ne kertoivat (vuosina 2010–2015) hankkineensa määrällistä seurantatietoa ja 
keränneensä palautetietoa eri henkilöryhmiltä eri osa-alueilta. 

 ▪ Sinnikäs laatutyö tuo systemaattisuutta ja ryhtiä. Laadunhallinnan ja itsearvioinnin 
kestolla on selkeä yhteys siihen, miten kehittyneeksi järjestäjä on arvioinut laadunhallinnan 
ja itsearvioinnin tasonsa. Kehittymisen perusta on yksinkertaisesti sinnikäs harjoittelu: 
laadunhallintaa ja itsearviointia täytyy sitoutua kehittämään tavoitteellisesti useita vuosia. 

 ▪ Arviointi lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Tulosten mukaan verkostoituminen, 
esimerkiksi alueellinen tai maakunnallinen yhteistyö laadunhallinnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä, tuo synergiaetua pienenkin järjestäjän laatutyöhön. Hyödyt näkyvät muun 
muassa toiminnan systemaattisuutena, vakiintuneisuutena, osallisuutena, vastuunjakona 
sekä yhdenmukaisuutena. 

 ▪ Kehittämishankkeet kannattavat. Noin kahdella kolmasosalla järjestäjistä oli tai oli ollut 
sisäisiä laadunhallinnan tai itsearvioinnin kehittämishankkeita vuosien 2010–2015 aikana 
ja noin joka toinen kertoi osallistuneensa alueellisiin tai kansallisiin kehittämishankkeisiin. 
Hankkeisiin osallistuneiden järjestäjien laadunhallinnan taso oli muita korkeampi. Han-
ketoiminnan vaikuttavuutta kuvastaa myös se, että hankkeissa syntyneet toimintatavat 
olivat usein myös vakiintuneet osaksi järjestäjän toimintaa.

 ▪ Ulkoisesta arvioinnista on hyötyä. Suurin osa (85,7 %) järjestäjän itsearvioinnin tehneistä 
piti tätä itsearviointia hyödyllisenä. Arviointi esimerkiksi nosti laadunhallinta- ja itse - 
ar viointikäytänteet päivänvaloon, auttoi näkemään oman tilanteen kootusti ja tunnista-
maan kehittämiskohteet. Lisäksi itsearviointi oli jo itsessään toimintaa kehittävää ja antoi 
yhteistä aikaa pohtia itsearvioinnin ja laadunhallinnan tilaa ja kehittämistarpeita. 
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Keskeisimmät laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden kehittämistarpeet

 ▪ Johtamisessa eroja – näkyvä sitoutuminen on laadunhallinnan edellytys. Tulosten 
mukaan siinä, miten hyvin järjestäjä varmistaa johdon sitoutumisen laadunhallintaan, on 
suuria eroja. Laadunhallinnan kehittämisessä puhetasolla olevien ryhmässä korostui erityi-
sesti laadunhallinnan johtamisen heikkous ja myös se, ettei järjestäjällä ole menettelytapaa, 
jolla se varmistaisi johdon sitoutumisen laadunhallintaan ja jatkuvaan kehittämiseen ja 
parantamiseen.

 ▪ Itsearvioinnin ja laadunhallinnan edellytykset ovat puutteelliset. Järjestäjien heikoin 
laadunhallinnan osa-alue liittyy edellytyksiin, jotka koettiin melko laajasti puutteellisiksi 
(alkava taso). Erityisesti esille nousivat puutteet arviointiosaamisessa sekä johdon ja hen-
kilöstön työajan riittävässä kohdentamisessa laatu- ja arviointityöhön. Yksikään järjestäjä 
ei arvioinut omia edellytyksiään edistyneeksi.

 ▪ Itsearviointi ei aina johda parantamiseen ja kehittämiseen. Arviointi toi esiin arvioin-
titoiminnan heikohkon vaikuttavuuden: arviointitiedon kerääminen ja analysointi ei aina 
johda siihen, että arvioinnin tuloksia hyödynnettäisiin päätöksenteossa, kehittämistoi-
menpiteissä ja kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa. 

 ▪ Laadunhallinnan dokumentoinnissa tehtävää. Alhaisimmalla tasolla olivat vastaajat, jotka 
eivät dokumentoi toimintaansa, ja korkeimmalla ne, joilla dokumentointi on monipuolista. 

 ▪ Pienehköillä ruotsinkielisillä opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä ongelmia laadun-
hallinnassa ja itsearvioinnissa. Alle 500 oppijan ruotsinkieliset järjestäjät olivat arvioineet 
oman toimintansa alhaisemmalle tasolle kuin oppijamäärältään suuremmat järjestäjät. 
Pienehköjen ruotsinkielisten järjestäjien itsearviointien tasovaihtelu oli selvästi suurempaa 
kuin isoilla ruotsinkielisillä järjestäjillä.

 ▪ Osallisuutta voisi lisätä ja vastuuta jakaa muillekin kuin johdolle ja henkilöstölle. 
Arviointitulosten mukaan koulujen henkilöstö osallistuu ja siten myös osallistetaan laadun-
hallinnan kehittämiseen ja itsearviointiin kohtuullisen hyvin (kehittyvästi), mutta oppijat, 
huoltajat ja sidosryhmät osallistuvat toimintaan alkavasti. Laadunhallinnan ja itsearvioinnin 
vastuun arvioitiin olevan keskimäärin alkavalla tasolla. 
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och självvärdering inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 
(Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien  
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Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen & Aila Korpi

The legislation adopted in 1998 obliges the providers of basic education and general upper secondary 
education to evaluate their own operations. Central to this obligation are the providers’ ability 
to choose their evaluation methods and focus areas, and their duty to publish the outcomes 
in a manner they decide. Pursuant to the law, the objective of self-evaluation is to support the 
development of education and to improve the preconditions for learning.

The evaluation of the self-evaluation and quality management practices, employed by the 
providers of basic education and general upper secondary education, is based on the negotiations 
held between the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) and the Ministry of Education 
and Culture on 15 January 2015. The parties agreed that FINEEC will map the above-mentioned 
practices and, based on the outcomes, draw up a development project plan, the purpose of which 
is to support the providers in implementing their self-evaluation and quality management 
methods and processes. 

The key outcomes of this evaluation are drawn from the criteria-based self-evaluations carried out 
by the providers. In drawing up the criteria and the level descriptions, the following references were 
used: Quality criteria for basic education, Quality criteria for self-evaluation of  VET quality management 
systems and Quality Management Recommendation for Vocational Education and Training 2015–2018. 
The self-evaluation form included background questions.

Out of 381 providers, 345 carried out the self-evaluation, making the response rate 90.6%. If they so 
wished, the providers could carry out more than one evaluation, for example if their practices were 
different depending on the language of instruction or the level of education. 368 self-evaluation 
forms were submitted. The outcomes are based on the submitted self-evaluations. The providers’ 
evaluation documents (n = 43) were used to provide supplementary evaluation data. 
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Quality management and self-evaluation practices were examined within the framework of 
continuous improvement and development, or total quality management, adapted from a 
system developed by Edwards Deming. The evaluation was limited to the following aspects 
of quality management: leadership of quality management and self-evaluation; prerequisites 
for quality management and self-evaluation; follow-up and evaluation; and development and 
improvement.

In accordance with the framework used in the evaluation, the overall level of self-evaluation 
and quality management was found to be emerging (with an average of 2.4 on a scale of 1–4). 
Quality management of well over half (58.7%) of the providers of basic education and general 
upper secondary education was at the emerging level. Of the remaining providers, 37.8% were at 
the developing level and 3.5% at the absent level. None of the providers considered themselves to 
have reached the advanced level. 

The respondents considered as their strongest area the statutory obligation of the provider, i.e. 
self-evaluation of the provider’s operations. According to their own assessment, the providers 
were most successful in collecting evaluation data, however, only at the developing level. On the 
other hand, the providers thought their use and communication of the evaluation outcomes fell 
below this level. 

The outcomes showed many providers lacking a functioning self-evaluation system or a systematic 
assessment culture as part of their quality assurance. The evaluations of some providers, therefore, 
do not meet the criteria and expectations based on trust, which the 1998 reform of the educational 
administration would require. At the time, external control and supervision were reduced, for 
example through eliminating the educational inspection system and moving to a self-regulated 
quality management by the providers: a system based on self-evaluation.

Key strengths of  self-evaluation and quality assurance practices

 ▪ Quantitative monitoring data and feedback are collected from a range of areas in the 
operations, particularly from the management and the employees. The more develo-
ped the providers assessed their level of quality management and self-evaluation to be, 
the more comprehensive and systematic they reported (in 2010–2015) their collection 
of quantitative monitoring data and feedback, collected from different groups on several 
aspects, to be. 

 ▪ Persistent quality assurance efforts generate systematic and robust results. The dura-
tion of quality management and self-evaluation shows a clear link to the level at which the 
provider sees their quality management and self-evaluation to be. Development is simply 
based on persistent practice: the provider must be committed to developing their quality 
management and self-evaluation over many years with clear targets in mind. 

 ▪ Evaluation increases community spirit and cooperation. The outcomes indicate that 
networking, such as local or regional cooperation in planning and developing quality 
management, brings synergies to any quality assurance efforts, whether carried out by 
small or large providers. Such benefits can be seen, for example, in a systematic approach 
to operations; stability; established practice; inclusivity; sharing of responsibility; and 
consistency. 
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 ▪ Development projects are worth the effort. Some two thirds of the providers had imple-
mented internal quality management or self-evaluation development projects in 2010–2015 
and approximately half of the providers reported to have participated in regional or natio-
nal development projects. The providers who had participated in such projects exhibited 
a higher level of quality management than others. The effectiveness of project activities 
was also reflected in the fact that, in many cases, the practices initiated in the projects had 
become an established part of the provider’s operations.

 ▪ External evaluations bring benefits. Most of the providers who had carried out the self-
evaluation (85.7%) considered it useful. For example, the evaluation helped them to form 
an overall picture of their situation, identify development needs, and draw attention to 
self-evaluation and quality management practices. The self-evaluation in itself developed 
the activities and gave the participants time that they could spend together. 

Key development needs of  self-evaluation and quality management practices

 ▪ Differences in leadership – quality management cannot succeed without visible 
commitment. The outcomes pinpointed major differences in how well the providers ensured 
management commitment to quality management. In the group where the development of 
quality management remained at a rhetorical level, weak leadership in quality management 
was highlighted, as well as a lack of methods to ensure that the management is committed 
to quality management and continuous development and improvement. 

 ▪ Prerequisites for self-evaluation and quality management were found to be insufficient. 
The weakest aspect of quality management among the providers was related to the 
prerequisites, which were widely considered to be insufficient (at the emerging level). 
Attention was particularly drawn to the deficiencies in evaluation skills and the allocation 
of time by the management and employees to quality assurance and evaluation efforts. 
None of the providers assessed their prerequisites to be advanced.

 ▪ Self-evaluation does not necessarily result in improvement and development. The 
evaluation indicated that the effectiveness of evaluation efforts can appear somewhat 
weak: collection and analysis of evaluation data may fail to influence decision making, 
development measures, and monitoring of the effectiveness of development measures. 

 ▪ Room for improvement was found in quality management documentation. The outcomes 
demonstrated a clear link between the number of quality management documents and the level 
of quality management: respondents who did not document their activities were found at the 
lowest level, while those who could provide a variety of documentation were at the highest level. 

 ▪ Problems in Swedish-speaking teaching and education were highlighted in units with 
small pupil and student numbers. Swedish-speaking providers with less than 500 learners 
had evaluated their level to be lower than that of the providers who had more learners. The 
self-evaluations of small Swedish-speaking providers were also found to be less coherent 
and uniform than those of larger Swedish-speaking providers. 

 ▪ Inclusivity could be increased and responsibilities shared not only among the 
management and the employees. According to the evaluation outcomes, school employees 
participate and are included in the development of quality management and self-evaluation 
to a moderate extent (developing), while learners, guardians and stakeholders only have 
emerging-level inclusion in these activities. Responsibility for the activities is largely assumed 
by the management; on average, the sharing of responsibility for quality management and 
self-evaluation was assessed to be at the emerging level.
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1 
Inledning

Undervisnings- och kulturministeriet gav i början av år 2015 Nationella centret för utbild-
ningsutvärdering (NCU) i uppdrag att kartlägga självvärderings- och kvalitetsledningsför-
farandena inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. I uppdraget ingick även 
att efter kartläggningen utarbeta en plan för ett utvecklingsprojekt som ska stödja utbild-
ningsanordnarna i fråga om metoder och processer för självvärdering och kvalitetsledning. 
Denna rapport beskriver utgångspunkterna för den utvärdering som NCU har genomfört. 
Dessutom ingår en presentation av resultaten och förslag till utveckling.

Kvalitet betyder uppfyllelse av krav

Utbildning utvärderas för att det ska vara möjligt att stödja utveckling av utbildningen på alla 
nivåer. På nationell nivå samlas information in för att analysen ska ge underlag dels för det 
utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklingsarbetet på riksnivå, dels för det lokala ut-
vecklingsarbetet och beslutsfattandet i utbildningsfrågor. Informationen används också för att 
stödja de studerandes lärande, personalens arbete inom undervisningsväsendet och utvecklingen 
av läroanstalterna. Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning (1061/2009, 2 §) nämner 
utöver de nämnda principerna för utvärderingen även tillförlitlighet och jämförbarhet.

Enligt 21 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och 16 § i gymnasielagen (629/1998) 
ska den som ordnar en utbildning utvärdera utbildningen och dess verkan, delta i extern utvärdering 
av verksamheten och offentliggöra de viktigaste resultaten av utvärderingarna. En central sak är 
att anordnarna själva kan välja utvärderingsmetod och utvärderingsobjekt. Enligt lagstiftningen 
är syftet med den egna utvärderingen att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra 
förutsättningarna för lärande.

I likhet med den nationella utvärderingen ska också utvärderingen på lokal nivå ge utvärderings-
information som kan användas för att stödja beslutsfattandet. Informationen ska vara ett stöd 
för ledarna då de identifierar den egna situationen, sätter mål och inleder utvecklingsarbete. Det 
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är viktigt att utvärderingen producerar information om hur väl man når de mål som satts upp 
för verksamheten och om hur rationell verksamheten är. På samma sätt som den nationella 
utvärderingen (statsrådets förordning 150/2003, 2 och 4 §) ska även utvärderingen på lokal nivå 
vara systematisk och heltäckande i fråga om målen för utbildningen. Dessutom bör den vara 
tillräckligt allsidig, öppen och rättvis, och när den genomförs bör man använda information av 
olika slag, inklusive statistik- och registerdata. Det är i första hand utbildningsanordnarna som 
ansvarar för den lokala utvärderingsverksamheten och för utvecklingen av den.

De kommunala utbildningsanordnarna måste, i likhet med alla andra kommunala aktörer, beakta 
cykeln för kommunens budget och ekonomiplaner samt kommunstrategin. Enligt kommunal-
lagen (410/2015, 110 §) ska både budgeten och ekonomiplanen göras upp så att kommunstrategin 
genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Dessutom ska en 
revisionsnämnd granska kommunens förvaltning och ekonomi genom att göra upp en utvärderings-
plan och rapportera resultaten till fullmäktige (kommunallag 410/2015, 121 §). Kommunförvalt-
ningscykeln och kommunstrategin påverkar således oundvikligen också utbildningsanordnarens 
utvärderingsverksamhet inom den egna sektorn i kommunen.

Utvärderingskulturen i Finland

Europeiska unionens styrning av kvalitetsledningen och utvärderingsverksamheten inom utbild-
ningen skiljer sig mellan de olika utbildningsformerna. Inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen finns inget förfarande som motsvarar styrningen av kvalitetsledningen 
i högskolorna och yrkesutbildningen. I stället har en arbetsgrupp inom Europeiska kommis-
sionen (2000) för skolundervisningen fastslagit 16 kvalitetsindikatorer som ska underlätta den 
nationella utvärderingen av systemen och ge en uppfattning om kvaliteten på undervisningen i 
de europeiska skolorna.

Europeiska kommissionen har också kartlagt de interna och externa utvärderingsmodellerna 
och kvalitetssäkringen inom utbildningen i medlemsstaterna. I de flesta europeiska länder är 
intern utvärdering obligatorisk i skolorna, och extern utvärdering görs genom skolinspektioner 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, 38, 42). Finland avviker i detta hänseende från 
den europeiska huvudfåran. Den starka förtroendekultur som är utmärkande för det finska 
skolsystemet är exceptionell även i jämförelse med grannländerna. I Finland kontrolleras ändå 
efterlevnaden av lagar och andra författningar genom externa utvärderingar.

Uppföljning och annan utvärdering av utvärderingssystemen inom undervisningsväsendet

Utbildningsanordnarnas skyldighet att utvärdera sin egen verksamhet infördes i lagstiftningen 
1998. Fullföljandet av denna skyldighet har kontrollerats bland annat med hjälp av externa 
utvärderingar som utförts av Utbildningsstyrelsen. En utvärdering 2004 visade att 74 % av 
dem som anordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning hade ett fungerande 
utvärderingssystem (Löfström m.fl. 2005, 15). Fyra år tidigare var situationen den att en stor 
del av kommunerna höll på att inleda utvärderingsverksamhet och att endast en tredjedel 
av anordnarna – huvudsakligen större utbildningsanordnare – genomförde planmässiga och 
systematiska utvärderingar. Få av anordnarna hade innan den nya lagstiftningen trädde i kraft 
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någon regelbunden utvärderingsverksamhet baserad på ett system: inom den grundläggande 
utbildningen endast 1,7 % och inom gymnasieutbildningen 3,0 % av anordnarna. (Rajanen 
2000, 31.)

Utvärderingssystemen kartlades vid två separata tillfällen men på olika sätt, vilket minskar jämför-
barheten. Ett utvärderingssystem eller -program definierades i det första frågeformuläret som en 
helhet där man för att kunna utvärdera utbildning systematiskt inhämtar tillförlitlig information 
som analyseras, tolkas och rapporteras med målsättningen att utveckla utbildningen och besluts-
fattandet om utbildning (Rajanen 2000, bilagan). Vid utvärderingen 2004 erhöll Utbildningsstyrel-
sen procenttalet genom att fråga anordnarna om de har ett fungerande utvärderingssystem eller 
-program för undervisningsväsendet. Begreppen utvärderingssystem och utvärderingsprogram 
definierades åtminstone inte i frågeformuläret (Löfström 2005, bilaga 3).

I den internationella TALIS-studien observerades också brister och utvecklingsbehov i självvärde-
ringarna. I studien framkom att lärarna inom den grundläggande utbildningen i Finland inte har 
tillgång till något heltäckande system för respons på sitt arbete och att skolorna inte har något 
internt responssystem. I synnerhet lärarna i årskurserna 7–9 hade inte fått heltäckande respons 
genom enkäter riktade till elever och föräldrar (Taajamo m.fl. 2014, 36–38, 46; 2015, 27–28, 68–70).

Finansministeriet och Finlands Kommunförbund undersökte 2014–2015 kvalitetsledningen i 
kommunala och statliga ämbetsverk och inrättningar i ett nationellt kvalitetsprojekt. Resultaten 
visade att de centrala utmaningarna i kvalitetsarbetet i kommunerna, samkommunerna och de 
statliga ämbetsverken och inrättningarna finns inom följande områden: personalens motivation 
och lanseringen av kvalitetstänkandet, tillgången på resurser och kompetens samt ledningens 
engagemang. För att stärka sin kompetens önskade respondenterna stöd framför allt genom 
ömsesidigt lärande, benchmarking och nätverkande. Dessutom önskade de en starkare nationell 
och branschspecifik styrning, ledning av kvalitetsarbetet samt stöd. (VM024:00/2014.)

Det nationella stödet

Förutom att Finland avviker från andra länder i fråga om styrningen finns det också avvikelser 
inom landet i denna fråga: utbildningsmyndigheternas sätt att styra kvalitetsledningen och 
utvärderingen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen avviker från 
styrningssättet i högskolorna och inom yrkesutbildningen. Under årens lopp har utbildnings-
anordnarna i alla fall fått olika former av stöd i arbetet med att utveckla utvärderingen. Stöd har 
delats ut av undervisnings- och kulturministeriet, Kommunförbundet och Utbildningsstyrelsen. 
De viktigaste stödformerna har gällt kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (UM 
2010), finansiering och organisering av utvecklingsprojekt (t.ex. Karvonen 2010) och fortbildning 
för personalen inom undervisningsväsendet.

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, som tagits fram av undervisnings- och kultur-
ministeriet, stöder utbildningsanordnarna i utvärderingsarbetet: ”Kvalitetskriterierna gör det 
möjligt att på ett praktiskt plan utvärdera hur de beslut som omfattar skolväsendet i ett kort 
respektive långt perspektiv inverkar på skolornas verksamhet” (UM 2010, 4, UKM 2012, 4). 
Kriterierna baserar sig på dokumenterad kunskap, utvärdering och gällande författningar. Bak-



22

grunden till kvalitetskriterierna är att den grundläggande utbildningen har ett kulturellt och ett 
pedagogiskt uppdrag som också analyseras med avseende på hur målinriktad verksamheten är 
och vilket genomslag den får. (UKM 2012, 9–10.) Tack vare kvalitetskriterierna kan verksam-
heten utvärderas, men utbildningsanordnaren bestämmer i alla fall om kriterierna ska användas 
i kvalitetssäkringen och i vilken utsträckning. Kriterierna har karaktären av en rekommendation 
och är inte en utvärderingsmetod eller -modell som kan användas för att bedöma när uppsatta 
mål har nåtts eller när verksamheten är bra eller dålig.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) delade under åren 2010–2013 ut totalt 6,1 miljoner 
euro i specialunderstöd till utbildningsanordnarna för införande av kvalitetskriterierna och för 
stärkande av kvalitetsarbetet inom den grundläggande utbildningen. Över 200 utbildningsanordnare 
fick understöd. Understödsbeloppen varierade mellan 5 000 och 17 000 euro beroende på antalet 
elever. För att stödja införandet av kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen 
ordnade UKM under dessa år också seminarier 3–4 gånger per år och stödde anordnarna i deras 
utvecklingsarbete med hjälp av publikationer (Lehtonen 2013).

Även Utbildningsstyrelsen har producerat olika tjänster för att stödja självvärderingen och kva-
litetsledningen inom utbildningen. Stöd har tillhandahållits bland annat med hjälp av statliga 
understöd för utvecklingsprojekt, fortbildning för personalen inom undervisningsväsendet, 
utvecklingsprojekt, utbildningar, material och avgiftsbelagda utvärderingstjänster.

För de självvärderingar som anordnarna av gymnasieutbildning genomför har inga separata 
kvalitetskriterier tagits fram. Men Kommunförbundet startade 2009 ett projekt som rörde kvali-
tetsledningen inom undervisningsväsendet. I projektet skapades egna kvalitetsledningsmodeller 
för småbarnspedagogiken och gymnasieutbildningen. Dessa modeller baserar sig till innehåll 
och struktur på EFQM- och CAF-modellerna och på Kvalitetskriterier för den grundläggande 
utbildningen. (Karvonen 2010.)

Utbildningens verksamhetsmiljö lever och förändras, och därför har man börjat fästa mer upp-
märksamhet än förr vid kvalitetsutveckling. Till exempel Undervisningssektorns Fackorganisa-
tion OAJ har uttalat sig på följande sätt (översättning): ”Om man verkligen hade velat utveckla 
kvaliteten på gymnasieutbildningen skulle man först ha tagit fram kvalitetskriterier för den. 
Därefter hade man kunnat utveckla sådana element i finansieringssystemet som belönar gott 
kvalitetsarbete och resultat som uppnås genom kvalitetsarbete” (OAJ:s yttrande 12.11.2014, 7).



DEL I 
UTVÄRDERINGSPROCESSEN

I den lagstiftning som stiftades 1998 föreskrevs att anordnarna av grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning ska utvärdera sin verksamhet och offentliggöra de viktigaste utvär-
deringsresultaten. Anordnarna kan själva välja utvärderingsmetod och utvärderingsobjekt. 
Syftet är enligt lagstiftningen att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra 
förutsättningarna för inlärning.

Det primära syftet med den här utvärderingen är att producera information om läget i fråga 
om anordnarnas förfaranden för självvärdering och kvalitetsledning. Målet är att involvera 
anordnarna i produktionen av utvärderingsinformation och i delningen av goda förfaranden 
och att motivera och sporra anordnarna till ständig utvärdering och kvalitetsutveckling.

De förfaranden som används vid kvalitetsledning och självvärdering analyseras med hjälp 
av en referensram som baserar sig på Edwards Demings principer om ständig förbättring 
och utveckling, det vill säga en övergripande kvalitetsledning. Utvärderingen begränsade 
sig till följande delområden av kvalitetsledningen: ledning av arbetet med kvalitetsledning 
och självvärdering, förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering, uppföljning och 
utvärdering samt utveckling och förbättring.

Huvudresultaten i utvärderingen baserar sig på anordnarnas självvärdering, som genomfördes 
med hjälp av kriterier som NCU utvecklade. När kriterierna och nivåbeskrivningarna togs 
fram användes publikationerna Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, Kriterier 
för självvärdering av kvalitetssystem i yrkesutbildningen och Auditeringshandbok för högskolornas 
kvalitetssystem för åren 2015–2018. Självvärderingsformuläret innehöll också bakgrundsfrå-
gor. Resultaten kompletteras med en analys som innehåller beskrivningar av 43 anordnares 
utvärderingsdokument.

I självvärderingen deltog 345 anordnare av totalt 381. Svarsprocenten var 90,6. Anordnarna 
kunde vid behov genomföra mer än en utvärdering, om det fanns skillnader i förfarandena 
enligt undervisningsspråk eller skolstadium. Totalt 368 självvärderingsformulär returnerades. 
Resultaten baserar sig på de returnerade självvärderingarna.
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2 
Utgångspunkter  

för utvärderingen

Den här utvärderingen grundar sig på de överenskommelser som blev resultatet av en förhandling 
mellan Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och undervisnings- och kultur-
ministeriet den 15 januari 2015. Vid förhandlingen kom man överens om att NCU ska kartlägga de 
förfaranden för självvärdering och kvalitetsledning som förekommer hos anordnarna av grundläg-
gande utbildning och gymnasieutbildning (nedan anordnarna). Dessutom kom man överens om 
att kartläggningen ska ligga till grund för planeringen av ett utvecklingsprojekt som ska stödja 
anordnarna i frågor som gäller metoder och processer för självvärdering och kvalitetsledning.

Lagstiftningen ålägger anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att delta 
i extern utvärdering och att utvärdera sin egen verksamhet och offentliggöra resultaten, men den 
kräver inte att de ska använda något egentligt kvalitetsledningssystem och inte heller någon specifik 
utvärderingsmetod. Eftersom syftet med självvärderingen är att säkra och utveckla kvaliteten på 
den egna verksamheten undersökte NCU även om utvärderingen samt utvecklingen och förbätt-
ringen av den egna verksamheten är heltäckande, systematisk, involverande och dokumenterad.

De centrala begreppen som anknyter till anordnarnas förfaranden för kvalitetsledning och självvär-
dering definierades på följande sätt i den vägledning som utarbetades för anordnarens utvärdering1:

Med självvärdering avses här en sådan utvärdering som anordnaren själv genomför och som gäl-
ler anordnarens egen verksamhet, dess förutsättningar och resultat. Med hjälp av den här typen 
av utvärdering produceras information om styrkorna och utvecklingsbehoven i verksamheten.

Syftet med kvalitetsledning är att synliggöra hur man går till väga i organisationen och hur till ex-
empel kvaliteten på undervisningen eller utbildningen säkras. Förfarandena för självvärderingen 
utgör en del av förfarandena för kvalitetsledningen.

1 De dokument som rör utvärderingen, till exempel självvärderingsformuläret, den vägledning som utarbetades för utvär-
deringen, goda förfaranden och anordnarens respons finns tillgängliga på portalen laatukaytanteet.karvi.fi, som skapats 
för projektet.
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Inbyggd i förfarandena för kvalitetsledning finns en strävan att fortlöpande förbättra organisationens 
verksamhet. Som modell för ständiga förbättringar används den PDCA-metod (plan–do–check–
act) som utvecklats av Edwards Deming och som består av faserna planera, göra, utvärdera samt 
utveckla och förbättra.

Den referensram eller de kvalitetskriterier som används inom kvalitetsledningen och självvärde-
ringen är ett redskap för ledning och utveckling. Med hjälp av det här redskapet kan verksamheten 
synliggöras, utvärderas och utvecklas. Referensramen och kriterierna kan till exempel användas 
när man tar fram information om hur väl arbetstagarna i organisationerna följer planer och avtal, 
i vilken grad målen har uppnåtts eller vad som förhindrar att målen uppnås.

2.1 Utvärderingens syften och mål

Det primära syftet med denna utvärdering var att producera information om anordnarnas förfa-
randen för självvärdering och kvalitetsledning. Dessutom var tanken att det på basis av de behov 
som framkommer vid utvärderingen görs upp en plan för ett utvecklingsprojekt som ska stödja 
anordnarnas självvärderings- och kvalitetsledningsarbete.

Ett mål med utvärderingen var att anordnarna involveras då utvärderingsinformationen tas fram 
och delar med sig av goda förfaranden. Ett annat mål var att anordnarna blir motiverade och 
inspirerade till ständig utveckling av utvärderingen och kvaliteten. Tanken var att anordnarna 
utvärderar sin egen verksamhet, och att de på så vis får hjälp med att identifiera styrkorna och 
utvecklingsområdena i sin verksamhet. Dessutom gav NCU anordnarna respons, som de kan 
använda för jämförelse av det egna läget med läget på nationell nivå2. Av stor betydelse var att 
NCU fick en helhetsbild av anordnarnas förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering. Det 
var också viktigt att genom utvärderingen involvera anordnarna, att lyfta fram goda förfaranden 
och att anordnarna lärde av varandra. Representanter för anordnarna deltog i planeringen av 
projektet genom att kommentera och testa utvärderingsmodellen. Dessutom deltog de i analy-
sen av utvärderingsdokumenten och i tolkningen av resultaten av utvärderingen i den panel som 
tillsattes för det här ändamålet.

2.2 Utvärderingsobjekt och -kriterier

Utvärderingen gäller de förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering som anordnaren an-
vänder för styrning av sin verksamhet. Utvärderingen begränsar sig till följande delområden av 
kvalitetsledningen: ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering, förutsättningar för 
kvalitetsledning och självvärdering, uppföljning och utvärdering samt utveckling och förbättring. 
Förfarandena analyserades med hjälp av en referensram som baserar sig på Demings principer 
om ständig förbättring och utveckling (figur 1).

2 laatukaytanteet.karvi.fi Respons till anordnare
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Ledning  

Förutsättningar Uppföljning och  
utvärdering 

Utveckling och 
 förbättring  

FIGUR 1. Kvalitetsledningens delområden

Anordnarens självvärdering3 var uppdelad på fyra delar: 1) verksamhet på anordnarnivå, 2) verk-
samhet på skolnivå, 3) helhetsbedömning och 4) goda förfaranden. Den del av utvärderingen som 
var mest omfattande gällde anordnarnivån (tabell 1). Huvudresultaten är baserade på denna del 
av självvärderingen. Utvärderingsobjekten har beskrivits i en vägledning för utbildningsanord-
naren4 (bilaga 1).

TABELL 1. Antal självvärderingsobjekt och bakgrundsfrågor på anordnarnivån

Kvalitetsledningens delområden Självvärderingspunkter Ämnen i bakgrundsfrågorna
Ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering 6 3
Förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering 4 4
Uppföljning och utvärdering 3 2
Utveckling och förbättring 4 1
Totalt 17 10

Utvärderingen innehöll dessutom två punkter som gällde delaktigheten på skolnivå och tre 
bakgrundsfrågor som analyserades som en egen helhet. Utvärderingen innehöll således totalt 19 
självvärderingspunkter och 17 andra frågor samt en helhetsbedömning av den egna verksamheten. 
Anordnaren kunde också föreslå att ett eget förfarande för kvalitetsledning eller självvärdering 
ska godkännas som ett gott förfarande.

3 laatukaytanteet.karvi.fi Material
4 laatukaytanteet.karvi.fi Material
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3  
Utvärderingsmetod, 

-upplägg och -process 

I detta kapitel beskrivs hur utvärderingen som baserade sig på flera metoder genomfördes. Huvud-
syftet med utvärderingen var att producera kvantitativ och kvalitativ information om anordnarnas 
kvalitetslednings- och självvärderingsarbete med hjälp av bakgrundsfrågor och självvärderingar. 
Syftet var också att låta anordnarna komma till tals och att skapa betydelsefull och nyttig infor-
mation för dem som på ett eller annat sätt är delaktiga i verksamheten (Poikela 2014, 60). När det 
gällde självvärderingsformuläret tillämpades utvecklande utvärdering. Det innebar att fokus låg på 
att anordnarna deltar aktivt både när information produceras och när resultaten analyseras. Både 
utvärderingsprocessen och resultaten var alltså utvecklande (Atjonen 2015, 72, 100, 131–138).

3.1 Utvärderingsfrågor och -upplägg

Den viktigaste frågan i utvärderingen var:

Hur systematiskt och heltäckande har anordnarna av grundläggande utbildning och gymna-
sieutbildning fullföljt den lagstadgade skyldigheten att utvärdera sin verksamhet? Med andra 
ord: Hur säkerställer de kvaliteten på sin verksamhet och sina resultat och hur sörjer de för att 
kvaliteten utvecklas?
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Underfrågorna var följande:

1. Hur involverande och delegerande är kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena?

2. Vilka förutsättningar har anordnaren skapat för kvalitetsledningen och självvärderingen?

3. Vilken referensram och vilka kriterier använder anordnaren i kvalitetsledningen och själv-
värderingen?

4. I hur stor utsträckning används verktyget Kvalitetskriterier för den grundläggande utbild-
ningen (UKM) och hur har det fungerat vid utvärdering?

5. Hur produceras utvärderingsdata och hur offentliggörs resultaten?

6. Har man kopplat samman utvärdering, beslutsfattande och utveckling?

7. Vilken variation finns det i anordnarnas kvalitetslednings- och självvärderingsförfaranden 
med avseende på bakgrundsfaktorerna (t.ex. hur många skolor och läroanstalter samt elever5 
anordnaren har, inom vilket regionförvaltningsområde anordnaren är verksam, vilken typ 
av ägare anordnaren är eller vilket undervisningsspråket är)?

8. Vilka är de centrala styrkorna och utvecklingsområdena i anordnarnas kvalitetslednings- 
och självvärderingsförfaranden?

9. Vilka stödbehov har utbildningsanordnarna i kvalitetsledning och självvärdering?

För att få svar på utvärderingsfrågorna och nå målen för utvärderingen användes följande upplägg:

5 Finskans oppija översätts här och i resten av denna rapport med elev. Med elev avses i rapporten både elever i den 
grundläggande utbildningen och studerande i gymnasieutbildningen. 
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FIGUR 2. Utvärderingsupplägg
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3.2 Organiseringen av utvärderingen och ansvarsfrågor

En utvärderingsgrupp svarade för planeringen och genomförandet av utvärderingsprojektet

Till utvärderingsgruppen hörde följande anställda vid NCU: utvärderingsrådet Elina Harjunen, som 
var projektchef, enhetschef Anu Räisänen, utvärderingsrådet Aila Korpi och utvärderingsexpert 
Risto Hietala. Utvärderingsplanerarna Raisa Hievanen och Mika Puukko arbetade i projektet tills 
materialinsamlingen började, det vill säga till början av 2016. Högskolestuderande Laura Lepola 
deltog år 2016 i kontroll-, analys- och rapporteringsfaserna av projektets materialinsamling.

En expertgrupp stödde utvärderingsgruppens arbete

Expertgruppens medlemmar kommenterade och testade mätverktyget och tolkade resultaten 
i egenskap av panelmedlemmar. Gruppen bestod av följande representanter för olika typer av 
anordnare: 
vice rektor Jarkko Hyvönen, Reisjärvi
förvaltningschef/chef för bildningssektorn Antti Jokikokko, Lapinlahti 
bildningsdirektör Peter Johnson, Karleby
utbildningsdirektör Rikard Lindström, svenska utbildningstjänsterna, Borgå
specialplanerare Tiina Välikangas, Borgå
rektor Esa Tuominen, Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors
bildningsdirektör Jari Leinonen, Björneborg
bildningsdirektör Nina Lehtinen, Lempäälä
ledande rektor Tapio Lahtero, Helsingfors universitet Viikin normaalikoulu och Helsingin 
normaalilyseo 
rektor för den grundläggande utbildningen Jarmo Salo, Åbo 
ledande kvalitetskonsult Eija Säilä

Fil.mag. Merja Lehtonen och psyk. dr Kirsti Mäensivu var också medlemmar i expertgruppen och 
deltog särskilt aktivt i planeringen av utvärderingen, tolkningen av resultaten och rapporteringen.
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3.3 Utvärderingsprocessen

Projektet genomfördes i faser enligt tabell 2.

TABELL 2. Utvärderingsprocessen

AKTIVITET OCH MÅL TID
I Planera och genomföra datainsamling
1) Ta fram en självvärderingsmodell:  

höra expertgruppen,  
förtesta utvärderingsformuläret (anordnarmedlemmarna i expertgruppen), 
digitalisera det slutliga formuläret 

2) Skapa en modell för dokumentanalysen med hjälp av självvärderingsmodellen: 
förtesta formuläret för dokumentanalysen (analytikerna) och handleda analytikerna  
för att säkerställa ett enhetligt resultat

hösten 2015–februari 2016 

mars–april 2016

1) Anordnarna gör självvärderingen och ger förslag på goda förfaranden
2) Sammanställa dokumentmaterialet

mars–april 2016

II Analysera, tolka och rapportera resultat
1) Analysera och tolka självvärderingarna
2) Analysera utvärderingsdokumenten och tolka analysen
3) Bedöma och välja goda förfaranden
4) Sammankalla en utvärderingspanel som diskuterar utkastet till rapport
5) Ta fram respons till anordnarna
6) Skriva rapporten
7) Behandla resultat i utvärderingsrådet

april–december 2016

III Sprida resultaten
Offentliggöra rapporten och de goda förfarandena samt sprida resultaten:
1) Skapa en projektportal
2) Ordna sex regionala utvärderingsseminarier

januari–februari 2017

IV Utarbeta en plan för ett utvecklingsprojekt utgående från utvärderingsresultaten februari–mars 2017

3.4 Utvärderingsmaterialet och behandlingen av det

Utvärderingsinformationen samlades in i form av anordnarnas självvärderingar och utvärde-
ringsdokument. De mätverktyg som användes för att samla in information och för att analysera 
dokumentmaterialet presenteras på portalen laatukaytanteet.karvi.fi under fliken Material.

3.4.1 Urvalet

Utvärderingen omfattade alla anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 
på det finländska fastlandet. Åländska anordnare omfattades inte av utvärderingen. De uppgifter 
som användes är från 2014 och har hämtats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. 
Nästan alla anordnare deltog i utvärderingen (90,6 %).
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För analysen av utvärderingsdokumenten bildades ett urval som bestod av 51 anordnare. När 
urvalet bildades beaktades anordnarens undervisningsspråk, det regionförvaltningsområde (RFV-
område) där anordnarna är verksamma och anordnarnas storlek (antalet elever och studerande).

3.4.2 Självvärderingen

Till alla utbildningsanordnare skickades i god tid information om självvärderingen av kvalitets-
lednings- och självvärderingsförfarandena. Utvärderingsdata samlades in så att anordnarna med 
hjälp av utvärderingskriterier beskrev och utvärderade sina kvalitetslednings- och självvärderings-
förfaranden och förde in uppgifterna och utvärderingarna i ett digitalt formulär. Utvärderingen 
fokuserade i huvudsak på verksamheten 2010–2015. NCU rekommenderade att självvärderingen 
skulle utföras i en grupp för att läget i fråga om självvärderingen och kvalitetsledningen skulle 
belysas ur flera synvinklar. Gruppen valde i varje utvärderingskriterium det alternativ som den 
ansåg bäst beskriver nivån på anordnarens verksamhet. Verksamheten beskrevs med hjälp av 
nivåerna saknas–har påbörjats–under utveckling–väl utvecklat. För varje nivå hade NCU tagit fram 
en beskrivning som vägledande exempel. Avsikten var att gruppen skulle diskutera sig fram till 
en gemensam bedömning.

3.4.3 Utvärderingsdokumenten

NCU använde dokumentmaterialet för att utreda om dokumenteringen inom självvärderingen och 
kvalitetsledningen är systematisk och heltäckande. Utvärderingscentret ville få fram fördjupad 
information om i synnerhet följande frågor: Vilken är nivån på dokumenteringen av kvalitetsled-
ningen och självvärderingen? Hur syns kvalitetsledningens delområden i dokumenten?

De anordnare som hörde till urvalet skickade in sina utvärderingsdokument till NCU. Dokumenten 
analyserades av Anu Räisänen, Aila Korpi, Merja Lehtonen, Kirsti Mäensivu och Elina Harjunen. 
Var och en av dem analyserade 8–10 anordnares dokument, och 10 % av dokumenten analyserades 
av två personer. Analysen av varje dokument infördes i ett digitalt formulär6. Dessutom valde 
analytikerna ut dokument som visade att anordnaren har en väl fungerande kvalitetsledning och 
självvärdering. Vid NCU utarbetades beskrivningar av de dokument som visade på goda förfa-
randen. Varje beskrivning skickades efter det till anordnaren för kvalitetskontroll och eventuell 
komplettering. Resultaten av dokumentanalysen behandlas som en egen helhet i kapitel 7.

6 laatukäytänteet.karvi.fi Material
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3.4.4 Beskrivningarna av goda förfaranden

I anordnarnas självvärdering av kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena ingick på slutet 
en begäran om att de skulle skicka en beskrivning av ett gott förfarande till NCU för bedömning. 
Ett gott förfarande beskrevs på följande sätt: ”Ett gott förfarande för kvalitetsledning eller själv-
värdering är ett ändamålsenligt och exemplariskt förfarande som testats i praktiken och som på 
basis av tillräckligt långvarig användning konstaterats vara bra. Dessutom har det varit till hjälp 
när utvärderingsverksamheten utvecklats. Det kan vara ett nytt eller gammalt förfarande, som 
kan användas av andra anordnare.” Anu Räisänen och Elina Harjunen bedömde förfarandena. För 
att säkra kvaliteten på beskrivningarna av de goda förfarandena gavs anordnarna möjlighet att 
komplettera eller ändra beskrivningarna innan de offentliggjordes.
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4 
Metoder som användes  
vid analys av resultaten

Anordnarens självvärdering var uppdelad på delområden som innehöll både utvärderingspunkter 
och bakgrundsfrågor. För nivåerna i den fyrgradiga mätskalan (saknas–har påbörjats–under utveck-
ling–väl utvecklat) gjordes en beskrivning som fungerade som kriterium (exempel). Beskrivningar 
togs fram för varje utvärderingspunkt.

Hur systematiskt har ni dokumenterat de förfaranden som anknyter till kvalitetsledningen och självvärderingen samt övrig 
information (t.ex. planer, anvisningar, processbeskrivningar samt uppföljnings-, utvärderings- och responsuppgifter)?

1 saknas 2 har påbörjats 3 under utveckling 4 väl utvecklat

• Information som 
gäller anordnarens 
kvalitetsledning och 
självvärdering har inte 
dokumenterats eller så är 
dokumentationen utspridd 
och bristfällig.

• Information som 
gäller anordnarens 
kvalitetsledning och 
självvärdering har börjat 
dokumenteras, men 
den tillgodoser endast 
delvis de olika aktörernas 
informationsbehov.

• Dokumentationen 
av information som 
gäller anordnarens 
kvalitetsledning och 
självvärdering är tydlig, 
och den tillgodoser i 
regel de olika aktörernas 
informationsbehov.

• Dokumentationen 
av information som 
gäller anordnarens 
kvalitetsledning och 
självvärdering är 
systematisk och etablerad 
och tillgodoser alla aktörers 
informationsbehov väl.

EXEMPEL. Ett självvärderingskriterium – utvärderingspunkten är Dokumentation av 
kvalitetsledningen och självvärderingen och produktion av information

För varje delområde beräknades först medelvärdet av resultatfaktorerna och därefter ett allmänt 
medelvärde baserat på delområdenas medelvärden. Det förstnämnda medelvärdet beskriver ni-
vån på kvalitetsledningen och självvärderingen inom ett enskilt delområden och det senare den 
allmänna nivån på delområdena. Dessutom fanns det i formuläret en del där anordnarna gjorde 
en helhetsbedömning av sin situation ur tre olika synvinklar. Dessa synvinklar var: Används 
förfarandena för kvalitetsledning och självvärdering regelbundet, på vilken nivå befinner sig 
förfarandena och är nivån på förfarandena tillräcklig?
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4.1 Det kvantitativa materialet

Den allmänna nivån på utbildningsanordnarnas kvalitetsledning och självvärdering, delområdena 
och helhetsbedömningarna analyserades mot bakgrundsfaktorerna. Fokus lades på skillnaderna i 
medelvärde mellan grupperna och på variationen inom grupperna. Grunderna för tolkningen av 
spridningen och skillnaderna i medelvärdena presenteras i tabell 3. De öppna frågorna klassifice-
rades enligt respondenterna och analyserades mot bakgrundsfaktorerna. Analyserna innefattar 
också jämförelser av anordnarnas absoluta och relativa fördelningar samt korrelationsanalyser.

TABELL 3. Grunder för tolkningen av spridningen och skillnaderna i medelvärden

Relativa variationskoefficienten Tolkning Skillnad i medelvärde Tolkning
under 25 % liten spridning under 0,25 liten skillnad
25–50 % måttlig spridning 0,25–0,99 måttlig skillnad
över 50 % stor spridning över 1 stor skillnad

Den allmänna nivån, som omfattar alla självvärderingspunkter, presenteras också genom över-
föring till den ursprungliga utvärderingsskalan (saknas–har påbörjats–under utveckling–väl utvecklat). 
Nivåerna fastställdes enligt etablerade avrundningsregler så att värden mellan 1 och 1,49 motsvarar 
nivån saknas, värden mellan 1,5 och 2,49 nivån har påbörjats, värden mellan 2,5 och 3,49 nivån 
under utveckling och värden mellan 3,5 och 4 nivån väl utvecklat.

4.2 Det kvalitativa materialet

Anordnarnas öppna svar analyserades med metoden innehållsanalys. Strävan var att i anordnarnas 
svar urskilja det viktigaste med tanke på det som undersöktes. Till exempel när det gäller svaren 
på fråga 29A ”Vilka är de största utmaningarna i fråga om era kvalitetslednings- och självvärde-
ringsförfaranden?” kategoriserades de utmaningar som anordnarna nämnde.

Materialet analyserades flera gånger, och hela utvärderingsgruppen deltog i behandlingen av det. 
Strävan var här att förstå anordnarnas svar så bra som möjligt och inte göra överdrivna, eventuellt 
felaktiga tolkningar. För otydliga svar bildades en egen kategori. Syftet med detta tillvägagångssätt 
var att bildandet av teman skulle vara så tillförlitligt som möjligt.

Dokumentmaterialets öppna svar analyserades också med hjälp av innehållsanalys. 
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5  
Anordnarnas förfaranden för 

kvalitetsledning och självvärdering 
enligt deras självvärdering 

Vid utvärderingen användes en övergripande referensram för kvalitetsledning för att syn-
liggöra nivån på kvalitetsarbetet. Utvärderingen visade att den allmänna nivån på kvali-
tetsledningen och självvärderingen var har påbörjats (medelvärde 2,4 på en skala mellan 1 
och 4). Klart mer än hälften (58,7 %) av dem som anordnar grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning befinner sig på nivån har påbörjats. På nivån under utveckling befann sig 
37,8 % och på nivån saknas 3,5 % av anordnarna. Ingen av anordnarna bedömde att de i fråga 
om kvalitetsledning var på nivån väl utvecklat.

Anordnarna var bäst på delområdet uppföljning och utvärdering bland de utvärderade del-
områdena inom kvalitetsledning och självvärdering. Enligt anordnarnas egen bedömning 
har de lyckats bra särskilt i fråga om insamling av utvärderingsinformation, men de ansåg 
sig trots allt bara ligga på nivån under utveckling i området. Däremot ansåg de sig vara på en 
lägre nivå i fråga om användning av resultat för förbättring och utveckling av verksamheten 
och i fråga om offentliggörande av resultat. 

Undersökningen visade på bl.a. följande fördelar och styrkor förknippade med kvalitetsled-
ning och tillhörande självvärdering: Uthålligt kvalitetsarbete ger systematisk verksamhet 
med stadga, utvärderingen ökar gemenskapen och samarbetet, utvecklingsprojekten ger 
resultat och extern utvärdering är till nytta.

I kapitlet beskrivs anordnarnas självvärderade läge i fråga om kvalitetsledningen på allmän nivå. 
Dessutom behandlas läget inom kvalitetsledningens delområden och resultaten behandlas mot 
olika bakgrundsfaktorer. I självvärderingen och också i resultaten har vi beaktat både anordnarnivån 
och skolnivån. Dessutom redogör vi för de utmaningar som anordnarna möter i sin kvalitetsled-
ning och självvärdering, deras behov av stöd och deras utvecklingsförslag.
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5.1 Bakgrundsinformation

I utvärderingen deltog 345 av de totalt 381 anordnarna av grundläggande utbildning och gym-
nasieutbildning. Av 36 anordnare (bilaga 2) kom inget svar, vilket gav en svarsprocent på 90,6.

Bland anordnarna fanns tio anordnare som hade ett så nära samarbete (t.ex. gemensamt un-
dervisningsväsende eller gemensam direktör för undervisningsväsendet) att de fyllde i ett enda 
utvärderingsformulär för två anordnares räkning. Dessa betraktades då inte som olika anordnare. 
Av de anordnare som deltog fyllde 22 i fler än ett självvärderingsformulär, på grund av att det hos 
dem fanns skillnader i kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena beroende på undervis-
ningsspråk eller skolstadium. Av dessa fyllde en i tre formulär, de övriga två formulär.

Totalt returnerades 368 självvärderingsformulär. Alla resultat baserar sig på antalet returnerade 
formulär, det vill säga antalet svar.

Resultaten av utvärderingen, liksom också delvis utgångspunkterna för den, ledde till följande 
rapporteringslösningar:

3. När resultaten av utvärderingen behandlas används för tydlighetens skull ofta begreppet 
kvalitetsledning , som också omfattar självvärderingen. Även anordnarna använde delvis 
dessa begrepp parallellt i sina svar.

4. Trots att kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena utvärderades hos både an-
ordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning rapporteras resultaten 
vanligen inte enligt skolstadium. De flesta av anordnarna ansåg att det inte fanns sådana 
skillnader i kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena mellan den grundläggande 
utbildningen och gymnasieutbildningen att det skulle ha behövts separata utvärderingar 
för utbildningarna (tabell 4). 
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TABELL 4. Svar av de anordnare som deltog i utvärderingen enligt olika bakgrundsfaktorer

Bakgrundsfaktor Kategorier N %
Antal svar/anordnare ett svar 323 93,6

två svar 21 6,1
tre svar 1 0,3

Undervisningsspråk finska 320 87,0
 svenska 11 3,0
 finska och svenska 25 6,8
 finska och samiska 3 0,8
 finska och något annat språk än ett inhemskt språk 9 2,4
Antal elever eller studerande under 100 35 9,6

100–499 121 32,9
 över 500 197 53,5
Typ av ägare privat 75 20,4
 staten 3 0,8
 kommun 279 75,8
 samkommun 11 3,0
Skolstadium grundläggande utbildning 150 40,8
 gymnasieutbildning 33 9,0
 grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 185 50,3
Tid som använts för systematisk kvalitets-
ledning och självvärdering

inga åtgärder eller enbart på muntlig nivå 71 19,3
under 5 år 129 35,1

 5–10 år 97 26,4
 11–15 år 32 8,7
 16–20 år 15 4,1
 längre tid 12 3,3
 uppgift saknas 12 3,3
Totalt 368 100,0

5.2 Det allmänna läget i fråga om 
kvalitetsledningen och självvärderingen

Nästan 60 % av anordnarna bedömde att nivån på den egna kvalitetsledningen och självvärde-
ringen var har påbörjats. Ingen av anordnarna fanns på nivån väl utvecklat. Den allmänna nivån på 
kvalitetsledningen och självvärderingen var har påbörjats (medelvärde, mv. 2,4).
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Saknas
3,5 % (N = 13) Har påbörjats

58,7 % (N = 216) 

Under utveckling
37,8 % (N = 139) 

FIGUR 3. Nivå på kvalitetsledningen och självvärderingen enligt anordnarnas självvärdering (N = 368)

5.3 Allmän nivå på kvalitetsledningens och 
självvärderingens delområden

Här behandlas resultaten på ett mer detaljerat plan, så att nivån på olika delområden presenteras 
(figur 4). Delområdena är ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering (nedan led-
ning), förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering (nedan förutsättningar), uppföljning 
och utvärdering samt utveckling och förbättring.
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FIGUR 4. Allmän nivå inom kvalitetsledningens och självvärderingens delområden (N = 368) 
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Anordnarna ansåg att de största problemen fanns inom förutsättningarna för kvalitetsledning och 
självvärdering. Den högsta nivån, det vill säga nivån under utveckling, nådde de enligt egen bedöm-
ning i området uppföljning och utvärdering. Anordnarna nådde inte i något delområde nivån väl 
utvecklat (3,5–4). Förutsättningarna ansågs vara ett problemområde och det svagaste delområdet 
oberoende av till exempel hur lång tid man hade utvecklat kvalitetsledningen systematiskt (s. 65), 
men i delområdena ledning samt utveckling och förbättring varierade bedömningarna betydligt 
mer mellan anordnarna.

Två bättre än en, en grupp ännu bättre

NCU rekommenderade att anordnarna skulle göra självvärderingen i en grupp, och anordnarna fick 
i samband med självvärderingen ge uppgifter om gruppens sammansättning. Enligt svaren (N = 
329) deltog totalt 821 personer i utvärderingen. I de flesta fallen genomfördes självvärderingen av 
rektorer, skolföreståndare eller företrädare för anordnarens ledning. I utvärderingen deltog cirka 
dubbelt så många representanter för ledningen som lärare, elever och andra företrädare (figur 5).

Representanter för  
anordnarens ledning 

32,6 % (N = 268) 

Rektorer och/eller  
skolföreståndare 
34,1 % (N = 280) 

Lärare 
16,6 % (N = 136) 

Elever 
6,7 %  

            (N = 55) 

Andra
10,0 %  
(N = 82) 

FIGUR 5. Deltagarna i självvärderingarna (N = 821)

Anordnarnas självvärderingar genomfördes i sammansättningar vars storlek varierade ganska 
mycket: 78 respondenter gjorde den ensam, 58 tillsammans med en annan, 86 i en grupp på 3–4 
personer, 105 i en grupp på 5–10 personer och 25 i en ännu större grupp. Den största gruppen 
hade 43 deltagare, den mest typiska hade 5 deltagare. En dryg femtedel av självvärderingarna 
(22,7 %) gjordes i en grupp med representanter för både anordnarens ledning och lärare. Nästan 
en fjärdedel (17,9 %) gjordes av anordnarens ledning ensam. Resten, 59,4 %, av utvärderingarna 
gjordes i sammansättningar av mycket varierande slag.
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FIGUR 6. Antal respondenter och nivån på delområdena enligt självvärderingen (N = 351)

Figur 6 visar vilka resultat grupper av olika storlekar kom fram till på den fyrgradiga skalan i de 
olika delområdena7. Tre gruppstorlekar skiljde sig på ett märkbart sätt från de övriga: grupperna 
på över tio personer angav vid utvärderingen en högre nivå än de övriga och deras bedömning var 
enhetligare. Den lägsta nivån angavs i sin tur av respondenter som genomförde självvärderingen 
ensam, och dessa var mest heterogena i sina bedömningar. Grupper där olika perspektiv fanns 
representerade gav en mångsidigare och mer utförlig bild av situationen och torde också delvis 
ha minskat på de kategoriska åsikterna. I formuläret fanns ingen fråga om vad som låg till grund 
för bildandet av svarargruppen.

5.4 Nivån på kvalitetsledningens och självvärderingens delområden

Den vanligaste bedömningen bland anordnarna var att de i delområdena uppföljning och utvär-
dering samt ledning var på nivån under utveckling eller har påbörjats. I delområdet ledning är ytter-
värdena framträdande: 8 % av respondenterna hade i genomsnitt bedömt att de i ledning befann 
sig på nivån väl utvecklat och 6 % bedömde att de var på nivån saknas (figur 7).

7 Delområdena har innehållsmässigt en nära koppling till varandra (figur 6). I figurerna har de därför slagits samman för 
att det ska gå att skapa en profil för kvalitetsledningen och självvärderingen.
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FIGUR 7. Självvärderingsresultaten i delområdena

Anordnarna ansåg sig oftast vara på nivån har påbörjats i delområdet utveckling och förbättring, 
en tredjedel av anordnarna valde under utveckling. Av uppföljning och utvärdering har anordnarna 
långa traditioner, men bristen på förutsättningar och de stapplande stegen i ledningen av kva-
litetsledning och självvärdering (nivån har påbörjats) verkar tydligast drabba utvecklings- och 
förbättringsarbetet. Å andra sidan kan utvecklings- och förbättringsarbetet knappast vara så väl 
utvecklat, om uppföljningen och utvärderingen fortfarande är på nivån har påbörjats, den nivå 
som en tredjedel av anordnarna angav.

Anordnarna gav delområdet förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering det sämsta 
betyget: nästan alla uppgav nivån har påbörjats och ingen placerade sig på nivån väl utvecklat. Det 
faktum att majoriteten av anordnarna gav förutsättningarna betyget har påbörjats, sänker det all-
männa medelvärdet så mycket att den allmänna nivån på kvalitetsledningen också blir har påbörjats. 

5.4.1 Ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering

Ledning var det delområde vars allmänna nivå enligt självvärderingarna var den näst bästa, det vill 
säga under utveckling (mv. 2,5). I självvärderingen var skillnaderna mellan anordnarna framträdande. 
En jämförelse mellan delområden visar att det i det här delområdet fanns flest sådana anordnare 
som låg på nivån väl utvecklad, och näst mest sådana som bedömde att den egna verksamheten var 
under utveckling. Samtidigt fanns det också anordnare som ansåg att de befann sig på nivån saknas.

Preciserande frågor ställdes till anordnarna om vem som har rätt att fatta beslut i frågor som 
gäller kvalitetsledning och självvärdering och vem som har rätt att verkställa besluten. Respon-
denterna (N = 368) gjorde totalt 594 val när de besvarade dessa frågor. De kunde vid behov välja 
flera alternativ.
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I de flesta fallen gavs riktlinjerna för kvalitetsledningen och självvärderingen av:

 ▪ enbart en nämnd, en direktion, ett råd eller något motsvarande organ (40,2 % av fallen) eller

 ▪ ett organ tillsammans med en tjänsteman eller flera tjänstemän, till exempel bildnings-
direktören eller kvalitetschefen (40,8 %).

I de övriga fallen fanns beslutanderätten hos tjänstemännen.

Det var vanligare att man hade delegerat rätten att verkställa beslut än rätten att fatta beslut till 
de olika nivåerna hos anordnaren, för i den fråga som gällde ansvaret för att verkställa beslut 
gjorde respondenterna (N = 368) totalt 670 val.

För verkställandet svarade

 ▪ en direktör på tjänstemannanivå samt en rektor eller skoldirektör (i 23 % av fallen)

 ▪ rektorer eller skoldirektörer som ansvarar för kvalitetsarbetet (19,3 %)

 ▪ en chef eller direktör på tjänstemannanivå (16,8 %) eller

 ▪ olika arbetspar (t.ex. en chef på tjänstemannanivå och en lärare) eller grupper med flera 
personer (40,8 %).

 
I följande punkter som gällde styrningen av kvalitetsledning och självvärdering samt lednings-
systemet bedömdes nivån vara har påbörjats:

 ▪ kopplingen av förfarandena för kvalitetsledning och självvärdering till anordnarens led-
ningssystem (medelvärde, mv. 2,4)

 ▪ ansvarsfördelningen (mv. 2,3) och

 ▪ stödjandet av personalens engagemang i utveckling av kvalitetsledningen och i självvär-
dering (mv. 2,3).

 
Nivån på säkerställandet av att ledningen är engagerad i utvecklingen av kvalitetsledningen och i 
självvärderingen av verksamheten bedömdes vara under utveckling (mv. 2,6). Det är värt att notera 
att det finns ett mycket starkt samband, det vill säga korrelation (rs ~.80), mellan säkerställandet 
av engagemanget och ledningen av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering: där engage-
manget inte har säkerställts bedöms nivån på ledningen i allmänhet vara låg. 

Dokumentation tyder på att verksamheten är systematisk

Anordnarna utvärderade också sin dokumentation av kvalitetsledningen och självvärderingen samt 
sin produktion av information. Enligt utvärderingen var den genomsnittliga nivån har påbörjats 
(mv. 2,4) på den systematiska dokumentationen av kvalitetsledningen och självvärderingen, 
förfarandena för kvalitetsledning och annan information, såsom anvisningar, utvärderings- och 
responsuppgifter. Nivån på användningen av informationssystem var densamma (mv. 2,1). 
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Dokumentationen kartlades så att anordnaren fick uppge om det finns en kvalitets- eller utvär-
deringsplan och en kvalitetshandbok. Dokumentens innehåll preciserades på följande sätt: ”en 
kvalitets- eller utvärderingsplan innehåller bl.a. årligen fastställda utvärderingsobjekt, tyngdpunk-
ter, en tidsplan och ansvarsfördelning”; ”en kvalitetshandbok eller en verksamhetsbeskrivning 
innehåller bl.a. principerna och förfarandena för anordnarens kvalitetsledning”.

Anordnarnas vanligaste utvärderingsdokument var en kvalitets- eller utvärderingsplan, det näst 
vanligaste en kvalitetshandbok eller verksamhetsbeskrivning och därefter följde något annat 
dokument. Andra dokument som nämndes var till exempel planer som rör läsårets gång eller 
ekonomin, såsom en läsårs-, utvecklings-, ekonomi-, arbets- eller verksamhetsplan, strategier och 
privatskolornas egna dokument (bland annat anvisningar från Tyskland). I figur 8 ges närmare 
information om antalet utvärderingsdokument som används.

De som hade utarbetat dokumenten uppgav att kvalitets- eller utvärderingsplanen och kvalitets-
handboken eller verksamhetsbeskrivningen vanligen fastställdes av förtroendevalda (t.ex. i en 
nämnd, en styrelse eller ett råd). Om så inte var fallet fastställdes dokumenten av en ledningsgrupp 
inom bildnings- eller undervisningsväsendet, en direktör eller en rektor, antingen ensam eller till 
exempel utöver en nämnd.

Kvalitets- eller utvärderingsplanerna (N = 207) uppdateras vanligen med ett till två års mellanrum 
(45,4 %) eller med tre till fem års mellanrum (45,9 %). Kvalitetshandböckerna i sin tur uppdateras 
(N = 153) vanligen med tre till fem års mellanrum (58, 8 %) eller med ett till två års mellanrum 
(29,4 %).
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FIGUR 8. Antal utvärderingsdokument hos respondenterna och den självvärderade nivån enligt 
delområde (N = 366)
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Det finns ett klart samband mellan existensen av dokument och den nivå som anordnaren enligt 
självvärderingen befinner sig på: på den lägsta nivån befinner sig de respondenter som inte har 
några dokument, på den högsta nivån de som har fler än ett dokument (figur 8). Skillnaden mel-
lan ytterligheterna var störst i ledning samt i utveckling och förbättring.

Referensramen har betydelse

Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen har fått genomslag som referensram inom 
den grundläggande utbildningen och delvis inom gymnasieutbildningen. En fråga till anordnarna 
gällde vilken referensram eller andra metoder de använder eller tillämpar i kvalitetsledningen och 
självvärderingen. Vissa anordnare använder tydligen flera referensramar, eftersom anordnarna 
gjorde totalt 448 val i utvärderingen. Referensramar används antingen som enda ramverk eller 
tillsammans med andra referensramar eller metoder på följande sätt:

 ▪ Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen (41,0 %)

 ▪ ”Vi har ingen referensram för kvalitetsledningen och självvärderingen, men vi använder 
olika utvärderings- och uppföljningsmetoder” (31,0 %) 

 ▪ CAF-modellen (8,2 %) 

 ▪ EFQM-modellen eller ISO-standarden (tot. 5,0%) och

 ▪ någon annan referensram, såsom kvalitetskriterierna inom Steinerpedagogiken, de kristna 
skolornas kvalitetskort, Wege zu Qualität, en egen modell, gymnasiernas egen referensram 
(Kommunförbundet) (14,7%).

Med en referensram för utvärdering avses ett verktyg för självvärdering och kvalitetsledning. 
Nivån hos dem som inte använde någon referensram men nog olika utvärderings- och uppfölj-
ningsmetoder (N = 142) var bara en aning lägre än hos dem som använde en referensram (N = 
215) i alla andra delområden utom i ledning (0,8 enheter). Variationen i nivån på ledningen var 
större hos dem som inte använde än de som använde en referensram.
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FIGUR 9. Referensramens räckvidd i förhållande till verksamhetens olika delområden

De som uppgav att de använde en referensram fick också svara på en fråga om hur referensramen 
fungerar. Enligt respondenternas erfarenheter täcker Kvalitetskriterier för den grundläggande 
utbildningen bäst av referensramarna de olika delområdena inom verksamheten (figur 9). Ingen 
annan referensram ansågs fungera lika bra som stöd vid ledning och beslutsfattande på lokal 
nivå samt vid utveckling av utbildningen (figur 10). Referensramarna verkar således inte stödja 
utvecklings- och förbättringsarbetet tillräckligt bra.
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FIGUR 10. Referensramens användbarhet som stöd vid ledning och beslutsfattande samt vid 
utveckling av undervisningen och utbildningen på lokal nivå
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Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen behöver utvecklas

En fråga som ställdes var hur anordnarna önskar att Kvalitetskriterier för den grundläggande 
utbildningen ska utvecklas. De 156 svar som NCU fick på frågan innehöll både utvecklingsförslag 
och uttryck för nöjdhet (N = 185).

En femtedel (20,0 %) av respondenterna nämnde att kvalitetskriterierna huvudsakligen fung-
erade och var bra som sådana, och en knapp tiondel kunde inte ta ställning i frågan (8,1 %).

Anordnarna gav följande förslag till utveckling av kvalitetskriterierna:

 ▪ Tydligheten och konkretionen bör förbättras (28,1%). Kvalitetskriterierna ansågs inte 
vara tillräckligt väl kopplade till vardagen på grund av de är så abstrakta eller innehåller 
tvetydigheter. Tydligare och mer konkreta kriterier skulle vara lättare att använda, och det 
skulle också vara lättare att mäta verksamheten med dem.

 ▪ Kriterierna bör uppdateras så att de överensstämmer med de nya läroplansgrunderna 
(17,3 %) för enhetlighetens och aktualitetens skull.

 ▪ En digital applikation eller ett digitalt verktyg bör utvecklas (7,6 %). För att det ska vara 
lättare att använda kvalitetskriterierna önskade man en applikation vars digitala enkäter 
och utvärderingsbatterier kommunerna och skolorna kunde använda som hjälp i själv-
värderingarna, till exempel vid produktion av jämförbar information.

 ▪ Kvalitetskriterier bör tas fram särskilt för gymnasieutbildningen, men också för dub-
belexamina och småbarnspedagogiken (4,3 %).

 ▪ I enstaka svar (14,6 %) önskade man till exempel att skolor av olika storlek beaktas eller att 
kvalitetskriterier införs i läroplanen. Några ansåg också att namnet på kvalitetskriterierna 
är missvisande, eftersom det snarare är fråga om rekommendationer.

5.4.2 Förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering

I utvärderingen inkluderade delområdet förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering 
sådant som tilldelning av resurser, kompetens i fråga om kvalitetsledning och självvärdering samt 
samarbete. Den överlägset vanligaste svarskategorin var har påbörjats och den näst vanligaste under 
utveckling. Jämfört med de övriga delområdena gavs här de flesta saknas-svaren.

Av alla temaområden var förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering det temaområde 
som med avseende på den allmänna nivån fick det sämsta betyget (mv. 1,9).
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De största missförhållandena var följande:

 ▪ Det har inte avsatts tillräckligt med arbetstid för ledningens och personalens deltagande i 
utvecklingen av kvalitetsledningen och i självvärderingen av verksamheten (mv. 1,9, nivå 
har påbörjats).

 ▪ Ledningens och personalens utvärderingskompetens säkerställs inte tillräckligt bra (mv. 2,1).

Nästan hälften (44,4 %) av respondenterna bedömde att nivån på avsättandet av arbetstid är har 
påbörjats: det har avsatts en aning arbetstid för kvalitetsledning och självvärdering. En tredjedel 
(30,2 %) ansåg att tid inte alls avsatts för detta. Av respondenterna angav 16,3 % nivån saknas på 
säkerställandet av utvärderingskompetens och över hälften (57,3 %) nivån har påbörjats. Nivån 
väl utvecklat angavs av cirka 3 % av respondenterna i de ovannämnda frågorna.

Anordnarna lyfte fram resursbrist som den största utmaningen. Detta var vanligt särskilt bland 
de anordnare som utvecklat systematisk kvalitetsledning endast en kort tid (s. 74). Ju längre tid 
anordnarna hade arbetat med kvalitetsutveckling, desto vanligare var det att de uppgav att brist 
på samarbete var en utmaning.

Utvecklingsprojekt lönar sig

Cirka två tredjedelar (64,7 %) av respondenterna (N = 368) uppgav att de under åren 2010–2015 
hade genomfört anordnarens interna projekt för utveckling av kvalitetsledningen eller själv-
värderingen, och cirka varannan (54,5 %) uppgav att de hade deltagit i regionala eller nationella 
utvecklingsprojekt.

De som hade deltagit i projekt angav högre nivåer: den genomsnittliga nivån var 2,5 i de utvärde-
ringar som utfördes av anordnare som deltagit i både interna och i nationella eller internationella 
projekt och 2,4 för anordnare som deltagit i en av dessa projekttyper. Den genomsnittliga nivån var 
2,1 för dem som inte deltagit i projekt. Enligt respondenterna (N = 270) hade de förfaranden som 
tagits fram i projekt också i allmänhet blivit en etablerad del av anordnarens verksamhet (80,4 %).

Om förfarandena inte blivit etablerade förklarade anordnarna (N = 45) det oftast med organisa-
toriska förändringar, exempelvis personalbyten, indragning av bildningsdirektörstjänsten och 
sammanslagning av organisationer. Kvalitetsledning som är beroende av en viss person är således 
en risk vid organisatoriska förändringar, om anordnaren inte ser till att information överförs. Men 
när allt kommer omkring är var och en genom sitt eget agerande ansvarig för att information 
överförs som planerat.

Ett nästan lika stort problem var bristen på resurser, det vill säga tid, pengar eller personal. Om 
utvecklingsåtgärder inte lett till etablerade förfaranden förklarades det också med att något an-
nat mer aktuellt eller viktigt krävde uppmärksamhet, såsom att man arbetat med läroplanen 
eller att projektet ännu pågår eller just har avslutats. 

Bland de övriga skälen fanns att systemet inte fungerar, och i gruppen Annat att det saknas 
engagemang och att kvalitetsledningen inte är ett viktigt eller nyttigt utvecklingsobjekt.
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FIGUR 11. Orsaker till att förfaranden som togs fram i projekt inte blev etablerade (N = 57)

Knappare ekonomiska resurser

Verksamhetsutveckling kräver naturligtvis också ekonomiska resurser. Resurstilldelningen tycks 
vara konjunkturberoende och kräver att beslutsfattarna på nationell nivå uppmärksammar den.

Fastän knappast alla anordnare ansökt om och inte heller fått extern finansiering, har största 
delen av anordnarna i alla fall satsat på saken under åren 2010–2015. Cirka hälften (53,6 %) av 
respondenterna (N = 364) hade fått extern finansiering för utveckling av kvalitetsledningen och 
för självvärdering av verksamheten och cirka två tredjedelar (62,6 %) hade anvisat egna ekono-
miska resurser för detta ändamål under åren 2010–2015.

Ungefär en fjärdedel av anordnarna (25,8 %) budgeterade själva medel år 2010 för kvalitetsledning 
och självvärdering. Andelen anordnare som satsade på kvalitetsledningen ökade stadigt fram 
till 2013, då 43,1 % av respondenterna finansierade detta. Sedan dess har dock de ekonomiska 
satsningarna minskat något: 2015 allokerade en dryg tredjedel resurser till kvalitetsledning och 
självvärdering (36,0 %).

Den externa finansieringen var som störst 2012, då cirka var tredje anordnare (34,6 %) hade fått 
extern finansiering. Efter 2013 har det externa ekonomiska understödet minskat radikalt: 2014 fick 
endast 12,4 % extern finansiering. Undervisnings- och kulturministeriet har varit den överlägset 
största finansiären, men cirka en tredjedel av anordnarna hade trots detta inte sökt tillgängliga 
understöd hos ministeriet.
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Partnerskap lönar sig

I enkäten ställdes också frågor till anordnarna om samarbetet med partner vid planering och 
genomförande av kvalitetsledning och självvärdering under åren 2010–2015. Ungefär hälften av 
respondenterna (N = 262) bedömde att anordnarens systematiska samarbete med partner är på 
nivån har påbörjats (53,2 %), ungefär en tredjedel (36,3 %) på nivån under utveckling och ungefär 
en tiondel (10,5 %) på nivån väl utvecklat.

Det var vanligast med regionalt samarbete, som lite över hälften av respondenterna hade deltagit 
i (figur 12). En dryg tredjedel hade deltagit i lokalt samarbete med till exempel social- eller häl-
sovårdsväsendet, mindre än en tredjedel i nationellt samarbete och ungefär var tionde i interna-
tionellt samarbete. Andra partner och samarbetssätt var till exempel samarbete med universitet, 
med Steinerskolor för grundläggande utbildning och annan utbildning samt samarbete i nätverk.
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FIGUR 12. Samarbete med partner i fråga om planering och genomförande av kvalitetsledning 
2010–2015

Anordnare som samarbetade med en partner (mv. 2,4) eller flera partner (mv. 2,5) gav sin verksam-
het ett högre betyg än de som inte hade någon partner (mv. 2,1). Den vanligaste kombinationen 
av samarbete var lokalt och regionalt samarbete.

Ju mer omfattande anordnarens samarbete var, desto högre var nivån på ledningen samt upp-
följningen och utvärderingen. Till exempel bedömde de anordnare som deltog i internationellt 
samarbete att nivån på båda dessa delområden var under utveckling (mv. 3,0). Jämfört med de övriga 
delområdena påverkades nivån på dessa båda områden tydligast av att samarbetet utökas med 
någon partner längre bort från det lokala planet. Vissa hade också internationella partner, och då 
är det särskilt viktigt med ett aktivt och målinriktat ledningsarbete. 
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Samarbete är till nytta

En av de frågor som ställdes var om anordnarens skolor har samarbetat med varandra vid plane-
ring och genomförande av kvalitetsledning och självvärdering under åren 2010–2015 (ja/nej). Tre 
fjärdedelar (74,9 %) av respondenterna (N = 355) hade samarbetat. Detta samarbete bedömdes 
också vara mer systematiskt än samarbetet med partner: den genomsnittliga nivån hörde till de 
högsta i självvärderingen (mv. 2,8). En fjärdedel av dem som samarbetade ansåg att det systema-
tiska samarbetet var väl utvecklat och nästan hälften (43,9 %) att det var under utveckling.

5.4.3 Uppföljning och utvärdering

Enligt utvärderingarna är man bättre på uppföljning och utvärdering än på ledning (mv. 2,7): det 
var mycket få anordnare som gav sin verksamhet betyget saknas, och det vanligaste betyget var 
under utveckling. 

Anordnarens skyldighet att göra självvärderingar verkar således fullföljas. Anordnarna ombads 
nämligen bedöma hur systematiskt de samlat in responsdata av olika persongrupper samt kvan-
titativa utvärderingsdata under åren 2010–2015. Vid bedömningen av hur systematiskt de samlat 
in kvantitativa uppföljningsdata angav anordnarna nivån under utveckling (mv. 2,9), som också var 
den nivå som de angav för insamlingen av respons- och uppföljningsdata bland elever, personal, 
vårdnadshavare och intressentgrupper (mv. 2,7). Ju högre nivå respondenterna uppgav för sin 
verksamhet, desto mer systematiskt hade de enligt egen utsago skaffat kvantitativa uppfölj-
ningsdata inom verksamhetens delområden. Uppföljning och utvärdering hade vanligen ingått 
i planerings- och utvärderingscykeln enligt kommunens årsklocka redan innan den egentliga 
kvalitetsledningen blev en aktuell fråga.

Anordnaren är inte bara skyldig att genomföra självvärderingar, utan också att informera om de 
viktigaste resultaten. Där verkar det finnas brister, för utvärderingen visade att den genomsnittliga 
nivån på informationen till eleverna, personalen, vårdnadshavarna och intressentgrupperna var 
har påbörjats (mv. 2,4).

Dessutom fanns det stora skillnader mellan anordnarna i fråga om insamlingen av respons. NCU 
bad nämligen också anordnarna att ge information om hur systematiskt de under 2010–2015 hade 
samlat in respons av olika grupper (ledningen, personalen, eleverna, vårdnadshavarna och intres-
sentgrupperna) inom verksamhetens delområden. Med verksamhetens delområden avsågs här 
de delområden av kvaliteten som anges i Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen 
(2012), det vill säga den strukturella kvalitetens delområden (ledarskap, personal, ekonomiska 
resurser och utvärdering) samt verksamhetskvalitetens delområden, som berör eleverna (genom-
förande av läroplanen, undervisning och undervisningsarrangemang, stöd till lärande, växande 
och välbefinnande, delaktighet och inflytande, samarbete mellan hem och skola, den fysiska 
lärmiljön, en trygg lärmiljö, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande 
utbildningen, skolans klubbverksamhet).
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Ledningen får ge respons på alla delområden inom den strukturella kvaliteten

Ledningen har omfattats av systematisk insamling av respons inom den strukturella kvalitetens 
alla delområden, medan personalen huvudsakligen har fått ge respons inom delområdet ledar-
skap, men också inom delområdena personal, utvärdering och ekonomi. Ekonomi var dock det 
delområde inom vilket det var minst vanligt att personalen fick ge respons. Av eleverna och 
vårdnadshavarna har man samlat in responsdata huvudsakligen inom delområdena utvärdering 
och personal, lite mer sällan inom ledarskap och sällan inom ekonomi. Bland intressentgrupperna 
har knappt några responsdata alls samlats in.

Ju mer utvecklad respondenterna ansåg att den egna kvalitetsledningen var, desto mer systematiskt 
och heltäckande uppgav de att de samlar in respons av olika målgrupper inom den strukturella 
kvalitetens alla delområden (figur 13). När det gäller antalet målgrupper är skillnaden störst 
mellan dem som angav nivån under utveckling och dem som angav saknas i delområdena personal, 
ledarskap och utvärdering.
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FIGUR 13. Antal målgrupper vid insamling av respons enligt den strukturella kvalitetens 
delområden och enligt den nivå på kvalitetsledningen som anordnarna uppgav vid utvärderingen 
(N = 326–342) 

Främst personalen och ledningen får ge respons på den kvalitet som berör eleverna

Inom de delområden som berör eleverna hade man samlat in responsdata mer jämnt än inom den 
strukturella kvalitetens delområden. Minst responsdata samlade man in om morgon- och eftermid-
dagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och om skolornas klubbverksamhet8.

8 Dessa verksamheter gäller endast den grundläggande utbildningen.
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Även här var det ledningen och personalen som mest heltäckande omfattades av insamlingen 
av responsdata, denna gång personalen i en aning högre grad än ledningen. Minst information 
samlade man in bland intressentgrupperna. 

I fråga om alla delområden av den kvalitet som berör eleverna var datainsamlingen mest heltäck-
ande bland personalen och ledningen. Man hade även samlat in responsdata bland elever och 
vårdnadshavare i de flesta delområdena, för vårdnadshavarnas del särskilt om samarbetet mellan 
hemmet och skolan. Intressentgrupperna hade främst fått ge respons inom delområdena lärande, 
växande och välbefinnande samt en trygg lärmiljö, delområden som intressentgrupperna kan ha 
viktiga synpunkter på.
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1.  Genomförande av läroplanen
2.  Undervisning och undervisningsarrangemang
3.  Stöd av lärande, uppväxt och välbefinnande
4.  Delaktighet och inflytande
5.  Samarbete mellan hem och skola
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FIGUR 14. Antal målgrupper vid insamling av respons på kvaliteten hos de delar av verksamheten 
som berör eleverna, jämfört med nivån på kvalitetsledningen (N = 315–344) 

Ju mer utvecklad respondenterna hade bedömt att den egna verksamheten var, desto mer täckande 
och systematiskt uppgav de att de (under åren 2010–2015) hade samlat in responsdata av olika 
persongrupper inom delområden som gäller den kvalitet som berör eleverna (figur 14). Skillna-
derna var minst i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande 
utbildningen. De som enligt utvärderingen hade den lägsta nivån på sin verksamhet samlade in 
respons mer oregelbundet och av färre grupper.
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5.4.4 Utveckling och förbättring

Utvärderingen visade att den genomsnittliga nivån på delområdet utveckling och förbättring var 
har påbörjats (mv. 2,3). Av självvärderingarna framgick att de insamlade utvärderingsdata inte alltid 
utnyttjas vid planering, förbättring och utveckling av verksamheten. Och även om data utnyttjas, 
gör man inte alltid någon uppföljning av utvecklingsåtgärderna och deras effekter.

I alla utvärderingspunkter som gäller utveckling och förbättring bedömde anordnarna att de var 
på nivån har påbörjats, det vill säga i fråga om:

 ▪ hur man utnyttjar utvärderingsdata vid planering och utveckling av verksamheten (mv. 2,4)

 ▪ hur man inriktar resurserna på de förbättrings- och utvecklingsbehov som enligt själv-
värderingsresultaten finns i verksamheten (mv. 2,4)

 ▪ hur man följer upp 

 ▪ om de utvecklingsåtgärder som man beslutat om med utgångspunkt i utvärdering-
arna har genomförts samt 

 ▪ vilka effekter och resultat inriktningen av resurserna haft (mv. 2,3).

 ▪ Cirka 61 % av respondenterna (N = 365) ansåg att verksamheten var på nivån 
har påbörjats och 9 % på nivån saknas – och cirka en fjärdedel att nivån var 
under utveckling.

 ▪ hur man utvecklar kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena (mv. 2,2)

Ungefär en tredjedel av respondenterna (N = 361) uppgav att de utvärderade sitt kvalitetsled-
nings- och självvärderingssystem med 2–3 års mellanrum, ungefär en femtedel en gång om året 
eller med 4–5 års mellanrum och ungefär en fjärdedel med 6–10 års mellanrum eller mer sällan.

Det verkar alltså vara så att om faserna i kvalitetsledningen inte betraktas som en helhet så 
uppfyller processen inte kriterierna för ständig utveckling av verksamheten. Då blir det avbrott 
i verksamheten i den avgörande fasen.

Referensramen och kombinationer av referensramar gör skillnad

De respondenter som inte använde någon särskild referensram för utvärdering gav i genomsnitt ett 
lägre betyg för sin verksamhet än andra, särskilt i fråga om ledning, men skillnaden var inte stor.

De som i sina utvärderingar använder fler än en referensram placerade sig på en högre nivå än de 
som använder endast en referensram, i synnerhet i utveckling och förbättring och i uppföljning 
och utvärdering. De senare nämnda var också i dessa delområden en något mer heterogen grupp 
än de som använder flera referensramar (figur 15).
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FIGUR 15. Självvärderad nivå på delområdena hos dem som använder en, två eller minst tre 
referensramar (N = 241) 

Att använda en referensram gör skillnad – och i synnerhet att parallellt använda flera referens-
ramar som kvalitetslednings- och självvärderingsverktyg som kompletterar varandra. Ingen 
referensram verkar vara den enda saliggörande: i självvärderingarna skiljde sig de som använder 
bara en referensram knappt alls från varandra, oberoende av vilken referensram de använde. An-
vändning av flera referensramar tyder givetvis också på att man är väl insatt i ämnet, vilket redan 
i sig ofrånkomligen påverkar förfaranden och rutiner.

Av de anordnare som använder en referensram (N = 181) använde

 ▪ tre fjärdedelar (74,0 %) Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen 

 ▪ tio CAF-modellen (5,5 %) 

 ▪ en aning fler (15,1 %) någon annan referensram eller modell, såsom de kristna skolornas 
kvalitetskort eller gymnasiernas egen referensram (Kommunförbundet)

 ▪ några enstaka EFQM och ISO-standarden.

 
Av dem som använder två referensramar (N = 51) använde de flesta (61,5 %) Kvalitetskriterier för 
den grundläggande utbildningen och referensramen CAF.

De som använder tre och flera referensramar (N = 9) har vanligen kombinerat följande:

 ▪ Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, CAF och någon annan (50,0 %)

 ▪ Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, CAF och EFQM (25,0 %) 
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Långsiktigt och systematiskt arbete bär frukt

Följande drag var utmärkande för dem som bedömde att de befinner sig på nivån under utveckling 
eller väl utvecklat i delområdet utveckling och förbättring:

 ▪ nästan alla, och alla som uppgav att verksamheten var väl utvecklad, använde en kvalitets- 
eller utvärderingsplan

 ▪ de hade i högre grad deltagit i utvecklingsprojekt än de övriga

 ▪ hos dessa anordnare var det vanligare att skolorna samarbetar vid planering och genom-
förande av kvalitetsledning och självvärdering än hos de övriga anordnarna under åren 
2010−2015

 ▪ deras skolor använde en gemensam referensram vid kvalitetsledning och självvärdering 

 ▪ de hade arbetat med systematisk kvalitetsledning i minst fem, i allmänhet över tio år.

5.4.5 Skolornas perspektiv i fråga om delområdena

Självvärderingen på skolnivå fokuserade på delaktighet och täckning. I två självvärderingspunkter 
ställdes frågor om hur heltäckande och omfattande skolornas personal deltar och hur heltäckande 
eleverna, vårdnadshavarna och intressentgrupperna deltar i skolornas utveckling av kvalitetsled-
ningen och i självvärdering av verksamheten. Personalens delaktighet bedömdes vara på nivån 
under utveckling (mv. 2,7) och elevernas, vårdnadshavarnas och intressentgruppernas på nivån har 
påbörjats (mv. 2,7).

Information om resultat förbättrar kvaliteten

För rapporteringen av utvärderingsresultat mellan skolorna och anordnaren gavs följande betyg: 
i drygt två tredjedelar (68,9 %) av självvärderingarna (N = 362) ansåg man att skolorna regelbundet 
eller för det mesta rapporterar till anordnaren om resultaten av de självvärderingar och responsenkä-
ter som anordnaren gett anvisningar om. Rapportering den andra vägen, det vill säga anordnaren 
informerar skolorna om deras resultat, till exempel genom att skicka sammandrag av alla resultat 
av självvärderingar och responsenkäter, var lika vanlig (69,4 %).

Heltäckande och systematisk hade verksamheten inte varit, för cirka var nionde (9,3 %) anord-
nare informerade inte skolorna om utvärderingsresultat och i cirka vart sjätte fall hade skolorna 
aldrig rapporterat sina resultat till anordnaren. Sporadiskt hade rapporteringen från skolorna till 
anordnaren fungerat i cirka vart fjärde fall (24,3 %) och från anordnaren till skolorna i cirka vart 
femte fall (21,2 %).

Figur 16 visar dock att nivån på kvalitetsledningen uppges vara högre hos anordnare vars skolor 
informerar anordnaren regelbundet om resultaten av utvärderingar som anordnaren gett anvis-
ningar om. Nivåskillnaden i ledning samt i utveckling och förbättring är stor mellan dem som 
rapporterar regelbundet och dem som aldrig rapporterar, hela 1,1 enheter. Gruppen aldrig är också 
mer heterogen än de övriga grupperna i alla andra teman utom förutsättningarna.
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FIGUR 16. Regelbundenhet i skolornas rapportering av utvärderingsresultat till anordnaren och 
den självvärderade nivån på delområdena (N = 358) 

Det finns också ett klart samband mellan hur regelbundet anordnaren informerar skolorna om 
deras resultat och den nivå som angavs i självvärderingen. Ju mer regelbundet utvärderings - 
resultat rapporteras, desto högre bedöms i allmänhet nivån på kvalitetsledningen vara. De största 
skillnaderna mellan yttervärdena finns i utveckling och förbättring (0,9 enheter).

Enhetlig verksamhet ger styrka

En fråga som ställdes i självvärderingen var hur enhetligt förfarande anordnarens skolor har för 
behandling och utnyttjande av självvärderingsresultat. Ett enhetligt förfarande skulle ju tyda på 
att anordnarens verksamhet är planmässig och systematisk samt baserar sig på samverkan.

Drygt två tredjedelar av respondenterna (70,1 %) ansåg att det stämmer i viss mån eller ganska bra 
att skolorna har ett enhetligt förfarande för behandling av de utvecklingsbehov som framkom-
mer vid självvärderingar och för det förbättringsarbete som genomförs på basis av dessa behov 
(figur 17). Ungefär en fjärdedel ansåg att påståendet stämmer bra och ungefär var tionde att det 
inte alls stämmer.
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FIGUR 17. Anordnarnas uppfattning om huruvida skolorna har ett enhetligt förfarande för 
behandling av utvecklingsbehov och för förbättring utifrån behoven, jämförd med den 
självvärderade nivån inom kvalitetsledningens delområden (N = 351)

Figur 17 visar att de som ansåg att det stämmer bra att förfarandet är enhetligt och de som ansåg att 
det stämmer ganska bra har en mycket likadan profil i fråga om sin nivå. I ledning är skillnaden stor 
(1,2 enheter) mellan dem som ansåg att påståendet stämmer bra och dem som ansåg att det inte alls 
stämmer, men i de andra delområdena är skillnaderna måttliga. Gruppen som svarade stämmer inte 
alls är också mer heterogen än de övriga grupperna, i alla andra delområden utom förutsättningar.

Ledning baserad på utvärderingsdata höjer nivån på verksamhetens kvalitet

De flesta av anordnarna (75,2 %) ansåg att påståendet att skolornas självvärderingsresultat och 
utvecklingsbehov styr beslutsfattandet och således är ett verktyg för utveckling av anordnarens 
och skolornas verksamhet stämmer i viss mån eller stämmer ganska bra. Endast cirka en femtedel 
(18,3 %) ansåg att påståendet stämmer bra. Det var få (6,5 %) som ansåg att påståendet inte alls 
stämmer (figur 18). Det tycks således fortfarande finnas utvecklingsbehov när det gäller att gå 
systematiskt tillväga, även sett ur skolornas synvinkel.
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FIGUR 18. Anordnarnas uppfattning om huruvida skolornas självvärderingsresultat och 
utvecklingsbehov beaktas, jämförd med den självvärderade nivån inom kvalitetsledningens 
delområden (N = 354) 

Figur 18 ger svar på kärnfrågan när det gäller kvalitetsledning och självvärdering: Har skolornas 
självvärderingsresultat någon betydelse och inverkan? Figuren visar att om man uppfattar att det 
stämmer bra eller åtminstone ganska bra att skolornas självvärderingsresultat har en betydelse för 
beslutsfattandet och för utvecklingen av skolorna, blomstrar också utvärderingsverksamheten. 
Men ju mindre man instämmer i påståendet, desto lägre är nivån på verksamheten.

Om anordnaren inte hade enhetliga förfaranden för utnyttjande av skolornas självvärderingsresultat 
och utvecklingsbehov vid styrning av beslutsfattandet och vid utveckling av skolorna, bedömdes 
också nivån på kvalitetsledningens olika delområden i allmänhet vara saknas. Nivåskillnaderna var 
störst mellan yttervärdena stämmer inte alls och stämmer bra i ledning (1,5 enheter), i utveckling 
och förbättring (1,4 enheter) samt i uppföljning och utvärdering (1,2 enheter).
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5.5 Analys av förfaranden vid kvalitetsledning och 
självvärdering enligt bakgrundsfaktorer

I detta kapitel granskas resultaten med utgångspunkt i följande bakgrundsfaktorer som valdes 
för utvärderingen: anordnarens undervisningsspråk, antalet elever, typ av ägare, skolstadier och 
tid som använts för utveckling av en systematisk kvalitetsledning (tabell 4, s. 43). När vi i kapitlet 
använder ordet anordnare avser vi främst respondenter.

5.5.1 Tid som använts för utveckling av en systematisk kvalitetsledning

NCU bad anordnarna svara på en fråga om hur lång tid de har utvecklat kvalitetsledningen sys-
tematiskt och utfört självvärdering enligt den referensram som anordnaren gett anvisningar om 
(definitioner av begrepp, s. 25–26) Av svaren framgick att anordnarna i genomsnitt hade utfört 
självvärderingar lite längre tid än de hade utvecklat kvalitetsledningen. Antalet anordnare som 
inte alls hade utvecklat kvalitetsledningen var en aning större än antalet som inte hade utfört 
självvärderingar enligt en referensram som anordnaren gett anvisningar om. Nivåskillnaderna 
var dock små. Som bakgrundsfaktor valdes tid som använts för utveckling av en systematisk 
kvalitetsledning, eftersom kvalitetsledningen också omfattar självvärderingar.

Inte alls 
19,9 % (N = 71) 

Under 5 år 
36,2 % (N = 129) 

5–10 år
27,2 % (N = 97) 

11–15 år  
9 % (N = 32) 

16–20 år  
4,2 % (N = 15) 

Över 20 år 
3,4 % (N = 12) 

FIGUR 19. Tid som använts för systematisk utveckling av kvalitetsledningen (N = 356) 

Det var vanligast att kvalitetsledningen hade utvecklats systematiskt under 5 år eller 5–10 år (fi-
gur 19). Det verkar som om systematisk kvalitetsledning har en relativt kort historia: hos största 
delen under 11 år. En femtedel av anordnarna hade ännu inte inlett verksamheten.
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FIGUR 20. Tid som använts för systematisk utveckling av kvalitetsledningen och självvärderad 
nivå på delområdena (N = 356)

Det finns ett betydande samband mellan hur lång tid anordnaren arbetat med systematisk kva-
litetsledning och nivån på kvalitetsledningen. I delområdena har de olika grupperna däremot i 
hög grad samma slags profiler (figur 20). 

Följande kunde dock observeras:

 ▪ Ju längre tid anordnaren använt för systematisk kvalitetsledning, desto högre var den nivå 
på kvalitetsledningen som angavs i självvärderingen. Ett litet undantag utgjorde de som 
hade utvecklat sin kvalitetsledning i mer än 20 år.

 ▪ De som befinner sig på en muntlig nivå i utvecklingen av kvalitetsledningen ligger på en 
klart sämre nivå i alla delområden än de andra. Skillnaden är störst i delområdet ledning.

 ▪ I den grupp som var på en muntlig nivå skiljer sig respondenternas utvärderingar både i 
området ledning och i området utveckling och förbättring klart mer från varandra än i de 
övriga grupperna. Till exempel i ledning är den relativa nivåvariationen bland dem som är 
på en muntlig nivå nästan dubbelt så stor som bland dem som utvecklat kvalitetsledningen 
i 5–10 år.
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FIGUR 21. Självvärderad nivå på anordnarnas verksamhet och tid som använts för systematisk 
utveckling av kvalitetsledningen (N = 356) 

Figur 21 visar att ju längre tid den systematiska kvalitetsledningen hade utvecklats, desto högre 
var i allmänhet den självvärderade nivån på verksamheten. Största delen av dem som hade bedömt 
att nivån på den egna verksamheten var saknas, hade inte heller utvecklat sin kvalitetsledning 
systematiskt. Av dem som ansåg att de befann sig på nivån har påbörjats hade största delen ut-
vecklat sin kvalitetsledning systematiskt mindre än fem år eller inte alls och av dem som angav 
nivån under utveckling hade största delen arbetat systematiskt med detta i minst fem år.

Mer dokumentation hos dem som arbetat en längre tid med kvalitetsledning 

Det finns ett klart samband mellan den tid som anordnaren arbetat med kvalitetsledning och 
dokumentationen: ju längre tid man arbetat med systematisk kvalitetsledning, desto mer bredd 
finns det i dokumentationen av kvalitetsledningen – och därför är även verksamheten mer sys-
tematisk (figur 22).
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FIGUR 22. Anordnarnas kvalitetsledningsdokument och längden på den tid under vilken de 
utvecklat kvalitetsledningen systematiskt (N = 354) 

5.5.2 Typ av ägare

Anordnarna delades upp enligt ägartyp i kommunala, statliga, privata och samkommuner. Enligt 
självvärderingen hade samkommunerna, som var stora men få till antalet, en aning högre nivå 
på alla delområden av kvalitetsledningen än de övriga. I områdena ledning samt i utveckling och 
förbättring är skillnaden mellan dessa och de kommunala och privata skolorna relativt stor (figur 
23). Den högre nivån på kvalitetsledningen och självvärderingen hos samkommunerna torde 
bero på att dessa behöver en effektivare förvaltning och organisering än små aktörer, vilket också 
innebär lägre kostnader för dem.
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FIGUR 23. Självvärderad nivå på kvalitetsledningens delområden enligt ägartyp (N = 368) 

De statliga anordnarna, som var tre till antalet, var den anordnartyp som i alla delområden hade 
den svagaste nivån och var den mest heterogena i sina utvärderingar, medan privatskolorna var 
den mest homogena.

5.5.3 Anordnarens undervisningsspråk

Anordnarnas självvärderingar visar att de befann sig på ungefär samma nivå oberoende av under-
visningsspråk i alla delområden förutom i utveckling och förbättring samt ledning (figur 24). Det 
enda undantaget utgjorde de svenskspråkiga anordnare som hade under 500 elever. Dessa uppgav 
i självvärderingen en lägre nivå på verksamheten än de anordnare som hade fler elever. Dessutom 
noterades att variationen i nivå var klart större bland de mindre svenskspråkiga anordnarna än 
bland de stora svenskspråkiga anordnarna.

Med svenskspråkig anordnare avses här de anordnare (N =11) som skickade in svar som enbart 
gällde svenskspråkig utbildning. I figur 24 betecknar “svenska” dessa anordnare och i samma figur 
står “finska + svenska” (N = 25) för de anordnare som hade samma kvalitetsförfaranden inom 
den svensk- och finskspråkiga utbildningen.
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FIGUR 24. Självvärderad nivå på kvalitetsledningens delområden enligt anordnarens 
undervisningsspråk (N = 368) 

Gruppen finskspråkiga anordnare var rätt så homogen med avseende på självvärderingarna och 
variationen mellan dem var inte stor trots skillnader i antalet elever. Mellan finskspråkiga anordnare 
och svenskspråkiga anordnare med över 500 elever fanns ingen nivåskillnad i självvärderingen. I 
denna grupp var spridningen bland de svenskspråkiga anordnarna till och med mindre än bland 
de finskspråkiga.

Värt att notera är den betydelse samarbete mellan anordnarens skolor har, både bland de svensk-
språkiga och de tvåspråkiga (finsk- och svenskspråkiga) anordnarna. De anordnare vars skolor 
inte hade samarbetat med varandra låg i självvärderingen på en betydligt lägre nivå än de som har 
samarbetat. Lika betydande avvikelser observerades inte i någon annan språkgrupp. Samarbete 
mellan skolorna är således särskilt viktigt i synnerhet för de svenskspråkiga och tvåspråkiga 
anordnarna.

5.5.4 Skolstadier och elevantal i anordnarens skolor

Anordnarna fördelade sig på anordnare som erbjuder grundläggande utbildning, anordnare som 
erbjuder gymnasieutbildning och anordnare som erbjuder både grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning. Enligt deras självvärderingar fanns det knappt alls några skillnader mellan 
dem i fråga om nivån på kvalitetsledningens delområden. Men det kan konstateras att de som 
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erbjuder enbart gymnasieutbildning var den mest homogena gruppen både i fråga om ledning 
och utveckling och förbättring. I dessa delområden är skillnaderna mellan gymnasieanordnarna 
mindre än i de övriga anordnargrupperna.

Anordnarna delades upp i tre grupper på basis av antalet elever: anordnare med under 100, anord-
nare med 100–499 och anordnare med minst 500 elever. Det fanns knappt alls några skillnader 
mellan anordnare med olika antal elever: de hade mycket liknande profiler i sina självvärderingar 
(figur 25). De anordnare som hade under 100 elever var dock den mest heterogena av grupperna 
i sin kvalitetsledning.
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FIGUR 25. Självvärderad nivå på delområdena enligt antalet elever (N = 352) 

5.5.5 Regionala skillnader

De regionala skillnaderna analyserades med avseende på regionförvaltningsverkens verksamhets-
områden (nedan RFV-områden). I alla RFV-områden utom Lappland konstaterades anordnarna 
ha mycket liknande nivåprofiler (figur 26). Anordnarna i Lappland angav en lägre nivå (mv. 2,2) 
i synnerhet på ledning, men även på utveckling och förbättring. Där fanns också de största nivå-
skillnaderna mellan anordnarna jämfört med de övriga RFV-områdena. 
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FIGUR 26. Självvärderad nivå på kvalitetsledningens delområden enligt RFV-område (N = 368) 

I de övriga RFV-områdena var de genomsnittliga skillnaderna i fråga om nivån på kvalitetsled-
ningen mycket små. En jämförelse av de enskilda delområdena visade dock att skillnaderna mellan 
anordnarna var ganska stora i delområdet ledning, i synnerhet i Lappland, men också i Sydvästra 
och i Västra och Inre Finland.

5.6 Långsiktighet betalar sig

Anordnarna gjorde slutligen en helhetsbedömning av sitt kvalitetslednings- och självvärderings-
system. De bedömde elva utvärderingspunkter ur tre synvinklar: hur regelbunden verksamheten är 
(aldrig–sporadiskt–regelbundet), på vilken nivå man befinner sig i nuläget (saknas–har påbörjats–under 
utveckling–väl utvecklat) och om den nuvarande nivån är tillräcklig (dålig–nöjaktig–god–utmärkt). 
Syftet med helhetsbedömningen var att ta reda på sambandet mellan systematisk kvalitetsled-
ning och hur bra och tillräcklig anordnarna anser sin nuvarande självvärderings- och kvalitets-
ledningsverksamhet vara.

Enligt helhetsbedömningen finns ett klart samband mellan hur regelbunden verksamheten är, på 
vilken nivå den befinner sig och om kvalitetsledningen är tillräcklig (figur 27). Engagemanget i 
utvecklingen av kvalitetsledning avspeglar sig i resultaten: en regelbunden verksamhet förbättrar 
nivån och ökar nöjdheten – känslan av att den är tillräcklig.
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FIGUR 27. Nivån på anordnarens kvalitetsledning och självvärdering i förhållande till om den 
anses tillräcklig och regelbunden (N = 354) 

De anordnare som inte hade en regelbunden verksamhet inom kvalitetsledning och självvärdering 
angav i huvudsak har påbörjats som nivå, och de gav svaret dålig på frågan om nivån är tillräcklig. 
När verksamheten i genomsnitt var sporadisk uppgav anordnarna en högre nivå (har påbörjats) och 
på frågan om nivån är tillräcklig var svaret att nivån är nöjaktig. De som ansåg att verksamheten 
redan var regelbunden bedömde att nivån var under utveckling och att nivån är god i fråga om dess 
tillräcklighet. Även skillnaderna mellan anordnarna är klart mindre i den grupp där verksamhe-
ten var regelbunden. I den grupp som inte har någon regelbunden verksamhet framkom också det 
svagaste sambandet (korrelationen) mellan nuvarande nivå och hur tillräcklig man ansåg den 
vara (rs =.44). I de grupper där självvärderings- och kvalitetsledningsverksamheten var sporadisk 
eller regelbunden är detta samband mycket starkare (rs ~.80).

Denna observation styrker den iakttagelse som gjordes tidigare då nivån på kvalitetsledningens 
delområden analyserades. Det råder ett starkt samband mellan hur lång tid man systematiskt 
utvecklat kvalitetsledningen och den nivå man anger för kvalitetsledningen. Resultaten visar att 
en god kvalitetsledning och självvärdering också förutsätter att anordnarna målmedvetet säker-
ställer verksamhetens kontinuitet. När verksamheten är regelbunden, en del av vardagen, anses 
den ha bättre kvalitet och alla är mer nöjda med nivån på den.
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5.7 Anordnarnas utmaningar och utvecklingsförslag

5.7.1 Ingen brist på utmaningar

Anordnarna ombads svara på en fråga om vilka deras största utmaningar är i fråga om förfarandena 
för kvalitetsledning och självvärdering. Frågan besvarades av 297 anordnare, och de utmaningar 
(N = 447) som de nämnde klassificerades med hjälp av materialbaserad innehållsanalys. Figur 28 
ger en bild av de teman som analysen resulterade i.

Resursbrist
26,4 % (N = 118) 

Brister i systematik
23,7 % (N = 106) 

Att ta fram en 
verksamhetsmodell

16,1 % (N = 72) Samarbete
7,6 %  

(N = 34) 

Annan utmaning/
oklart svar 

10,7 %  
(N = 48) 

Tillämpbarhet
8,7 % (N = 39) 

Krav
3,6 % (N = 16) 

Inställning
3,1 % (N = 14) 

FIGUR 28. Anordnarnas största utmaningar inom kvalitetsledning och självvärdering (N = 447) 

1. Resursbrist
De flesta respondenter ansåg resursbrist vara den största utmaningen (26,4 % av de utma-
ningar som nämndes). De nämnde brist på pengar, tid och personal. På grund av bristen på 
resurser ansåg anordnarna att de inte kan satsa på kvalitetslednings- och självvärderings-
arbetet, och arbetet verkar hamna i skuggan av sådant som upplevs vara viktigare. Av 
svaren framgår också att man vid tilldelning av resurser inte har prioriterat kvalitets- och 
självvärderingsarbetet, det vill säga man har inte från första början ens avsatt tid, medel eller 
personal för ändamålet. Hos anordnarna av gymnasieutbildning (i motsats till anordnarna 
av grundläggande utbildning) verkar det som om bristen på systematik i verksamheten 
skulle vara en större utmaning än resurserna.

2. Osystematisk kvalitetsledning och självvärdering 
En nästan lika vanlig utmaning var bristen på systematik i självvärderingen (23,7 % av de 
utmaningar som nämndes). Om kvalitetslednings- och självvärderingsarbetet är osyste-
matiskt betyder det att det inte omfattar alla delområden av verksamheten, det är inte 
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etablerat och man är inte särskilt engagerad i verksamheten. Anordnaren arbetar alltså i 
någon mån med kvalitetsledning och självvärdering, men problemet är att verksamheten 
är sporadisk eller så pågår den inte kontinuerligt. Verksamheten är varken etablerad eller 
en naturlig del av anordnarens vardag. Ofta nämndes problem inom ett visst område, till 
exempel i fråga om insamling av data, utnyttjande av information och resultat samt då 
man ska informera, vilket leder till avbrott i processen.

3. Framtagning och utveckling av en kvalitetslednings- och självvärderingsmodell
Anordnarna ansåg dessutom att det är en utmaning att få till stånd en ändamålsenlig 
verksamhetsmodell (16,1 % av de utmaningar som nämndes). Antingen saknas en verk-
samhetsmodell, en metod eller ett förfaringssätt eller så fungerar de befintliga inte.

4. Kvalitetsledningens och självvärderingens tillämpbarhet, jämförbarhet och enhetlighet
I en del av svaren tog man ställning till systemets kvalitet: till dess tillämpbarhet, jämför-
barhet eller enhetlighet (8,7 %). Respondenterna ansåg det vara svårt att skapa en enda, 
enhetlig modell som skulle passa alla eller som skulle kunna tillämpas på anordnarens alla 
skolstadier, områden – eller i hela kommunen. I stora städer är det inte heller lätt att inom 
undervisningsväsendet tillämpa ett utvärderingssystem som gäller också andra sektorer 
än utbildning. Även problem med jämförbarheten nämndes: det går inte alltid att jämföra 
anordnare, skolor eller andra motsvarande läroanstalter om ett gemensamt system fattas.

5. Samarbete
En utmaning som vissa av anordnarna nämnde var samarbetet (7,6 %): de ansåg att det 
fanns brister i hur man involverar olika persongrupper – personalen, ledningen, eleverna, 
vårdnadshavarna eller intressentgrupperna – och i hur dessa deltar i kvalitets- och självvär-
deringsarbetet. En annan samarbetsrelaterad utmaning som nämndes var att besvarandet 
av frågeformulär behöver förbättras.

6. Krav
Dessutom fanns det respondenter (3,6 %) som ansåg att krav som kommer inifrån organi-
sationen eller utifrån – till exempel från kommunen eller staten – försvårar eller fördröjer 
anordnarens aktiviteter på olika sätt, till exempel på följande sätt: En långvarig uppföljning 
av organisationen består eller förändras ofta enligt riktlinjerna i Finlands regeringsprogram och enligt 
UKM (UBS).

7. Inställning
I vissa svar nämnde anordnarna att en utmaning är inställningen till självvärderings- och 
kvalitetsledningsarbetet eller svag motivation (3,1 %). Någon uppgav till exempel att 
kvalitetstänkandet hade svalnat under de senaste två åren, och annat som nämndes var 
utmaningar i fråga om att påverka inställningen hos personalen inom den grundläggande 
utbildningen, att förstå kvalitetsledningens betydelse och att engagera personalen i kva-
litetsarbetet.
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8. Annan utmaning eller oklart svar
Till denna kategori (10,7 %) hör utmaningar som nämns endast av en respondent och svar 
som vi inte lyckades tyda. I ganska många svar nämndes att organisationsförändringar, som 
personbyten och kommunsammanslagningar är en utmaning. Andra utmaningar som lyf-
tes fram var brist på kompetens, det vill säga know-how, eller svårigheter att upprätthålla 
kompetensen samt problem som gällde ledarskapet, t.ex. ledningens engagemang.

En analys av utmaningarna utgående från olika bakgrundsfaktorer visade att anordnarnas största 
utmaningar tycks vara desamma: resursbrist och osystematisk verksamhet. Det verkar till exem-
pel inte ha någon betydelse om anordnaren använder en referensram eller inte, och inte heller 
undervisningsspråket verkar ha någon betydelse.

Den största utmaningen för de små anordnarna, med mindre än 100 elever, var brist på resurser 
(24,3 %) samt brist på systematik i kvalitetsledningen och självvärderingen (18,9 %). Hos de 
medelstora anordnarna, med 100–499 elever, var resursbristen en ännu större utmaning (34,1 %), 
liksom bristen på systematik i verksamheten (22,7 %). Hos de stora anordnarna, med mer än 500 
elever, var de största utmaningarna brist på systematik (24,9 %) och resursbrist (23,0 %). Hos alla 
anordnare gällde den tredje största utmaningen att ta fram och utveckla en kvalitetslednings- 
och självvärderingsmodell och därefter kvalitetsledningens och självvärderingens tillämpbarhet, 
jämförbarhet och enhetlighet.

Ju längre tid anordnaren hade utvecklat systematisk kvalitetsledning, desto mindre vanligt var det 
att resurserna nämndes som en utmaning och desto vanligare att brist på samarbete nämndes. De 
som bedömde att nivån på verksamheten var har påbörjats angav som utmaningar särskilt brist 
på systematik och resursbrist.

5.7.2 Åtgärder för att svara på utmaningarna

Anordnarna fick rapportera vilka åtgärder de tänker vidta för att svara på utmaningarna. Frågan 
besvarades av 262 anordnare, och de åtgärder som nämndes (N = 359) klassificerades med hjälp 
av materialbaserad innehållsanalys. De teman som bildades utifrån analysen visas i figur 29.
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Utveckla 
verksamheten 
och göra den 

smidigare
20,7 % (N = 74)

Ta fram/införa 
plan eller system
17,3 % (N = 62)

Annat svar/
Inga åtgärder

13,8 % (N = 50)

Samarbeta 
och involvera

13,3 % (N = 48)

Ge 
kvalitets-
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13,0 % (N = 47)

Klargöra ansvaret
11,5 % (N = 41)

Satsa på kompetens 
och utbildning
7,8 % (N = 28)

Upprätthålla 
redan existerande 

verksamhet
2,6 % (N = 9)

FIGUR 29. Åtgärder som anordnarna vidtar för att svara på utmaningarna (N = 359) 

1. Utveckla verksamheten och göra den smidigare
Det vanligaste svaret (20,7 %) var att man ska utveckla ett delområde eller verksamhet där 
det finns brister, vilket skulle förbättra hela processen och få processens delar sammanlän-
kade. Till exempel följande åtgärder nämndes: utveckla informationen, göra noggrannare 
tidsplaner, följa planen systematiskt samt systematisera och arkivera informationsinsam-
lingen för att möjliggöra exempelvis jämförelse av resultat från olika år.

2. Ta fram eller införa en plan eller ett system
En åtgärd som anordnarna ofta uppgav var att ta fram en utvärderingsplan, en utvärderings-
handbok eller en verksamhetsmodell, ett verksamhetssystem eller ett verksamhetsverktyg 
som är täckande (17,3 %). Denna typ av åtgärder fokuserar på att skapa utgångspunkter 
för utvärderingen.

3. Stärka samarbetet eller involvera bättre
I nästan lika många svar betonades samarbete eller involverande (13,3 %). Med involve-
rande avsågs för det mesta att ta med vårdnadshavarna, eleverna och intressentgrupperna 
men också personalen i kvalitets- och självvärderingsarbetet. Hos anordnaren vill man 
öka samarbetet mellan skolorna och skolstadierna och samarbetet med andra utbildnings-
anordnare med målsättningen att till exempel lära sig av andra, bilda nätverk och få jäm-
förelseobjekt. I vissa svar förutses redan en framtida utveckling: De kommande lösningarna 
i social- och hälsovårdsreformen överför viktiga intressentgrupper till det landskapsbaserade systemet. 
Det är viktigt att sörja för att samarbetet fungerar efter reformen.

4. Framhäva kvalitets- och självvärderingsarbetets betydelse
En åtgärd som också nämndes ganska ofta var att ge kvalitets- och självvärderingsarbetet en 
större roll och satsa på det (13,0 %), till exempel: Ett aktivare grepp om utvärderingsarbetet, en 
klar resurstilldelning, göra de berörda personerna entusiastiska inför möjligheterna i kvalitetsarbetet 
och nyttan med det.
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5. Klargöra ansvaret
Det ansågs också viktigt att klargöra ansvaret, det vill säga bestämma vem eller vilka som 
ansvarar för kvalitets- och självvärderingsarbetet (11,5 %). I vissa fall hade man redan gett 
ansvaret för arbetet till en person eller en grupp, och då avsågs med klargörande av ansva-
ret egentligen att göra uppdraget klarare. Bland de åtgärder som nämndes var att grunda 
en kvalitetsgrupp som får resurser på ett tydligt sätt och att effektivisera kvalitetsgrup-
pens verksamhet: Då skulle ansvaret bli klarare och det skulle finnas ett klart forum och en klar 
genomförare.

6. Öka kompetensen och utbildningen
Till de åtgärder som nämndes hörde också att utveckla ledningens och personalens eller 
utvärderingsgruppens kompetens i fråga om kvalitetsledning och självvärdering (7,8 %) till 
exempel genom utbildningar, seminarier eller en sommarkurs riktad till hela personalen.

7. Upprätthålla redan existerande verksamhet 
Vissa (2,6 %) ansåg att deras verksamhet redan var så etablerad att det räcker med att upp-
rätthålla, fortsätta eller utveckla den för att svara på utmaningarna.

8. Annat svar eller inga åtgärder
Det gavs också ganska många enstaka eller oklara svar (13,8 %). En enstaka åtgärd var till 
exempel att söka extern finansiering. Följande exempel på oklara svar kan ges:

Ledningsgruppen för utbildningstjänsterna ska fundera på kommande åtgärder.
Jag önskar att staten tillhandahåller en färdig ”schablon” för verksamheten, kommunens resurser 
för att skapa ett system (i praktiken en man) är mycket begränsade.
Först måste vi lösa problemen med inomhusluften och få läroplanen i skick.

Relevanta och icke-relevanta svar på utmaningarna

Ovan beskrivs anordnarens största utmaningar i fråga om kvalitetslednings- och självvärderings-
förfaranden och de åtgärder anordnaren tänker vidta för att klara av utmaningarna. Vi analyse-
rade också de utmaningar och åtgärder som anordnarna uppgav jämsides genom att kontrollera 
om anordnarna uppgav lösningar på utmaningarna. När vi bildade teman beaktade vi inte fall 
där inget svar alls gavs eller där utmaningen inte uppgavs. Därmed omfattades 297 svarspar av 
tematiseringen.

Nästan hälften (44,1 %) av respondenterna angav en relevant, konkret åtgärd, alltså en lösning 
för att klara av en utmaning. Med relevant avses här en åtgärd som svarar på den utmaning som 
nämns, till exempel:

UTMANING:                                                                                    ÅTGÄRD:
Att samla uppgifterna på papper och arkivera dem för senare 
undersökning.

Vi ska börja anteckna uppgifterna mer systematiskt och 
arkivera dem så att vi kan jämföra resultaten från tidigare år 
med de nyare resultaten.
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Nästan en tredjedel (29,0 %) av anordnarna gav en partiell eller ungefärlig lösning på en utma-
ning. Om tre utmaningar nämns och lösningar ges på bara två av dem, är det frågan om en partiell 
lösning. I detta tema kunde svaren dessutom vara ungefärliga och abstrakta med avseende på stilen.

UTMANING:                                                                                    ÅTGÄRD:
Att få tillräckligt med resurser för att genomföra erhållna resul-
tat, och inte bara göra enkäter/utvärderingar

för alla nödvändiga åtgärder

Cirka en fjärdedel (26,9 %) angav ingen lösning (inget svar) på en utmaning eller så angav de en 
icke-relevant åtgärd eller lösning. Med icke-relevant avses här en åtgärd som inte har något 
samband med den utmaning som nämns eller med en lösning för utmaningen.

UTMANING:                                                                                    ÅTGÄRD:
1) tid 2) svag ledning Först måste vi lösa problemen med inomhusluften och få 

läroplanen i skick.

Det verkar finnas ett samband mellan den självvärderade nivån på den egna verksamheten och 
kvaliteten på de åtgärder som nämns: Ju högre nivå respondenterna ansåg den egna verksamheten 
ligga på, desto mer sällan angav de icke-relevanta åtgärder, vilket också var fallet i fråga om den 
självvärderade nivån på kvalitetsledningen (figur 30). På den lägsta nivån befann sig de vars svar 
hade klassificerats som icke-relevant och de som inte hade svarat alls. Skillnaden mellan grup-
perna var störst i området utveckling och förbättring. Med avseende på spridning var grupperna 
däremot mycket lika varandra.
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FIGUR 30. Relevans hos åtgärder eller lösningar i förhållande till självvärderad nivå på 
delområdena (N = 297) 
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Vi noterade också att ju oftare lösningen var relevant och konkret, desto längre tid hade anordna-
ren arbetat med systematisk kvalitetsledning. Ju kortare tid man hade utvecklat verksamheten, 
desto mer icke-relevanta svar gav man.

Allt som nämns ovan ger anledning att anta att när kvalitetsledningen utvecklas genom långsiktigt 
arbete fungerar också processen mer helgjutet från planering till utveckling och förbättring, och 
aktörerna i verksamhetskulturen finner själva lösningar på problem som de observerar.

5.7.3 Stöd behövs

NCU bad anordnarna att i en öppen fråga uppge vilket eller hurdant nationellt stöd de anser sig 
behöva för att kunna utveckla kvalitetsledningen och självvärderingen. På frågan svarade 246 
anordnare, och deras önskemål (N = 323) fördes vid analysen samman till följande teman:

Utbildning/
konsulttjänster 

27,2 % (N = 88) 

Resurser
22,9 % (N = 74) 

Nätverkande
15,8 % (N = 51) 

Färdig modell
11,8 % (N = 38) 

Annat svar/
Inget stödbehov

10,8 %  
(N = 35) 

Handledning och 
anvisningar

6,2 % (N = 20) 

Färdiga enkäter
2,8 % (N = 9) 

Kvalitetskriterier för gymnasiet
2,5 % (N = 8) 

FIGUR 31. Behov av stöd enligt självvärderingen

Anordnarna önskade speciellt följande slag av stöd:

 ▪ Utbildning och konsulttjänster (27,2 % av det som nämndes)

 ▪ Resurser (22,9 %) för utveckling av kvalitetsledningen och självvärderingen 

 ▪ Nätverkande, det vill säga information från likställda och samarbete kring utveckling av 
självvärdering och kvalitetsledning (15,8 %): Kollegialt stöd från kommunen, som har kommit 
längre än vi; Det vore bra om det fanns något forum där man en gång om året kunde dela med sig 
av goda förfaranden. 



81

 ▪ En färdig, tydlig och konkret modell (11,8 %) för att hjulet inte ska behöva uppfinnas 
på nytt i varje kommun: Om det fanns nationella kriterier/mått, skulle det vara lättare att göra 
nationella jämförelser som också skulle omfatta innehållet i verksamheten och som utbildningsanord-
narna kunde använda sig av eller -- För dessa skulle man kunna skapa fungerande digitala system.

 ▪ Tydligare handledning och anvisningar från staten (6,2 %) för att skyldigheterna vad 
gäller självvärderingarna och anvisningarna om dem skulle vara tydligare än de är nu: Mer 
ingående anvisningar om utförandet av dem och bättre definierade skyldigheter.

 ▪ Färdiga enkäter (2,8 %): mallar för webbenkäter för att underlätta insamlingen av infor-
mation.

 ▪ Egna kvalitetskriterier för gymnasiet (2,5 %)

 ▪ Annan synpunkt (10,8 %): Alla anordnare behövde inte stöd. Behovet av stöd framställdes 
också allmänt i stil med allt stöd behövs.

Även med avseende på bakgrundsfaktorerna är de mest akuta stödbehoven (utbildning och kon-
sulttjänster, resurser och nätverkande) desamma hos anordnarna, även om det framkom små 
skillnader i vad som ansågs viktigare.

De 43 anordnare som inte alls hade utvecklat sin kvalitetsledning, det vill säga 17,2 % av dem 
som besvarade frågan, ansåg att de behövde i synnerhet utbildning. De 88 anordnare som hade 
utvecklat sin kvalitetsledning mindre än fem år, det vill säga 35,2 % av de svarande, ansåg att de 
utöver utbildning även behövde resurser. De 68 anordnare som hade utvecklat sin verksamhet i 
mer än fem år, det vill säga 27,2 % av de svarande, behöver utöver utbildning och resurser även 
nätverkande och de 46 anordnare som hade utvecklat sin kvalitetsledning i mer än tio år, det vill 
säga 18,4 % av de svarande, behöver särskilt nätverkande. En liknande trend kunde observeras även 
med avseende på den självvärderade nivån på verksamheten: de som i självvärderingen angav en 
högre nivå på sin verksamhet nämnde behovet av samarbete oftare än de övriga.

5.7.4 Självvärdering och utvärdering av kvalitetsledningen är till nytta

De flesta av respondenterna (85,7 %) ansåg att den självvärdering som anordnaren gjort var nyttig. 
De som svarade ja på frågan ansåg att utvärderingen hjälpte dem att få en överblick över den egna 
situationen och att identifiera sina utvecklingsbehov, lyfte fram kvalitetslednings- och självvär-
deringsförfarandena i dagsljuset, tvingade till att fundera på saker, gav en klarare bild av den egna 
situationen och var en grundlig självreflektion. Självvärderingen var också i sig en utvecklande 
aktivitet och gav tid tillsammans.

 ▪ Enkäten tvingar till reflektioner och till utveckling av de lokala förfarandena för kvalitetsledning 
och självvärdering.

 ▪ Den hjälper oss att få en uppfattning om hur mycket som krävs när man skapar och etablerar ett 
kvalitetslednings- och självvärderingssystem.

 ▪ Enkäten synliggör vad som avses med ett kvalitets- och utvärderingssystem. Den ger en uppfattning 
om vad som ytterligare behöver förbättras.



82

 ▪ Den gav stöd och en överblick över situationen i hela kommunen. Dessutom blev vi inspirerade till 
att utveckla verksamheten. Tack!

 ▪ Tack vare enkäten fick respondenterna en helhetsuppfattning av verksamheten i vår skola.
 ▪ Vi satte oss ner för att fundera var vi befinner oss och enkäten tvingade oss att konkret fundera på 

vilken nivå vi har på verksamheten i varje punkt och vad vi måste utveckla snabbt.
 ▪ Tack vare självvärderingen fick vi en bild av kvalitetsledningen som helhet och av styrkorna och 

utvecklingsområdena i vår egen verksamhet.
 ▪ Den tvingade oss att sätta saken på bordet och utvärdera vår verksamhet och bedöma om den ger 

resultat. Den hjälpte oss också att rikta in vårt kommande utvecklingsarbete.
 ▪ En diskussion på flera timmar på basis av frågorna i utvärderingen gav oss en bild av vår egen 

situation och motiveringar att igen ta oss an hela processen med krafttag och fundera på hur vi ska 
utveckla den vidare.

 ▪ Vi fick tillsammans fundera på viktiga saker, och vi fick också idéer för vårt eget utvecklingsarbete.
 ▪ I självvärderingen kom olika sidor av självvärdering fram på ett mångsidigt och heltäckande sätt.

De som svarade nej (14,3 %) ansåg i sin tur till exempel att enkäten var rörig, språket eller fråge-
ställningen besvärlig, svarsalternativen begränsade eller olämpliga för skolan eller små anordnare.

 ▪ En enkät av det här slaget lämpar sig inte till alla delar för små kommuner med endast en skola. 
Språket i enkäten är svårt att tolka, det var omöjligt att ta med eleverna.

 ▪ Vi hade vissa svårigheter med att tolka frågorna. Vi lämnade fråga 5 obesvarad för den var så abstrakt 
formulerad att vi inte riktigt förstod vad den betyder. Vi lämnade även fråga 21 obesvarad, eftersom 
den baserade sig på ett antagande som inte stämmer överens med vårt system. Vårt system baserar 
sig på att skolorna självständigt tar ansvar för sina egna utvärderingar, vi har ganska få element av 
kontroll och bedömning uppifrån i vårt system. Vi hade svårigheter med att tolka de frågor där orden 
’ledning’ och ’engagemang’ ingick. Vem är ledningen, den högsta tjänstemannaledningen eller även 
lägre chefer och rektorerna? Vem räknas in i ’personalen’, räknas rektorerna dit? På några ställen 
fanns det också väldigt många olika delfaktorer inbakade i en och samma fråga. Vi har inte haft 
intressentgrupper involverade i vårt system. Elever, personal och vårdnadshavare är systematiskt med 
i vårt självvärderingssystem men eftersom intressentgrupperna inte är det gav vi oss inte fulla poäng 
på de frågor där man frågade efter dessa fyra gruppers delaktighet.
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6  
Goda förfaranden

Anordnarna ombads i självvärderingen också skicka egna förfaranden för kvalitetsledning och 
självvärdering till Nationella centret för utbildningsutvärdering som förslag på goda förfaranden. 
Goda förfaranden beskrevs på följande sätt:

Ett gott förfarande är ett ändamålsenligt och exemplariskt förfarande som testats i praktiken och 
som på basis av tillräckligt långvarig användning konstaterats vara bra. Dessutom har det varit till 
hjälp när utvärderingsverksamheten utvecklats. Det kan vara ett nytt eller gammalt förfarande, som 
kan användas av andra anordnare.

Anordnarna skickade in endast tretton förslag, av vilka fem uppfyllde kriterierna för ett gott 
förfarande. Svaren innehöll också förslag på intressanta utvecklingsprojekt, enskilda idéer och 
andra beskrivningar av förfaranden, som dock inte uppfyllde de kriterier som ingick i självvär-
deringsformuläret9.

Bland de goda förfaranden som valdes finns till exempel en stor aktörs mycket högklassiga utvär-
deringsförfarande som prövats, använts och finslipats på olika skolstadier eller i bildningsväsen-
det, men också små aktörers olika verksamhetsmodeller som konstaterats vara bra i praktiken. 
Bland de utvalda förfarandena finns också processbeskrivningar över systematisk utvärdering av 
verksamheten. Dessa beskrivningar kan hjälpa dem som ska börja med kvalitetsledning.

Många förfaranden bygger på regionalt samarbete eller något projekt. Utmärkande för alla goda 
förfaranden är att de är systematiska och involverande samt innehåller dokumentation. Vissa är 
också heltäckande. Och det allra viktigaste: de innehåller produktion av utvärderingsdata som 
behövs vid förbättring och utveckling. De goda förfarandena finns tillgängliga på NCU:s portal 
laatukaytanteet.karvi.fi.

9 laatukaytanteet.karvi.fi Material
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Beskrivning av de goda förfarandena och deras förtjänster

Kvalitetsutvärdering inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt: skolauditeringar

Inom utbildningsväsendet i Kyrkslätt började man använda Kvalitetskriterier för den grundläg-
gande utbildningen år 2011. År 2013 fördjupades utvärderingsprocessen så att det i den årliga 
utvärderingen inkluderades skolauditeringar på hösten. I dessa auditeringar görs utifrån Kvali-
tetskriterier för den grundläggande utbildningen kollegiala auditeringar av de utvärderingsobjekt 
som utvärderats på våren. De kollegiala auditeringarna utförs av skolans biträdande rektor och 
en lärare, som på förhand sätter sig in i det material som de fått (en formulärbeskrivning och 
dokument). Därefter intervjuar de personer som de själva valt ut i den aktuella skolan. Vid slutet 
av dagen har de ett responssamtal med skolans rektor och senare med ledningen för undervis-
ningsväsendet. Resultaten presenteras också skolans personal.

Kyrkslätts auditeringsförfarande, som baserar sig på kollegial utvärdering, har beskrivits tydligt 
och på en praktisk nivå. Förfarandet lägger vikt vid att lära sig av andra, att ge egenmakt och att 
arbeta tillsammans inom kommunen. Även de allmänna principerna för auditeringen har beskri-
vits. Beskrivningen av förfarandet ger vägkost för den som vill börja med kollegial utvärdering 
och inkludera den i en systematisk utvärderingsprocess.

Kvalitetsledning och självvärdering i Karlebys utbildningstjänster – Utvärdering av verk-
samheten och läsårsutvärdering: processbeskrivning samt årsklocka 

Inom utbildningstjänsterna i Karleby har självvärderingen och kvalitetsledningen långa tradi-
tioner, och verksamheten har finslipats och utvecklats i ett par decennier. De används inom 
både den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen och är en del av vardagen inom 
undervisningsväsendet. Kvalitetsarbetet grundar sig på principerna i Kvalitetskriterier för den 
grundläggande utbildningen, och det genomförs också delvis i ett utvärderingsnätverk som är 
verksamt i landskapet Mellersta Österbotten. På basis av utvärderingsinformation startas och 
inriktas utvecklingsprocesser.

Det egentliga goda förfarandet är den i Karleby framtagna modellen Utvärdering av verksamheten och 
läsårsutvärdering: processbeskrivning samt årsklocka, som finns på både finska och svenska. Modellen 
är tydlig, heltäckande och systematisk och innehåller tidsplaner, åtgärder och ansvarsfördelning. 
Modellen beaktar också de olika persongruppernas deltagande och uppföljningen av de åtgärder 
som bestämts utifrån utvärderingarna året innan. Den kan tillämpas i andra kontexter även av 
den anledningen att den är uppbyggd enligt den normala årscykeln inom undervisningstjänsterna 
och den kommunala förvaltningen. Karlebys förfarande innehåller mångsidigt samarbete och är 
ett verkligt gott förfarande.
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Utvärderingsplan som används av undervisningstjänsterna i Orimattila (uppdatering av 
bildnings- och fritidsnämnden 26.4.2016) 

Det egentliga goda förfarande som bildningstjänsterna i Orimattila har är en utvärderingsprocess 
på nämndnivå som beskrivs i en utvärderingsplan. Processen genomförs årligen på skolans utvär-
deringsdag genom tillämpning av CAF-metoden och på basis av frågor som tagits fram utifrån 
Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen och de kvalitetskriterier som används i 
landskapets gymnasier. Till den självvärderingsgrupp som rektorn utser hör representanter för 
skolans personal och vårdnadshavarna. Bildningsväsendets utvärderingsgrupp för resultaten och 
fortsätter utvärderingsarbetet enligt ett processchema.

Undervisningsväsendets utvärderingsplan ger information om bakgrunden till utvärderingen av 
utbildningen, målen och principerna, den personal som leder utvärderingen samt den externa 
utvärderingen, liksom också om den interna utvärdering i kommunen som utvärderingsproces-
sen i nämnden är en del av.

Målet med förfarandet är att få fram bättre, mer analyserad information. Det som är särskilt bra 
med förfarandet är att det är kopplat till kontexten, att det utgör en del av bildningstjänsternas 
utvärderingsverksamhet på alla nivåer och att det finns en tydlig redogörelse för CAF-utvärde-
ringen, en modell och en beskrivning av ansvarsfördelningen. Verksamhetsmodellen kan efter 
anpassning användas även av andra anordnare.

Självvärdering genom samverkan (fi. ryhmämessu) – Bildnings- och kulturtjänsterna i Uleåborg

Bildnings- och kulturtjänsterna i Uleåborg har sedan 2010 utvecklat och använt en självvärde-
ringsmetod som kallas ryhmämessu (direkt översatt gruppmässa; övers. anm.). Syftet med den 
är att förbättra självvärderingen genom att öka interaktionen, delningen av goda förfaranden och 
deltagarnas deltagande. Metoden har använts i stor utsträckning inom bildnings- och kulturtjäns-
terna, och den anknyter till undervisningsväsendets målsättning att öka samverkan i ledningen av 
skolorna, klassrumskulturen och kvalitetsutvecklingen utgående från projektet Kohti yhteisöllistä 
koulua (2010–2011) (på svenska ungefär Mot en samverkande skola, övers. anm.). 

Arbetssättet har fått bra feedback, bland annat för de självvärderingar som utförs av kvalitetsgrup-
per inom skolsektorn och som varar en halv dag. I dessa självvärderingar utvärderas i slutet av 
läsåret 3–4 kvalitetsobjekt som härleds från det aktuella årets strategiska mål. Som exempel på ett 
gott förfarande valde vi den utvärdering som genomfördes 2011 och i vilken tre av kvalitetskorten 
i Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen behandlas.

Modellen har beskrivits tydligt: skolans kvalitetsgrupp utvärderar i så kallade hemgrupper den 
egna verksamheten utifrån kvalitetsfrågor i ett utvärderingshäfte. Det här innebär att man ar-
betar fram en gemensam syn på hur utvärderingsområdets mål har nåtts, på vilka förfaranden 
som är goda och på vad som behöver utvecklas i den egna skolan. Vid en så kallad Gallery walk 
presenterar varje skolas representant sin egen skolas utvärderingsresultat, goda förfaranden och 
utvecklingsobjekt. Till slut går hemgrupperna runt och poängsätter allt som presenterats. Utifrån 
poängtalen väljs gemensamma goda förfaranden och utvecklingsobjekt. Utvärderingstillfällena 
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gör deltagarna medvetna om kvaliteten på den egna skolans verksamhet och skapar en atmosfär 
av gott samarbete mellan skolorna. Undervisningsväsendet kan i sin tur skapa sig en helhetsbild 
av vilka utvecklingsbehov det finns i utvärderingsobjekten. Tack vare beskrivningen av syftet 
med metoden, samordningen, strukturen och tidsplanen kan förfarandet tillämpas även i andra 
kontexter och i många olika sammanhang. 

Genom utvärdering och kvalitet nås goda resultat: kvalitets- och utvärderingssystemet inom 
den grundläggande utbildningen i Seinäjoki 

Seinäjoki har hållit på med självvärdering länge och uppdaterat sitt kvalitetslednings- och ut-
värderingssystem till exempel på basis av Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen 
och de tillägg som kommit till dem. Läraren och eleven står i centrum och ledstjärnan är att 
verksamheten ska vara på en praktisk nivå. Utvärderingsdokumentet Arvioinnilla ja laadulla hyviin 
tuloksiin finns tillgängligt i portalen under fliken God praxis.

I beskrivningen av det goda förfarandet ingår en redogörelse för utvärderingssystemet och ut-
värderingsprocessen i Seinäjoki. Man nämner särskilt tabellen Arviointikyselyjen aikataulut ja 
aihealueet (på svenska: Utvärderingsenkäternas tidtabeller och ämnesområden, övers. anm.), 
som uppdateras årligen. För att påvisa att förfarandet är gott hänvisar man till att den informa-
tion som enkäten våren 2016 gav har bearbetats, offentliggjorts och använts vid förbättring och 
utveckling i skolorna och hos anordnaren. Utöver självvärderingen beskrivs också deltagandet 
i extern utvärdering. Att kvalitetsledningen är systematisk framgår av tabellen samt de belägg 
som visar att man gjort sammandrag av information som enkäter gett och de belägg som visar att 
resultaten är jämförbara – de kan jämföras exempelvis med resultat från föregående år. Seinäjokis 
goda förfarande är mångsidigt, innovativt och yrkesövergripande, och på grund av sin praktiska 
karaktär tillämpbart i andra sammanhang och kontexter.
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7  
Iakttagelser baserade på 

utvärderingsdokumenten

Anordnarna sände in sina nyaste dokument, som sedan analyserades av externa analytiker. NCU 
bad endast en del av anordnarna (n = 51) att skicka in dokument10. Syftet med dokumentanalysen 
var att samla in mer information om anordnarnas sätt att dokumentera sådant som rör utvärde-
ringen, om dokumentationens täckning, om hur systematisk utvärderingen är och om hur olika 
aktörer involveras i verksamheten.

I analysmodellen ingick nio av de utvärderingskriterier som anordnaren använde i självvärderingen 
och tre frågor som gällde skolorna. Dessa kriterier och frågor ingick också i självvärderingen11. 
Dessutom skrev varje analytiker efter att ha bedömt en anordnares dokument en sammanfattning 
utgående från följande fråga: Vilken bild fick du av anordnarens kvalitetslednings- och självvärderingsför-
faranden på basis av dokumenten?. Därefter angav analytikern de dokumenthelheter som han eller 
hon ansåg visar att anordnaren har ett förfarande för kvalitetsledning och självvärdering som 
kan klassas som ett gott förfarande.

Modellen för analys av dokumenten fokuserade till stor del på samma saker som anordnarens 
självvärdering. I självvärderingen beskrev och utvärderade anordnaren sin egen verksamhet, i 
dokumentanalysen i sin tur analyserades vad det står i dokumenten om ledning, uppföljning och 
utvärdering av kvalitetsledningen och självvärderingen samt om utnyttjande av utvärderingsdata. 
I denna analys hade skolperspektivet en större roll än i anordnarens självvärdering. Det analyti-
kerna fäste särskild uppmärksamhet vid var om verksamheten är systematisk, involverande och 
täckande och om den dokumenteras.

10  I begäran definierades dokument på följande sätt: Med dokument avser vi kvalitets- eller utvärderingsplaner, kvalitets- 
eller utvärderingshandböcker och utvärderingsrapporter. 

11  laatukaytanteet.karvi.fi Material
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7.1 Dokumentmaterialet

Dokument kom in av 43 anordnare (12,5 % av anordnarna). Det fanns stora variationer i utbild-
ningsanordnarnas material: vissa anordnare skickade in endast en kort beskrivning av sin utvär-
deringsverksamhet medan andra skickade in ett omfattande och mångsidigt dokumentmaterial 
som belägg för sin kvalitetsledning. Materialen varierade från en A4-sida till en hel mapp med 
dokument.

Om de insända dokumenten visade att det i fråga om kvalitetsledningen och självvärderingen 
fanns skillnader mellan de skolstadier som anordnaren ansvarade för, analyserades dokumenten 
om gymnasieutbildningen och dokumenten om den grundläggande utbildningen separat, och 
skilda formulär fylldes i. Om anordnaren däremot hade ansvar för båda skolstadierna, men doku-
menten huvudsakligen gällde ett av dem, var det i analysen möjligt att beakta bara det ena stadiet 
och att analysera dokumenthelheten endast ur exempelvis den grundläggande utbildningens 
synvinkel. Det fanns tre sådana fall. Utvärderarna gjorde således 45 dokumentanalyser. De resultat 
som presenteras i det här kapitlet baserar sig på dessa analyser. Av dokumenten var således 28 
dokument inskickade av anordnare som erbjuder grundläggande utbildning, 5 av anordnare som 
erbjuder gymnasieutbildning och 12 av anordnare som erbjuder både grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning. Bland dem som skickade in dokument fanns 3 svenskspråkiga utbild-
ningsanordnare.

Dokument kom in från 2 samkommuner, 7 privata skolor och 34 kommunala anordnare. Av an-
ordnarna hade 11,9 % mindre än 100 elever, 23,8 % 100–499 elever och 64,3 % mer än 500 elever. 
Så många som tre fjärdedelar (76,2 %) av anordnarna använde en referensram. Största delen hade 
arbetat med systematisk kvalitetsledning och självvärdering 5–10 år (42,5 %) eller under 5 år 
(32,5 %). De vars verksamhet var på en muntlig nivå och de som hade hållit på med kvalitetsled-
ning i mer än 10 år utgjorde vardera 12,5 % av anordnarna. De som skickade in dokumentmaterial 
avviker klart från de övriga i fråga om bakgrundsfaktorer, men de resultatprofiler som de visar 
upp i självvärderingarna skiljer sig inte särskilt mycket från de övrigas profiler.

De som skickade in dokumentmaterial var i högre grad små anordnare med mindre än 100 elever 
eller stora anordnare med över 500 elever, och det var vanligare att de använde en referensram. De 
var överrepresenterade i synnerhet bland dem som hade hållit på med systematisk kvalitetsled-
ning 5–10 år och även bland dem som hade hållit på under 5 år. De som hade utvecklat sin kvali-
tetsledning och självvärdering en längre tid låg på en högre nivå i kvalitetsledning, självvärdering 
och dokumentation – vilket också de tidigare resultaten visat. Med anledning av de ovannämnda 
faktorerna kan resultaten i dokumentanalysen inte jämföras med resultaten i anordnarnas själv-
värderingar, utan de behandlas som en separat helhet.

De 45 analyserade dokumenthelheterna innehöll dokument som benämndes på många olika sätt, 
varför det är förnuftigast att tala om deras innehåll och inte om typ av text. Det har inte getts 
normer om utvärderingsdokumentens texttyp, innehåll och form, men Kuusisto (2012) har be-
skrivit vad en utvärderingsplan eller en kvalitetshandbok helst ska innehålla. Bland dokumenten 
fanns till exempel en verksamhetsmodell som en stad använder för kompetensledning, verktyg 
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för utveckling av den grundläggande utbildningen, kvalitetskort, en handbok för kvalitetsutvär-
dering, en mall för en självvärderingsrapport, en utvärderingsplan, en utvärderingsrapport och ett 
utdrag ur en läroplan. I följande kapitel beskrivs dokumentmaterialet och dokumentens innehåll 
på basis av analysen.

7.2 Ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering

Kopplingen mellan kvalitetsledningen och den strategiska ledningen, verksamhets- och ekonomiplanen

Analytikerna studerade hur kvalitetsledningen och självvärderingen hade kopplats till anordnarens 
strategiska planering, ledningsarbetet, verksamhetsstyrningen samt utvärderings- och förbätt-
ringsarbetet. Enligt analysen hade det här i tre av fyra fall gjorts så bra att nivån under utveckling 
eller väl utvecklat uppnåddes, och i nästan ett av fyra fall uppnåddes nivån har påbörjats. 

Dokumenten visade dock att det fanns mycket stora skillnader mellan anordnarna i fråga om vilken 
koppling som finns mellan kvalitetsledningen och anordnarens ledningssystem. Utvärderingarna 
i skolorna var starkt kopplade till skolornas process för verksamhetsplanen och utvärderingen av 
hur processen fungerar. Verksamhetskedjan var följande: budget, skolornas årsplaner, skolornas 
självvärderingar och andra utvärderingar, bokslut, val av utvecklingsåtgärder, verksamhetsberät-
telse och ny budget. Denna processbeskrivning var den enda beskrivning av självvärderingen 
och kvalitetsledningen som vissa anordnare skickade till NCU. I materialet fanns också fall där 
kvalitetsutvärderingen ”levde sitt eget liv”: den var en separat verksamhet, som baserade sig på 
exempelvis Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. I dessa fall fanns det bara en 
svag koppling eller ingen koppling alls mellan enkäternas teman och målen på anordnarnivå 
(cirka 9 % av fallen).

Utbildningsanordnarna styr främst kvalitetsledningen med hjälp av de utvärderingsmodeller, de 
verksamhetsbeskrivningar och de responsenkäter som anordnaren gett anvisningar om och som 
självvärderingarna baserat sig på. Det ingick också förfaranden vars mål, mått och indikatorer hade 
härletts från anordnarens strategi och som också följdes upp och utvärderades systematiskt. Dessa 
anordnare hade också systematiska tillvägagångssätt för att analysera resultat och förfaranden för 
utveckling utifrån resultat. I materialet ingick således mycket goda kvalitetsledningsförfaranden 
som utgick från en strategi.

Den utvärderingsmodell som kommunen bestämt ska användas i större omfattning inverkade 
också på utvärderingen av utbildningen och på hur den var kopplad till anordnarens strategi. 
Detta genomfördes exempelvis så att de utvärderingsmetoder, som t.ex. CAF-modellen, som 
valts i kommunen även började användas för utvärdering av utbildningen. Alternativt kom man 
överens om att mer omfattande, gemensamma mål och utvärderingsobjekt ska användas både 
i skolorna och i kommunens övriga sektorer. Det var då fråga om en verksamhet som spred sig 
och som var gemensam för alla sektorer, inte bara för utbildning. För de allra största anordnarna 
(t.ex. samkommuner) var det typiskt att utvärderingsdokumenten var systemcentrerade och i 
huvudsak gällde anordnarnivån.
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Bland anordnarna fanns sådana vars utvärderingssystem omfattade alla nivåer och där kommuni-
kationen fungerade i båda riktningarna. Kontakten mellan anordnaren och skolorna säkerställdes 
också via strukturer, till exempel med hjälp av olika styrgrupper, kvalitetsteam och kvalitetsgrupper.

Referensramar

Dokumenten visade att Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, som Undervisnings- 
och kulturministeriet gett ut, i hög grad styrde utvärderingarna och det som skulle utvärderas. 
Även Kommunförbundets kvalitetsledningsmodell eller kvalitetskriterier nämndes många gånger. 
Kriterierna hade anpassats på lokal nivå och publicerats som kvalitetskort, som resultatkort, 
som en mall för självvärdering eller som en kommuns egen modell för en väl fungerande skola. 
Kvalitetskriterierna hade riktats till olika aktörsnivåer, separat för anordnaren och skolan. I vissa 
fall hade kvalitetskriterierna gjorts upp separat för olika aktörer: för anordnaren, ledningen, 
personalen, vårdnadshavarna och eleverna. Andra referensramar var till exempel CAF-modellen, 
Steinerskolornas gemensamma referensram och de kristna skolornas gemensamma referensram.

Val av utvärderingsobjekt, tidsplaner för utvärderingar och ansvarsfördelning

För dokument som innehöll en exakt utvärderingsplan var det typiskt att planen var noggrann: 
den innehöll till exempel en årsklocka som visar vad som utvärderas och när. Deltagandet är 
omfattande, ansvar och skyldigheter är klart definierade och en referensram för utvärderingen 
(kvalitetskriterier) används. Man tänker noga igenom vilken information som ska produceras 
och hur den insamlade informationen utnyttjas. Den egna verksamheten övervakas och ändras 
enligt behov.

Mycket få dokumenthelheter, bara cirka 10 %, saknade uppgifter om årliga utvärderingsobjekt. I 
15,6 % av dokumenthelheterna nämndes inga tidsplaner eller tidpunkter för utvärderingen och 
i 25 % av dem nämndes inga principer för hur utvärderingsobjekten väljs. I över hälften av de 
analyserade dokumenten ingick en exakt redogörelse för de ovannämnda frågorna. Tidsplaner 
och tidpunkter rapporterades i två tredjedelar (64,4 %) av dem. De övriga dokumenten var på ett 
eller annat sätt otydliga i de här frågorna.

Dokumenten visar att ansvaret för kvalitetsledningen och självvärderingen i allmänhet fördelas 
så att man kan bedöma att nivån är under utveckling eller har påbörjats – detta var vanligast i fråga 
om självvärderingen på skolnivå: vissa hade fördelat ansvaret på anordnarens alla nivåer, från 
fullmäktige till en enskild skola och lärare, vissa hade inte alls beskrivit hur de fördelat ansvaret. 
Skolorna har kvalitetsgrupper, kvalitetsansvariga och kvalitetsrepresentanter, som tillsammans 
med rektorn ansvarar för kvalitets- och utvärderingsarbetet. Ju större anordnaren var, desto fler 
steg hade ansvaret fördelats på. Ansvaret för kvalitetsledningen fanns hos både tjänsteinnehavare 
och beslutsfattande organ. Det fanns sådana som i fråga om fördelning av ansvar var på nivån väl 
utvecklad, men också sådana som var på nivån saknas.
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Dokumentation

13,3 % 

31,1 % 

42,2 % 

13,3 % 

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

Saknas (n = 6) Har påbörjats (n = 14) Under utveckling (n = 19) Väl utvecklad (n = 6) 

FIGUR 32. Nivån på systematiken i dokumentationen av kvalitetsledningen. Resultatet baserar sig 
på dokumentmaterialet (n = 45).

Dokumenten visade att systematiken i dokumentationen vanligen låg på nivån under utveckling 
eller har påbörjats (figur 32). Dokumentationen gällde förfarandena för kvalitetsledning och 
självvärdering och annan information (planer, anvisningar, processbeskrivningar, uppföljnings-, 
utvärderings- och responsdata). Dokumentationen av självvärderingen var däremot på nivån 
saknas i ett fall och dokumentationen av kvalitetsledningen även på denna nivå i sex fall. I de 
övriga fallen kom analytikerna fram till att nivån var väl utvecklad.

Ungefär hälften av anordnarna använde enligt analyserna i viss mån informationssystem. Unge-
fär en fjärdedel använde inte alls och en femtedel använde i stor utsträckning informationssystem. 
Några anordnare använde ett elektroniskt system (t.ex. ett IMS-system) för dokumentation av 
information.

Samarbete

Enligt dokumentanalyserna hade det förekommit minst en aning samarbete både inom organisatio-
nerna mellan olika aktörer och med utomstående på ett sätt som också förbättrat förutsättningarna 
för kvalitetsledning och självvärdering. Skalan i detta fall var inte alls–en aning–i stor utsträckning. 
Dessutom visade dokumenten att nätverkande, till exempel regionalt samarbete eller samarbete 
på landskapsnivå, vid planering och utveckling av kvalitetsledningen ger synergieffekter som 
små anordnare har nytta av i sitt kvalitetsarbete. Nätverkandet bidrar till att verksamheten blir 
systematisk, etablerad och enhetlig och till att ansvar fördelas. Regionalt samarbete möjliggör 
också att anordnarna jämför sina resultat med varandra.
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7.3 Uppföljning och utvärdering

Enligt dokumenten samlar anordnarna vanligen systematiskt in responsinformation av elev-, 
personal- och intressentgrupper samt vårdnadshavare (figur 33).
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FIGUR 33. Nivån på systematiken vid användning av respons- och nöjdhetsenkäter. Resultatet 
baserar sig på utvärderingsdokumenten (n = 45).

Hos flera anordnare återkom samma teman i årsklockan med jämna mellanrum, vilket gjorde det 
möjligt att jämföra resultat med tidigare resultat – det vill säga göra en uppföljning. Vissa planer 
innehöll färdiga enkätmallar, vilket också tyder på att man upprepar enkäter eller att man kan 
upprepa dem delvis eller helt i samma form. Detta leder till att uppföljningen och utvärderings-
verksamheten blir systematisk. Några anordnare skickade också in en jämförelse av resultaten 
under flera år.
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FIGUR 34. Nivån på systematiken vid insamlingen av kvantitativa uppföljningsdata. Resultatet 
baserar sig på dokumenten (n = 45).

Anordnarna samlar inte lika systematiskt in kvantitativa uppföljningsdata om verksamhetens 
delområden som responsdata (figur 34). Av dokumenten framgår inte heller så klart hur och i 
vilket sammanhang uppföljningsdata och statistiska data används i anordnarens självvärdering. 
Vissa hade dock i anslutning till kvalitetskorten gett förslag på mått som kunde användas.

I dokumenten gick man i allmänhet inte in på hur anordnaren informerar eleverna, vårdnadsha-
varna, personalen och intressentgrupperna om de viktigaste resultaten i sina utvärderingar. På basis 
av materialet var nivån på informationen vanligen har påbörjats (42,2 %) eller saknas (28,9 %), mer 
sällan under utveckling (22,2 %) eller väl utvecklad (6,6 %). Information om utvärderingsresultaten är 
inte något anordnarna satsar på, eller så har de bara inte beskrivit informationen i utvärderings-
dokumenten. Bland dokumenten fanns således sällan några informationsplaner.
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7.4 Utnyttjande av resultat

På skolnivå
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FIGUR 35. Användningen av enhetliga förfaranden vid behandlingen av de utvecklingsbehov som 
framkommer vid självvärdering och vid efterföljande förbättringsarbete. Resultatet baserar sig 
på de inskickade dokumenten (n = 44). 

I dokumenten analyserades i hur hög grad man använder gemensamma förfaranden i skolorna 
då man behandlar utvecklingsbehov som framkommer vid självvärderingar och beaktar dessa i 
arbetet med att förbättra kvaliteten. I ungefär hälften av dokumenten var omfattningen åtmins-
tone ganska bra vad gäller det här. Som exempel på vad som kännetecknar en bra omfattning kan 
nämnas: samarbete och involvering, en tydlig ansvarsfördelning (flera anordnare har en kvali-
tetsgrupp eller koordinator), en omfattande utvärderingsplan och enhetliga förfaranden, likaså 
att verksamheten övervakas kontinuerligt och att den förbättras om det behövs.
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FIGUR 36. Användningen av de resultat och utvecklingsbehov som framkommer i skolornas 
självvärderingar som ett verktyg i anordnarens och skolornas utvecklingsarbete. Resultatet 
baserar sig på de inskickade dokumenten (n = 45). 

Jämfört med situationen som redovisades ovan var omfattningen bättre i fråga om hur de resultat 
och utvecklingsbehov som framkommer i skolornas självvärderingar styr beslutsfattandet och 
fungerar som verktyg för anordnarens och skolornas utvecklingsarbete (figur 36). Det är vanligt 
att man informerar anordnaren om utvärderingsbehov och till exempel resultat i responsenkäter 
i skolans verksamhetsplaner eller verksamhetsberättelser – antingen direkt eller via olika hierar-
kiska steg beroende på anordnarens storlek.

En liten anordnare kan vara mycket dynamisk och smidig. Som exempel kan nämnas ett fall där 
anordnarens enda rektor, som också var skoldirektör, genast tog tag i ett missförhållande som 
gällde eftermiddagsklubbens verksamhet och lade fram ett förslag för skolnämnden, och problemet 
kunde utan dröjsmål åtgärdas. Det är knappast ens ändamålsenligt att informera anordnaren om 
små praktiska missförhållanden och utvecklingsbehov i skolan, om de kan skötas på egen hand.
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FIGUR 37. Resultatrapporteringen från olika självvärderingar och responsenkäter enligt de 
inskickade dokumenten (n= 45).

Enligt dokumentmaterialet informerar skolorna anordnarna i synnerhet genom verksamhets-
planer eller verksamhetsberättelser (figur 37). Endast i några fall ingick sammanfattningar av 
skolornas resultat eller hänvisningar exempelvis till hur och vilka slags sammanfattningar man 
gör upp på anordnarnivå.

Skolans information om resultat till viktiga målgrupper behandlades tydligare: det har getts 
anvisningar om att information ska ges till exempel på lärarmöten, via klassföreståndaren, på 
föräldramöten eller i skolans meddelanden.
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På anordnarnivå
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FIGUR 38. Anordnarens användning av uppföljnings-, utvärderings- och responsdata vid planering 
och utveckling av verksamheten (n = 44) 

Av dokumenten framgick att anordnarna utnyttjar uppföljnings-, utvärderings- och responsdata 
vid planering och utveckling av sin verksamhet (figur 38). Det här är vanligare än att de säkerställer 
att de utvecklingsåtgärder som man utifrån utvärderingsdata beslutat vidta verkligen genomförs 
och utvärderar effekterna (figur 39).
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FIGUR 39. Säkerställande av att de utvecklingsåtgärder som bestämts utifrån utvärderingsdata 
genomförs samt nivån på utvärderingen av effekterna. Resultatet baserar sig på de inskickade 
dokumenten (N = 45).
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7.5 Sammanfattning

Analytikerna gav på basis av dokumenten ett omdöme om anordnarnas kvalitetslednings- och 
självvärderingsförfaranden. De beaktade i sitt omdöme hur systematiska, täckande, involverande 
och väldokumenterade förfarandena är. Vid bedömningen skulle de använda skalan saknas–har 
påbörjats–under utveckling–väl utvecklat. Analytikerna bedömde att den allmänna nivån för alla är 
under utveckling.

Är förfarandena systematiska? (mv. 2,9)

 ▪ Man har börjat utvärdera den grundläggande utbildningen mer systematiskt efter att kvalitetskriteri-
erna för denna utbildning togs fram. Trots att nivån på utbildningsanordnarnas utvärdering varierar 
så är anordnarna medvetna om den lagstadgade skyldigheten att göra en självvärdering, och de har 
också utvecklat självvärderingen.

 ▪ Att verksamheten är systematisk visar de enkäter som genomförs enligt en årsklocka och som riktar 
sig till elever, vårdnadshavare och anställda; flera anordnare väljer ett eller två teman årligen.

 ▪ Det finns skillnader i kvalitetsledningen även i fråga om hur man ser på utvärderingen av kvaliteten. 
Vissa betraktar den som en helt separat verksamhet, medan andra ser på den som en del av den 
övriga verksamheten.

 ▪ Utvärderingen av utbildningen ses inte som en helhet. Utvärderingen beskrivs som skolornas själv-
värdering, som en datainsamling och enkät. Endast i några fall har man utifrån utvärderingen och 
responsdata skapat en systematisk utvärderingsmodell och systematiska förfaranden. Enligt analys-
materialet är således uppfattningen om hela processen för utvärderingen på anordnarnivån ofta diffus.

 ▪ Det finns stora skillnader i fråga om hur systematisk verksamheten är. Till en systematisk verksamhet 
hör kontinuitet, som på basis av de nyaste dokumenten är ganska svår att bedöma.

Är förfarandena täckande? (mv. 2,8)

 ▪ Dokumenten ger främst information om vad man senast utvärderat. Vissa dokument innehåller dock 
en noggrann beskrivning av principen för val av utvärderingsobjekt, och i vissa uppges till och med 
vilka kvalitetskort man utvärderar i cyklerna under olika år.

 ▪ Några anordnare gav ingen information om hur man utnyttjar kvantitativa uppföljningsdata vid 
utvärderingarna.

 ▪ Materialet innehöll knappt alls några planer för utveckling av utvärderingssystemet.
 ▪ Organiseringen av kvalitetsutvärderingarna fungerar bra, verksamheten är systematisk och täckande och 

även informationen fungerar, men det skulle vara viktigt att utvärdera utvecklingsåtgärdernas effekter.
 ▪ Endast några enstaka anordnare integrerar de nationella aktörernas och andra aktörers utvärderingar 

i det egna utvärderingssystemet.
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Är förfarandena involverande? (mv. 2,6)

 ▪ Det läggs ner mycket arbete på att utveckla självvärderingen på skolnivå och skolorna åläggs att 
utvärdera sin verksamhet. Lärarna involveras i självvärderingen och kvalitetsarbetet.

 ▪ Det är ganska ovanligt att eleverna och deras vårdnadshavare deltar i kvalitetsarbete, självvärdering 
eller behandling av respons. I vissa fall deltog också annan personal och representanter för samar-
betspartner i självvärderingen.

 ▪ En del av anordnarna hade ordnat kvalitetsutbildning för ledningen, kvalitetsansvariga och personalen.

Är förfarandena dokumenterade? (mv. 2,5)

 ▪ Det finns stora skillnader i dokumentationen och användningen av informationssystem, vilket inte är 
så förvånande med tanke på att kommunerna skiljer sig i fråga om storlek och tillgängliga resurser.

 ▪ Knappt någon nämnde användning av informationssystem.
 ▪ Information om utvärderingsresultaten är inte något man satsar på, eller så har man bara inte beskrivit 

informationen i utvärderingsdokumenten.

Materialet och analytikernas observationer visar att anordnarna använder många olika utvärde-
ringssätt och att arbetet är halvfärdigt till exempel på grund av LP 2014-processen. Exempelvis 
följande styrkor observerades i kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena:

 ▪ tydlig plan, tidsplan och ansvarsfördelning, t.ex. årsklocka används

 ▪ information som tagits fram leder till åtgärder

 ▪ ledningen är engagerad

 ▪ utvärderingarna genomförs med många metoder

 ▪ tydliga mätverktyg

 ▪ intensivt regionalt samarbete

 ▪ kontinuerlig övervakning av den egna verksamheten samt beredskap att ändra kurs om 
det behövs

 ▪ koppling till strategin

 ▪ resurser styrs till kvalitetsarbetet

 ▪ verksamheten är involverande

 ▪ information samlas in på ett kontrollerat och genomtänkt sätt

 ▪ verksamheten är enhetlig, dvs. den skiljer sig inte mellan anordnarens skolor

 ▪ jämförbarhet
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7.6 Goda förfaranden i dokumenten

Ur dokumentmaterialet valdes det ut goda förfaranden som visade att anordnaren har en god 
verksamhet i fråga om kvalitetsledning och självvärdering. De beskrivningar som dokument-
analytikerna utarbetade och som kontrollerats och kompletterats av anordnarna finns på portalen 
laatukaytanteet.karvi.fi.
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8  
Utvärderingens  

tillförlitlighet

I utvärderingen beaktades många aspekter av tillförlitligheten, och den förbättrades på flera sätt:

 ▪ Nästan alla anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (90,6 %) 
deltog i utvärderingen.

 ▪ De som inte svarade kontaktade NCU också per telefon för att förklara utvärderingens betydelse.

 ▪ För att säkerställa att utvärderingskriterierna skulle vara förståeliga och tillämpbara 
bestämdes att de anordnare som hörde till expertgruppen skulle delta i konstruktionen, 
utvecklingen och testningen av utvärderingskriterierna. 

 ▪ När utvärderingskriterierna togs fram användes högskoleutbildningens utvärderingsskala 
och yrkesutbildningens kriterier, som har konstaterats vara bra och täckande (Räisänen 
m.fl. 2016, 75).

 ▪ I utvärderingsprocessen deltog två experter som haft många uppgifter kopplade till själv-
värderingen och kvalitetsledningen i den grundläggande utbildningen och gymnasie-
utbildningen samt till utvecklingen av dessa.

 ▪ De som skulle analysera utvärderingsdokumenten kallades till ett gemensamt möte, vilket 
ansågs viktigt för att de skulle få en enhetlig syn på de aktuella frågorna.

 ▪ För anordnarna utarbetades detaljerade anvisningar för självvärderingen, och de hade 
möjlighet att kontakta NCU om de hade några frågor.

 ▪ Anordnarna gavs tid att förbereda sig för utvärderingen, och de hade en månad på sig att 
genomföra den.

 ▪ Att självvärderingen gjordes i grupper gav fler synpunkter, vilket ökade tillförlitligheten.

 ▪ I samband med en utvärdering av samma slag inom yrkesutbildningen gjordes utvärde-
ringsbesök för att säkerställa att anordnarnas självvärderingar var tillförlitliga. I utvär-
deringen konstaterades att självvärderingarna motsvarade de resultat som man fick vid 
utvärderingsbesöken (Räisänen m.fl. 2016, 77). I denna utvärdering gjordes inga liknande 
utvärderingsbesök, men det resultat som Räisänen m.fl. rapporterade gäller med stor san-
nolikhet även anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

 ▪ Dokumenthelheterna avvek så mycket från varandra i fråga om omfattning, innehåll 
och form att en analys med samma mätverktyg visade sig vara omöjlig. Därför behandlas 
dokumentmaterialet genom beskrivningar och riktgivande omdömen även i rapporten.
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9  
Värderande  

slutsatser

Det främsta syftet med denna utvärdering var att producera information om de förfaran-
den som anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning använder vid 
kvalitetsledning och självvärdering. Utifrån de behov som framkom i utvärderingen ska det 
utarbetas en plan för ett utvecklingsprojekt som ska stödja anordnarnas självvärderings- och 
kvalitetsledningsarbete. Planen kommer att tas fram i ett brett samarbete efter att resultaten 
i denna utvärdering offentliggjorts och spritts.

9.1 Analys av resultaten

Hos de flesta av anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning är kvalitets-
lednings- och självvärderingsförfarandena på nivån har påbörjats. Delområdet uppföljning och 
utvärdering är på en något bättre nivå än de övriga delområdena.

Enligt den övergripande referensram för kvalitetsledning12 som användes vid utvärderingen be-
finner sig klart över hälften av anordnarna på nivån har påbörjats i sin kvalitetsledning (58,7 %, 
medelvärde 2,4 på en skala mellan 1 och 4). På nivån under utveckling befinner sig 38,8 % och på 
nivån saknas 3,5 % av anordnarna. Ingen av anordnarna bedömde att de befinner sig på nivån väl 
utvecklat.

En analys av kvalitetsledningen utifrån delområdena i referensramen ger vid handen att anord-
narna har nått längst i området utvärdering av den egna verksamheten, som är anordnarnas 
lagstadgade uppgift. Men i detta område har de ändå inte nått en högre nivå än under utveckling. 
Enligt anordnarnas egen utvärdering har de klarat sig bäst i insamling av utvärderingsdata (till 

12 Edwards Demings PDCA-utvecklingscykel (planera, göra, utvärdera samt förbättra och utveckla) tillämpades på följande 
sätt: anordnarna utvärderade sin verksamhet i 17 utvärderingspunkter på en skala mellan 1 och 4 (saknas–har påbörjats–
under utveckling–väl utvecklat). Utvärderingspunkterna fördelade sig på fyra delområden av kvalitetsledningen: ledning 
av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering, förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering, uppföljning 
och utvärdering samt utveckling och förbättring (som baserar sig på resultat).
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exempel i insamling av uppföljningsdata och kartläggning av nöjdhet). Även här var dock nivån 
bara under utveckling. När det gällde att utnyttja och offentliggöra utvärderingsresultat uppgav de 
däremot en klart lägre nivå än i de ovannämnda områdena.

Utbildningsanordnarnas skyldighet att genomföra självvärdering och offentliggöra resultaten 
skrevs år 1998 in i den lagstiftning som gäller utbildningarna i fråga. Detta ger möjlighet att 
analysera hur utvärderingen utvecklats under cirka 20 år och att jämföra resultaten i denna utvär-
dering med resultaten i två tidigare utvärderingar av självvärderingen hos anordnarna (från åren 
2000 och 2005). Enligt den utvärdering som Utbildningsstyrelsen genomförde år 2000 (Rajanen 
2000) hade man i en stor del av kommunerna bara börjat utvärdera utbildningen, och endast hos 
en tredjedel av anordnarna – främst stora anordnare – var utvärderingsarbetet planmässigt och 
systematiskt. I utvärderingen konstaterades också att innan lagstiftningen i fråga trädde i kraft 
var det endast ett fåtal av anordnarna som hade någon regelbunden utvärderingsverksamhet ba-
serad på ett system: inom den grundläggande utbildningen 1,7 % och inom gymnasieutbildningen 
3,0 % av anordnarna. Enligt Löfström m.fl. (2005) hade 74 % av dem som anordnar grundläggande 
utbildning eller gymnasieutbildning ett fungerande utvärderingssystem.

Denna utvärdering visar att inte alla anordnare har ett fungerande utvärderingssystem och en 
systematisk utvärderingskultur. Resultaten i denna utvärdering kan dock inte direkt jämföras med 
de föregående utvärderingarna, eftersom en annan referensram användes nu och data samlades 
in på ett annat sätt. Det står dock klart att alla anordnares självvärderingar inte uppfyller de krav 
och de på förtroende baserade förväntningar som reformen av utbildningen som helhet år 1998 
förutsätter ska vara uppfyllda. Redan tidigare hade den externa kontrollen och övervakningen 
av verksamheten och resultaten minskat, bland annat genom att man hade slopat systemet med 
skolinspektioner, och lagen förutsatte att man övergår till en självstyrande kvalitetssäkring baserad 
på självvärderingar hos anordnarna.

I denna utvärdering analyserade vi på djupet orsakerna till att anordnarna av grundläggande utbild-
ning och gymnasieutbildning inte till alla delar uppnår de mål som satts upp för självvärderingen 
– mål som visserligen inte har definierats särskilt noggrant någonstans. Det har i alla fall funnits 
gott om tid, 20 år, för att styra och utveckla denna verksamhet som ska bygga på självvärdering.

De kommunala anordnarnas självvärderingar är inte enbart en utbildningsfråga, utan också en del av kom-
munstrategierna 

Det kan vara svårt för de kommunala anordnarna av grundläggande utbildning och gymna-
sieutbildning att koppla ihop de mått som finns i kommunstrategin, i budgeten och i andra 
kommunala utvärderingar med utvärderingen av utbildningen och med offentliggörandet 
av utvärderingsresultaten. Fastän denna utvärdering inte helt klargjorde sambanden mellan 
dessa andra utvärderingar på kommunal nivå och utbildningsanordnarnas självvärdering 
lyfte den i alla fall upp följande frågor: Stöder anordnarnas utvärderingsförfaranden till-
räckligt bra ledningsarbetet, lärarnas och stödpersonalens arbete och skolornas ständiga 
utveckling av verksamheten? Säkerställer de utbildningens kvalitet och den ständiga 
förbättringen av den?
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Skillnader mellan anordnare mot bakgrund av olika bakgrundsfaktorer

Enligt självvärderingen har samkommunerna (11 anordnare) en aning högre nivå på sin 
kvalitetsledning än de övriga. I fråga om ledning samt utveckling och förbättring är skillna-
den mellan dessa och de kommunala och privata skolorna ganska stor. Samkommunernas 
högre nivå torde bero på att dessa behöver en effektivare förvaltning och organisation än 
små aktörer. En annan sak som gynnar dem är att de ordnar yrkesutbildning, vilket kan 
erbjuda modeller för utvärderingsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen. De statliga anordnarna, som var tre till antalet, var den anordnartyp 
som i alla delområden befann sig på den lägsta nivån och var den mest heterogena i sina 
utvärderingar, medan privatskolorna var den mest homogena.

Oberoende av i vilket RFV-område anordnarna är verksamma har de mycket liknande nivå-
profiler. Detta gäller dock inte anordnarna i Lapplands RFV-område. På basis av självvärde-
ringen befinner sig dessa anordnare på en lägre nivå än de övriga, i synnerhet i delområdet 
ledning, men också i utveckling och förbättring. Nivåskillnaden mellan anordnarna i området 
hörde också till de största i RFV-områdena. Värt att notera är att anordnarna i Lappland, men 
också i Sydvästra och i Västra och Inre Finland var ganska heterogena i delområdet ledning.

Det fanns knappt några skillnader alls mellan anordnare som är olika stora med avseende på 
antalet elever. Men skolorna med under 100 elever var mer heterogena i kvalitetsledningen 
än de övriga skolorna. Det framkom inga nämnvärda skillnader i självvärderingarna mellan 
anordnare som tillhandahåller utbildning på olika skolstadier.

Styrkor i insamlingen av respons- och uppföljningsdata

Styrkorna i de självvärderingar som anordnarna av grundläggande utbildning och gymna-
sieutbildning utför finns inom området insamling av kvantitativa uppföljningsdata och 
responsdata (under utveckling). Uppföljning och utvärdering har också vanligen hört till den 
planering och utvärdering som ingår i kommunens årsklocka redan innan den egentliga 
kvalitetsledningen blev aktuell. Att uppföljnings- och utvärderingsdata inte till alla delar 
systematiskt utnyttjats som underlag för förbättring och utveckling av verksamheten och 
således inte som ledningsverktyg torde dock kunna anses vara ett problem. Anordnarna 
drar alltså inte nytta av alla data som samlas in.

Få belägg för att självvärderingsresultat offentliggörs systematiskt

Enligt lagstiftningen ska de som anordnar grundläggande utbildning och gymnasieutbild-
ning offentliggöra resultaten av sina självvärderingar. I början av projektet genomförde 
utvärderingsgruppen en mindre undersökning av om anordnarna har offentliggjort själv-
värderingsrapporter på sina webbplatser. Resultatet var att få hade gjort det. Detta ger 
dock ingen helhetsbild av situationen, eftersom anordnarna själva kan bestämma hur de 
offentliggör dem. Dokumenten är ofta tillgängliga genom föredragningslistor och protokoll 
i samband med att de behandlas i nämnderna. Men materialet läggs inte nödvändigtvis ut 
på webbplatserna.
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Dokumentanalysen, som hade karaktären av en urvalsbaserad undersökning, stödde också 
den bild som den övriga insamlade informationen gav. Resultaten offentliggörs inte sys-
tematiskt. Detta torde delvis bero på att man anser att självvärderingen inte innehåller 
tolkning av resultaten. Den betraktas delvis som till exempel en respons i enkätform och 
som en insamling av kvantitativa data utan tillhörande tolkning. Dessutom genomförs 
självvärderingarna också utan skyldighet att rapportera resultaten.

Även kommunikationsproblem vid spridningen och utnyttjandet av utvärderingsresultaten

Anordnarna förmedlar inte alltid utvärderingsdata till skolorna, och skolorna förmedlar 
inte alltid material till anordnarna. Nästan 70 % av skolorna rapporterar regelbundet eller 
för det mesta till anordnaren om resultaten i de självvärderingar och responsenkäter som 
anordnaren gett anvisningar om. Anordnaren informerar också skolorna om deras resul-
tat. Men resultaten visade också att cirka var nionde (9,3 %) anordnare inte informerar 
skolorna om resultaten i utvärderingar. Var sjätte skola rapporterar aldrig sina resultat 
till anordnaren. En del av anordnarna och skolorna rapporterar sina resultat till varandra 
sporadiskt.

Det är otvetydigt så att förbättring av kvaliteten utifrån resultat kräver ömsesidig, smidig 
kommunikation. Skolans kvalitetsarbete har ingen genomslagskraft, om utbildnings-
anordnaren inte får information om skolans resultat och utvecklingsbehov. Även anordnaren 
bör informera skolorna om deras resultat och uppmuntra dem att ständigt förbättra och 
utveckla verksamheten med utgångspunkt i resultaten. Problem i fråga om att förmedla 
utvärderingsinformation från anordnarna till skolorna och från skolorna till anordnarna 
främjar inte en övergripande och friktionsfri kvalitetsledning inom utbildningen, inte 
heller ständiga förbättringar och skapandet av förutsättningar för ständiga förbättringar. 
I skolorna höjs aktörernas motivation att besvara responsenkäter och delta i självvärde-
ringar och kvalitetsledning om utvärderingarnas genomslag rapporteras kontinuerligt. 
Även belöningssystem kopplade till kvalitetsledningen kunde vara ett sätt att uppmuntra 
till ständiga förbättringar och motivera till deltagande.

Alla anordnare utvärderar inte sin verksamhet med hjälp av en övergripande referensram 

På nationell nivå har man inte ålagt anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasie-
utbildning att i sin kvalitetsledning använda en övergripande referensram för kvalitetsled-
ningen. I fråga om det här avviker den allmänbildande utbildningen från övriga utbildnings-
sektorer (jfr högskolorna och yrkesutbildningen). Anordnare av grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning kan själva besluta hur skyldigheten att utvärdera verksamheten 
fullföljs och vilken referensram som används. Undervisnings- och kulturministeriet har 
gett ut Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, som anordnarna kan använda 
om de vill. För gymnasieutbildningen har inga motsvarande nationella kriterier tagits fram. 
Det finns inte heller några nationella kvalitetsstrategier som styr gymnasieutbildningen, i 
motsats till exempelvis yrkesutbildningen.



107

Anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har visserligen under 
årens lopp fått stöd för kvalitetsledningen på många olika sätt. Stöd har givits bland annat 
genom finansiering från undervisnings- och kulturministeriet, genom olika utvecklings-
projekt som Utbildningsstyrelsen genomfört, genom fortbildning för undervisningsväsen-
dets personal och genom materialproduktion. Även Kommunförbundet har organiserat 
utvecklingsprojekt inriktade på kvalitetsledning och tillhörande utvärdering och tagit fram 
en rad olika stödmaterial.

Trots att anordnarna fått stöd av många olika slag i självvärdering och mer övergripande i 
kvalitetsledning har stödet varit tillfälligt. Det verkar inte ha varit så effektivt med tanke 
på hur skyldigheten att utvärdera fullföljts och hur kvalitetsledningskulturen anammats. 

En mångsidig utvärdering förbättrar dess tillförlitlighet

NCU tog huvudsakligen fram information för denna utvärdering genom självvärderingar 
hos anordnarna. Utvärderingens form överensstämmer med den utvärderingskultur som är 
dominerande. I utvärderingen – i likhet med andra motsvarande utvärderingar – litade vi på 
anordnarnas förmåga att öppet och ärligt utvärdera sina utvärderingssystem med avseende 
på funktionalitet, likaså på deras förmåga att bedöma nyttan med systemet. Utvärderingen 
gick inte enbart ut på att anordnarna skulle producera information till NCU utan de fick 
också genom självvärderingen möjlighet att heltäckande analysera sin verksamhet och de 
fick vägledning för utveckling och förbättring av sin verksamhet.

9.2 Fördelarna med kvalitetsledning och tillhörande 
utvärdering är synliga och kännbara

Utvärderingen gav rikligt med information om styrkorna i och fördelarna med kvalitetsledning 
och tillhörande utvärdering hos utbildningsanordnarna. I det följande beskrivs styrkorna och 
fördelarna.

Uppföljnings- och responsdata samlas in

Det visade sig att en av utbildningsanordnarnas största styrkor fanns i den redan nämnda 
insamlingen av kvantitativa uppföljningsdata om verksamhetens olika delområden och i 
insamlingen av respons från eleverna, personalen, vårdnadshavarna och intressentgrup-
perna. Det finns ett tydligt samband mellan insamling av uppföljningsdata av olika slag 
och den helhetsbild av kvalitetsledningen som anordnarna gav. Resultaten visar också att 
ju mer utvecklad anordnarna bedömer att den egna kvalitetsledningen och självvärderingen 
är, desto mer täckande och systematisk anser de (mellan 2010 och 2015) att insamlingen 
av respons från persongrupperna inom olika delområden är.
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Uthålligt kvalitetsarbete ger systematisk verksamhet 

Det finns ett klart samband mellan hur lång tid utbildningsanordnaren har arbetat med 
kvalitetsledning och självvärdering och den nivå som anordnaren bedömer att man befin-
ner sig på i kvalitetsledning och självvärdering. För utveckling krävs helt enkelt outtröttligt 
arbete: det är nödvändigt att engagerat utveckla kvalitetsledningen och självvärderingen 
målinriktat under många år. Enligt denna utvärdering finns en kritisk gräns: det behövs 
fem års arbete för att verksamheten ska ge klar nytta.

Resultaten i utvärderingen visar också att uthålligt arbete med kvalitetsledning och tillhö-
rande utvärdering ger systematik och åstadkommer en helgjuten process från planering 
till utveckling och förbättring. Samtidigt hjälper arbetet deltagarna att se sitt eget arbete 
som en del av helheten.

De som hade utvecklat sin verksamhet i mer än 20 år utgjorde emellertid ett undantag i 
denna utvärdering. På basis av självvärderingarna är deras nivå lägre än nivån hos dem som 
har utvecklat sin verksamhet i 11–20 år. Kanske den som arbetat länge med kvalitetsled-
ning har en högre kravnivå, eller så är detta resultat ett tecken på att verksamheten tynar 
eller blir så vardaglig att den blir obemärkt.

Utvärdering ökar gemenskapen och samarbetet

Utbildningsanordnarens skolor samarbetar i synnerhet med varandra. Det finns större 
variationer när det gäller samarbete på regional, lokal och internationell nivå. Resultaten 
visar att nätverkande, till exempel regionalt samarbete eller samarbete på landskapsnivå, vid 
planering och utveckling av kvalitetsledningen, ger synergifördelar som även små anordnare 
har nytta av i sitt kvalitetsarbete. Fördelarna består bland annat av att verksamheten blir 
systematisk och etablerad och baserar sig på delaktighet. Ansvar fördelas och förfarandena 
är enhetliga. Regionalt samarbete möjliggör också jämförelse av resultat mellan anordnarna, 
och då kan de lära sig av varandra.

Resultaten visar att anordnare som har en eller flera samarbetspartner anser att de befinner 
sig på en högre nivå i kvalitetsledning än de som inte har haft eller har samarbetspartner. 
Det finns också en positiv korrelation mellan den tid man arbetat med kvalitetsledning 
och självvärdering, och samarbetet och gemenskapen hos anordnaren.

Dessutom var nivån på kvalitetsledningen bäst och mest enhetlig i de enheter där utvär-
deringen genomfördes av en grupp på mer än tio personer. Lägst och mest heterogen var 
nivån i sin tur i utvärderingar som genomfördes av endast en person. Denna iakttagelse 
torde delvis återspegla läget i följande frågor: den utvärderingskultur som råder i anordna-
rens ledningsarbete, samverkan i kvalitetsledning och självvärdering, ansvarsfördelningen 
och engagemanget i utvärdering av den egna verksamheten.
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Utvecklingsprojekt lönar sig

Under åren 2010–2015 hade ungefär två tredjedelar av anordnarna genomfört eller inlett 
interna projekt för utveckling av kvalitetsledningen eller självvärderingen, och ungefär 
varannan anordnare hade deltagit i regionala eller nationella utvecklingsprojekt. De an-
ordnare som hade deltagit i projekt hade en bättre nivå på sin kvalitetsledning än de som 
inte hade gjort det. Ett annat tecken på att projektverksamhet lönar sig är att i de flesta 
fallen hade de förfaranden som projekten gett upphov till också blivit en etablerad del av 
anordnarens verksamhet.

Externa utvärderingar är till nytta

De flesta (85,7 %) av dem som genomförde anordnarens självvärdering ansåg att NCU:s 
utvärdering var till nytta. Som exempel kan nämnas att de tack vare utvärderingen hade 
fått en bra överblick över sin situation och sina utvecklingsbehov identifierade. Dessutom 
hade den lyft fram förfaranden för kvalitetslednings- och självvärderings i dagsljuset, 
tvingat anordnarna att fundera på saker, gett en klarare bild av den egna situationen och 
gett tillfälle till en grundlig självreflektion. Självvärderingen var också i sig en utvecklande 
aktivitet och gav tid tillsammans. En stor del av anordnarna ansåg alltså att självvärderingar 
av den egna verksamheten är viktiga och värdefulla.

9.3 Behov av att utveckla och förbättra kvalitetsledningen finns 

Skillnader i ledningssätt – synligt engagemang en förutsättning för kvalitetsledning

Det fanns stora skillnader mellan utbildningsanordnarnas bedömningar av sitt lednings-
arbete. Utvärderingen visade att en framgångsrik kvalitetsledning och självvärdering 
förutsätter att verksamheten leds och att de som ansvarar för det visar sitt engagemang. 
Enligt resultaten behövs insatser av ledningen exempelvis för att sätta igång arbetet med 
självvärdering och kvalitetsledning, för att välja referensram, för att ingå partnerskap 
och för att fördela ansvar. Genom ledningen av arbetet skapas också förutsättningar för 
utveckling av systemet, för en enhetlig självvärderingskultur och enhetliga förfaranden, 
för en systematisk utvärdering och för utnyttjande av resultaten. Förfarandena för kvali-
tetsledning kan struktureras och systematiseras även genom att dokumentera principer 
och förfaranden och genom att använda informationssystem.

Resultaten visar att det finns stora skillnader i fråga om hur kvalitetsledningsarbetet leds 
och i fråga om hur bra anordnaren säkerställer ledningens engagemang i kvalitetsledningen. 
När det gäller säkerställandet av ledningens engagemang och ledning av kvalitetsledningen 
och självvärderingen var den vanligaste bedömningen den att man befinner sig på nivån 
under utveckling, till och med på nivån väl utvecklat. I den grupp anordnare som i utveckling 
av kvalitetsledningen ännu befinner sig på en muntlig nivå är det särskilt i ledningen av 
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kvalitetsarbetet som det fanns brister. Dessutom finns det brister i säkerställandet av led-
ningens engagemang i kvalitetsledningen och i det ständiga arbetet med att utveckla och 
förbättra verksamheten. Variationen inom denna grupp var nästan dubbelt så stor som 
bland dem som utvecklat kvalitetsledningen i 5–10 år.

En av ledningens uppgifter är att sörja för att respons samlas in. Men till uppgifterna hör 
också att se till att respons ges och resultat förmedlas till personalen, eleverna, vårdnads-
havarna och intressentgrupperna. I fråga om spridning och förmedling av resultat till 
dessa aktörer befinner sig anordnarna i genomsnitt på nivån har påbörjats. Detta resultat 
överensstämmer med iakttagelsen i en TALIS-studie: i synnerhet lärarna i årskurserna 
7–9 har inte fått heltäckande respons genom elevenkäter och enkäter riktade till föräldrar 
(Taajamo m.fl. 2014, 36–38, 46; 2015, 27–28, 68–70).

Brister i förutsättningarna för självvärdering och kvalitetsledning

Enligt anordnarnas självvärdering var det svagaste delområdet förutsättningarna, som 
många ansåg vara bristfälliga (på nivån har påbörjats). På frågan hur mycket arbetstid man 
avsatt för ledningens och personalens kvalitetsledningsarbete svarade 75 % av anordnarna 
antingen att de inte alls avsatt eller att de avsatt bara en aning arbetstid. Lika kritisk var 
man vid besvarande av frågan hur man säkerställer utvärderingskompetensen. Endast cirka 
hälften av respondenterna hade fått extern finansiering för utveckling av kvalitetsledningen 
och för självvärdering av verksamheten. I och för sig hade en del av anordnarna inte ens 
ansökt om understöd från UKM under åren 2010–2012. Ungefär två av tre hade anvisat 
egna ekonomiska resurser för detta arbete under åren 2010–2015.

En mer detaljerad analys av förutsättningarna visade att den vanligaste utmaningen var re-
sursbrist och att kvalitetsledningen och självvärderingen var osystematisk. I denna situation 
upplever man ännu inte att verksamheten är vardaglig och etablerad. Ingen av anordnarna 
bedömde att de egna förutsättningarna för kvalitetsledning var på nivån väl utvecklat.

Utmaningar och stödbehov varierar beroende på hur långt man kommit i kvalitetsarbetet

Bristen på resurser ansågs vara ett särskilt problem bland dem som arbetat med systematisk 
kvalitetsledning en kort tid, medan de som hade arbetat med detta en längre tid uppgav att 
för lite nätverkande och för få partner var den största bristen. 

De som inte alls hade utvecklat sin kvalitetsledning och de som ännu låg i startgropen 
uppgav att de behövde i synnerhet utbildning och ekonomiska resurser för att starta och 
fortsätta verksamheten. De anordnare som hade utvecklat sin verksamhet i mer än fem år 
uppgav att de utöver utbildning och resurser även behövde nätverkande, och de som hade 
utvecklat sin kvalitetsledning i mer än tio år behövde särskilt nätverkande. En liknande 
trend kan observeras även med avseende på den självvärderade nivån på verksamheten. 
De som i självvärderingen angav en högre nivå på sin verksamhet nämnde behovet av 
samarbete oftare än de övriga.
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Utbildningsanordnarna har rikligt med gemensamma utvecklingsbehov och utmaningar. 
Utöver det ovan beskrivna resursbehovet anser anordnarna att kvalitetsledningen och den 
tillhörande utvärderingen kan göras mer systematisk i synnerhet genom att utveckla led-
ningen och processerna och genom att förbättra jämförbarheten och de valda metodernas 
och referensramarnas lämplighet i kontexten allmänbildande utbildning. Tydlighet behövs 
i fråga om målen, referensramen, metoderna, processerna och kunnandet samt samarbetet 
och lärandet av andra.

I utvärderingen framkom också att ju oftare den lösning som föreslogs för att hantera den 
egna utmaningen var relevant och konkret, desto längre tid hade anordnaren arbetat med 
systematisk kvalitetsledning.

Stor variation i användningen av referensram för kvalitetsledning och självvärdering 

I utvärderingen undersöktes också vilken referensram och vilka kriterier anordnarna an-
vänder i kvalitetsledningen och självvärderingen samt hur många som använder verktyget 
Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen (UKM) och hur nöjda de har varit 
med detta verktyg. Enligt resultaten använder 41 % av anordnarna dessa kriterier som re-
ferensram för sina utvärderingar. Andra referensramar som anordnarna använder är CAF-
modellen, EFQM-modellen och ISO-standarden samt andra referensramar, till exempel 
en referensram som bygger på bakgrundsorganisationens värdegrund. Men så många som 
en av tre anordnare använder ingen referensram alls för utvärderingen, utan nöjer sig med 
olika utvärderings- och uppföljningsmetoder.

Anordnarnas åsikter om referensramarna varierade mycket, om än Kvalitetskriterier för den 
grundläggande utbildningen enligt anordnarna täckte verksamhetens olika delområden bäst. 
Ett problem som särskilt nämndes var att referensramarna i denna kontext inte fungerar 
så bra som stöd för ledningsarbetet samt utvecklingen och förbättringen av utbildningen. 

I utvärderingen noterades att hos de anordnare som bedömde att de befinner sig på nivån 
under utveckling eller väl utvecklat i utveckling och förbättring har skolorna använt en ge-
mensam referensram vid kvalitetsledning och självvärdering.

Dokumentationen av kvalitetsledningen behöver förbättras

Det finns ett klart samband mellan nivån på kvalitetsledningen och de dokument som ut-
arbetas i fråga om den: de anordnare som utifrån sin utvärdering befinner sig på den lägsta 
nivån dokumenterar inte sin verksamhet, medan de som befinner sig på den högsta nivån 
har en mångsidig dokumentation. Dokumentation av principer och förfaranden korrelerar 
särskilt med delområdet ledning, men också med ständig förbättring och utveckling.

Resultatet kan tolkas så att dokumentation av kvalitetsledningen ger en struktur för själv-
värderingen och kvalitetsledningen för ledningen och därigenom för alla aktörer. Om 
det inte finns några nedskrivna principer och förfaranden är det svårt att åstadkomma 
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ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Kvalitetsledningsförfarandena kan 
knappast var särskilt systematiska om man exempelvis inte följer utvecklingen i fråga om 
respons och därmed olika aktörers nöjdhet eller effekterna av åtgärder som anknyter till 
utvecklings- och förbättringsarbetet.

Variation i insamling av responsdata och utnyttjande av resultat

Det finns stora skillnader mellan anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasie-
utbildning i fråga om förfarandena för respons och utnyttjande av resultat. Den variation 
som finns i insamling av respons av ledningen, personalen, eleverna och vårdnadshavarna 
gäller både den årliga responsrytmen och innehållet. Respons samlas mest systematiskt 
in av ledningen och personalen, minst systematiskt av intressentgrupperna.

Självvärdering leder inte alltid till förbättring och utveckling

Enligt utvärderingsresultaten utnyttjar anordnarna av grundläggande utbildning och gym-
nasieutbildning inte alla tillgängliga utvärderingsdata. Ett exempel på att utvärderingarnas 
genomslag är ganska svagt är att resultaten inte alltid påverkar beslutsfattandet, vilket 
innebär att de varken leder till förbättrings- och utvecklingsåtgärder eller till uppföljning 
av deras genomslag. Detta beror bland annat på att gemensamma förfaranden saknas eller 
att det finns problem i kommunikationen. Data samlas också in av gammal vana, om än 
det faktum att alla data inte utnyttjas vid planering, förbättring och utveckling av verk-
samheten för sin del visar att hela kvalitetsledningen är osystematisk.

Detta betyder att bristerna i uppföljningen av utvecklingsåtgärder och deras genomslag 
leder till att man inte kan få reda på om kvaliteten ständigt förbättras.

I utvärderingen hittade vi i alla fall drag som i delområdet utveckling och förbättring förenar 
de anordnare som ansåg att de befann sig på minst nivån under utveckling. Till dessa drag hör 
följande: de dokumenterar verksamhetsprinciper och planer för kvalitetsledningen och själv-
värderingen (en utvärderingsplan eller utvärderingshandbok), de deltar i utvecklingsprojekt, 
deras skolor använder en gemensam referensram för kvalitetsledning och självvärdering 
och samarbetar på andra sätt och de har hållit på med systematisk kvalitetsledning i minst 
fem år (särskilt de som hade hållit på i mer än tio år).

Problem i kvalitetsledning och självvärdering hos mindre svenskspråkiga utbildningsanordnare

Undersökningen visade att utbildningsanordnarna i hög grad befann sig på samma nivå 
oberoende av undervisningsspråk. Det enda undantaget var de svenskspråkiga anordnare 
som hade under 500 elever. Dessa angav i självvärderingen en lägre nivå på verksamheten 
än de som hade fler elever. Bland de svenskspråkiga anordnarna med ganska få elever var 
nivåvariationen också klart större än bland de stora svenskspråkiga anordnarna.
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Värt att notera är också att samarbetet mellan skolorna tycks vara särskilt viktigt för de 
svenskspråkiga, och även för de tvåspråkiga (finsk- och svenskspråkiga), anordnarna. De 
anordnare vars skolor inte hade samarbetat med varandra låg på en betydligt lägre nivå 
än de som samarbetar. Lika stora avvikelser observerades inte i någon annan språkgrupp.

De små svenskspråkiga anordnarna skulle således behöva stöd, och de svensk- och tvåsprå-
kiga (finsk- och svenskspråkiga) anordnarna skulle ha nytta av samarbete mellan anordnare 
med olika undervisningsspråk och mellan skolor då kvalitetsledningen utvecklas.

Delaktigheten kunde ökas och ansvar fördelas även till andra än ledningen och personalen

Skolornas personal deltar, och har således också involverats i rätt så stor utsträckning i 
utveckling av kvalitetsledningen och i självvärderingen. Men eleverna, vårdnadshavarna 
och intressentgrupperna deltar ganska lite. Enligt utvärderingen var den genomsnittliga 
nivån på ansvarsfördelningen för kvalitetsledningen och självvärderingen har påbörjats, 
vilket betyder att det är främst ledningen som har ansvar för verksamheten. I utvecklingen 
av verksamheten beaktas således inte de centrala kunderna tillräckligt.

Dessutom ansåg man att anordnaren stödde och säkrade ledningens engagemang i själv-
värdering och utveckling av kvalitetsledningen bättre än personalens engagemang.

Tydligare nationell styrning behövs

Den nationella styrningen av kvalitetsledningen inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen skiljer sig från styrningen inom övrig utbildning. Kvalitets-
ledningen styrs inte från Europeiska unionen som på de övriga utbildningsstadierna, utan 
riktlinjerna fastställs på nationell nivå. På grundval av den kommunala självstyrelsen fattas 
beslut om kvalitetsledning och tillhörande självvärdering av utbildningsanordnarna – alltså 
ofta i kommunerna. 

Utvärderingsresultaten visar att denna styrmekanism inte har varit tillräckligt effektiv. Den 
har inte säkerställt att kvalitetsledningen och den tillhörande utvärderingen fungerar och 
inte heller i tillräcklig mån sporrat anordnarna till ständig förbättring av verksamheten 
och resultaten.
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10  
Utvecklingsförslag 

10.1 För den nationella nivån

Undervisnings- och kulturministeriet skapar enhetlighet i anordnarens kvalitetsledning och självvärdering 

 ▪ genom att ta fram en styrande strategi för kvalitetsledningen som innehåller riktlinjer för 
kvalitetsledningen och som skapar en enhetlig verksamhet från småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

 ▪ genom att förbättra förutsättningarna för kvalitetsledningen och självvärderingen, till 
exempel genom att fortsätta påbörjad resurstilldelning för nätverkande, utbildning och 
utveckling

 ▪ genom att skapa ett nationellt kvalitetspris som delas ut för gott kvalitetsarbete på de 
ovannämnda skolstadierna.

Nationella centret för utbildningsutvärdering stöder anordnarna av grundläggande utbildning och gymna-
sieutbildning 

 ▪ genom att utarbeta en utvecklingsplan för kvalitetsledningen och självvärderingen inom 
den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i ett omfattande samarbete 
med olika aktörer

 ▪ genom att ta fram utvärderingsmodeller och kriterier för kvalitetsledningen och själv-
värderingen

 ▪ genom att erbjuda stöd för kvalitetsledningen och självvärderingen: exempelvis utbildning, 
seminarier, en portal för goda förfaranden och möjligheter till nätverkande.
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10.2 För den lokala nivån

Anordnarna

Anordnarna ser till att kvalitetslednings- och självvärderingsförfarandena och arbetet med detta 
blir mer systematiskt och ger mer genomslag:

 ▪ genom att skapa gemensamma och enhetliga förfaranden för utnyttjande av uppföljnings- 
och utvärderingsdata

 ▪ genom att följa upp utvecklingsåtgärder som man beslutat om på basis av utvärderingsdata 
samt inriktningen på resurserna med avseende på resultat och genomslag

 ▪ genom att effektivera informationen om och rapporteringen av utvärderingsresultat från 
anordnaren till skolorna och från skolorna till anordnarna – kvalitetsförbättring baserad 
på resultat kräver nämligen ömsesidig, smidig kommunikation

 ▪ genom att sätta värde på och utnyttja utvärderingsdata vid ledning och beslutsfattande

 ▪ genom att effektivare offentliggöra resultat och informera om dem till alla berörda, som 
elever och vårdnadshavare 

 ▪ genom att utveckla dokumentationen av kvalitetsledningen och självvärderingen

 ▪ genom att fördela ansvar och involvera inte bara ledningen och personalen utan också 
eleverna, vårdnadshavarna och intressentgrupperna i kvalitetsledningsarbetet.



117

Källor

Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Joensuu: Kirjokansi.

Auditeringshandbok för högskolornas kvalitetssystem för åren 2015–2018. Publikationer 2015:3. Helsingfors: 
Nationella centret för utbildningsutvärdering.

CAF 2013. The Common Assessment Framework (CAF). Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla. 
Resource Centre. EUPAN (European Public Administration Network. EIPA (European Institute of Public 
Administration). Resource Centre European Institute of Public Administration.

Deming, W.E. 1967. What happened in Japan? Industrial Quality Control 24 (2), 89–93. Retrieved from https://
www.deming.org/media/pdf/127.pdf

EFQM = The EFQM Excellence Model (the European Foundation for Quality Management). EFQM EXCEL-
LENCE -malli 2013. Laatukeskus Excellence Finland.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Assuring quality in education. Policies and approaches to school 
evaluation in Europe. Eurydice report. Luxemburg: Publications office of the European Union.

Förordning 150/2003. Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning.

Förordning 1061/2009. Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning.

Karvonen, J. 2010. Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Kuntaliitto.

Kriterier för självvärdering av kvalitetssystem inom yrkesutbildningen. Tillgänglig på www.oph.fi/down-
load/162568_KRITERIER_FOR_SJALVVARDERING_cbu_29_10_2014_3_.pdf

Kuusisto, R. 2012. Laatu perusopetuksessa. Jyväskylä: Opetus 2000.

Lag 410/2015. Kommunallag.

Lag 628/1998. Lag om grundläggande utbildning.

Lag 629/1998. Gymnasielag.

Lehtonen, M. (toim.) 2013. Perusopetuksen laatutyö. Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit haltuun. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:7. Helsinki: OKM.

Löfström, E., Metsämuuronen, J., Niemi, E.K., Salmio, K. & Stenvall, K. 2005. Koulutuksen paikallinen arviointi 
vuonna 2004. Arviointi 2/2005. Helsinki: Opetushallitus.

OAJ:s yttrande 12.11.2014 = OAJ:n lausunto koulutuksen rahoituslakiluonnoksesta. OKM097:00/2014.

Poikela, E. 2014. Utvärdering som utvecklar lärande och kunnande. I publikationen A. Räisänen (red.) Ut-
värdering och bedömning av lärande – kontext och praxis. Rapporter och utredningar 2014:2. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen, 59–86. Tillgänglig på www.oph.fi eller www.karvi.fi.

Rajanen, J. 2000. Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta. Arviointi 11/2000. Helsinki: Ope-
tushallitus.

Räisänen, A., Frisk, T., Hietala R., Huttunen, M., Korpi A. & Koski, L. 2016. Läget i fråga om yrkesutbildnings-
anordnarnas kvalitetsledningssystem. Publikationer 6:2016. Helsingfors: Nationella centret för utbildnings-
utvärdering.

Taajamo, M., Puhakka, E. & Välijärvi, J. 2014. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. 
Yläkoulun ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:15. Helsinki: OKM.



118

Taajamo, M., Puhakka, E. & Välijärvi, J. 2015. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. 
Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön julkaisuja 2015:4. Helsinki: OKM.

UKM 2012. Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterier för den grundläggande 
utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för 
skolans klubbverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:30.

UM 2010. Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. Undervisningsministeriets publikationer 2010:7.

VM024:00/2014. Millaista laatutyötä kunnissa, kuntayhtymissä, valtion virastoissa ja laitoksissa tehdään vuonna 
2014. Kansallinen laatuhanke 2014–2015. Yhteenveto kyselyistä.



119

Bilaga 1. Självvärderings- och kvalitetsledningsförfaranden inom 
den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

FÖREMÅL FÖR UTVÄRDERINGEN
ANORDNARNAS KVALITETSLEDNING OCH SJÄLVVÄRDERING KVALITETSLEDNING OCH SJÄLVVÄRDERING I 

SKOLORNA

Ledning av arbetet med kvalitetsledning och självvärdering

• Riktlinjer och angreppssätt på anordnarnivå i fråga om 
kvalitetsledning och självvärdering som t.ex.
• den referensram som använts i kvalitetsledningen och 

självvärderingen
• föremålet för utvecklingen av kvalitetsledning och 

självvärderingen, t.ex. anordnarens/skolans hela verksamhet 
eller en viss del av den13, någon process14 eller funktion15

• Dokumentation och produktion av information inom 
kvalitetsledningen och självvärderingen, t.ex. verksamhetsprinciper 
och -praxis, planer, anvisningar, uppföljnings-, utvärderings- och 
responsinformation.

• Kvalitetsledningens och självvärderingens koppling till anordnarens 
ledningssystem, t.ex. beslutsfattande och årsplanering

• Ansvarsfördelning inom kvalitetsledningen och självvärderingen
• Säkrande av ledningens och personalens engagemang i fråga om 

utvecklingen av kvalitetsledning och självvärderingen

Förutsättningar för kvalitetsledning och självvärdering

• Avsättningen av arbetstid för att utveckla kvalitetsledningen och 
självvärderingen 

• Säkerställande av ledningens och personalens kunnande på 
området kvalitetsledning och utvärdering (utbildning i egen regi, 
med hjälp av externa aktörer)

• Utnyttjande av utvecklingsprojekt som ett stöd för kvalitetsledning 
och självvärdering 

• Ekonomiska resurser för utveckling av kvalitetsledning och 
självvärdering

• Samarbete i fråga om kvalitetsledning och självvärdering med 
andra parter och mellan skolor

Uppföljning och utvärdering 

• Uppföljnings-, utvärderings- och responsinformation 
• Publicering av de centrala resultaten och spridning av dem

Utveckling och förbättring 

• Behandling av uppföljnings-, utvärderings- och responsinformation 
• Inriktning av resurserna med utgångspunkt i 

självvärderingsresultaten
• Utvärdering och utveckling av kvalitetslednings- och 

självvärderingssystemet
• Kontroll av att utvecklingsåtgärder vidtas och utvärdering av 

effekterna

Kvalitetsledning och självvärdering i skolorna 

• Genomförande av anordnarens riktlinjer i skolorna, 
t.ex. 
• den referensram som använts i 

kvalitetsledningen och självvärderingen
• föremålet för utvecklingen av kvalitetsledning 

och självvärderingen, t.ex. anordnarens hela 
verksamhet eller en viss del av den, någon 
process eller funktion

• Elevernas/de studerandes, vårdnadshavarnas, 
personalens och intressentgruppernas deltagande 
i utvecklingen av kvalitetsledningen och 
självvärderingen

• Rapporteringen av självvärderingsresultaten och 
responsrapporterna till anordnaren

• Behandlingen och användningen av 
självvärderingsresultaten 

13 Till exempel UKM:s kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, alla delområden i CAF-modellen eller liknande 
modell, eller några av delområdena

14 Till exempel samarbete mellan hem och skola
15 Till exempel trygghet i lärmiljön
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Bilaga 2. Anordnare som inte besvarade enkäten

Anordnare som inte besvarade enkäten:

Kommuner

 ▪ Hyrynsalmi

 ▪ Jokioinen

 ▪ Juuka

 ▪ Kaavi

 ▪ Kannonkoski

 ▪ Keitele

 ▪ Kihniö

 ▪ Kimitoön

 ▪ Kivijärvi

 ▪ Liminka

 ▪ Loppi

 ▪ Marttila

 ▪ Muhos

 ▪ Muurame

 ▪ Mäntsälä

 ▪ Padasjoki

 ▪ Salla

 ▪ Sjundeå

 ▪ Säkylä

 ▪ Toivakka

 ▪ Utsjoki

 ▪ Vörå
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Städer

 ▪ Karkkila

 ▪ Kerava

 ▪ Kiuruvesi

 ▪ Lojo

 ▪ Närpes

 ▪ Brahestad

 ▪ Vasa

 ▪ Ylivieska

 ▪ Ähtäri

 ▪ Helsingin yhteiskoulu ja reaalilukio

 ▪ Rauman Avokas ry. dvs. Rauman Freinetkoulu

 ▪ Åbo Akademi/Vasa övningsskola

Av olika skäl deltog inte heller följande anordnare:

 ▪ Otavan opisto, Europeiska skolan i Helsingfors, Internationella skolan i Helsingfors
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