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BILAGA 1. BESKRIVNINGAR AV DE NATIONELLA UTVÄRDERINGARNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH
ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN 2017–2018

Utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik

I utvärderingen granskas planerna för småbarnspedagogik med avseende på innehållet, processerna
för införande av grunderna för planerna och genomförandet av planerna. Följande utvärderingsob-
jekt undersöks närmare: a) processerna för införande av grunderna, b) processerna för utarbetande
och införande av den lokala planen, c) processerna för utarbetande och införande av barnens planer,
d) planernas innehåll och e) genomförandet av planerna i den småbarnspedagogiska verksamheten.

Utvärderingen kommer att genomföras i två faser mellan 2016 och 2019. I projektets första fas sam-
las utvärderingsmaterialet in bland alla kommunala anordnare av småbarnspedagogik och privata
producenter av tjänster inom småbarnspedagogik. Detta genomförs i augusti 2017. Det material
som behövs i den andra fasen, som genomförs hösten 2018, samlas in bland personalen inom den
kommunala och den privata småbarnspedagogiken och bland barnens vårdnadshavare.

För utvärderingsprojektet ska anordnarna av småbarnspedagogik utse en kontaktperson (t.ex. che-
fen för småbarnspedagogik). Ifall ni ordnar både finsk- och svenskspråkig utbildning och administ-
rationen är indelad enligt språk, ska ni utse en kontaktperson för båda språkgrupperna.

I juni 2017 kommer NCU att samla in kontaktuppgifter till de privata tjänsteleverantörer som är
verksamma i kommunerna. Om detta informeras kontaktpersonerna separat.

Mer information: utvärderingsexpert Laura Repo, tfn 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi och utvär-
deringsplanerare Raisa Hievanen, tfn 029 533 5542, raisa.hievanen@karvi.fi
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Utvärdering av införandet av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och för den
grundläggande utbildningen

Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur väl målen för systemet för utbildningsstyrning och
de innehållsmässiga målen i läroplansgrunderna uppnåtts och om målen varit ändamålsenliga. Till
de frågor som undersöks hör hur de nationella målen för undervisningen uppnåtts samt hur väl
grunderna för läroplanen fungerar som verktyg för strategiskt och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Dessutom undersöks den av statsrådet utfärdade nya timfördelningen, de lokala timfördelningslös-
ningarna och processerna för utarbetande och införande av läroplanerna. Centrala frågor som ut-
värderingen ska ge svar på är hur väl målen i läroplanerna för förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen uppnåtts och om målen varit ändamålsenliga på lokal nivå. De teman
som utvärderingen omfattar är synen på lärande, den mångsidiga kompetensen, lärmiljöerna, den
helhetsskapande undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena.

Utvärderingsprojektet kommer att genomföras i fyra faser mellan 2016 och 2020. Det utvärderings-
material som behövs i projektets första fas samlas in hösten 2017 bland alla som ordnar förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning samt i särskilt utvalda skolor och förskoleundervisningsen-
heter. Utvärderingsmaterialet för andra och tredje fasen samlas in genom utvärderingsbesök i ut-
valda skolor och förskoleundervisningsenheter våren och hösten 2018.  Uppföljningsmaterialet för
projektets första fas samlas in hösten 2019.

Utbildningsanordnarna har redan utsett kontaktperson för projektet.

Mer information: utvärderingsexpert Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, jaana.saarinen@karvi.fi, ut-
värderingsexpert Salla Venäläinen, tfn 029 533 5549, salla.venalainen@karvi.fi

Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Ändamålet med utvärderingen är att få tillförlitlig, nationell information om kunskaperna i finska i
åk 6 i våra finlandssvenska skolor. En stor del av de finlandssvenska skolorna deltar i utvärderingen
som görs i mars-april 2018.

Detta är det första nationella utvärderingsprov som genomförs helt i digital form. För utvärderingen
görs två prov, ett för lärokursen i A-finska som andra inhemska språk (A-fi) och ett för A-lärokursen
i modersmålsinriktad finska (mofi). Provmaterialet kommer att bestå av uppgifter inom ramen för
Grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen 2014.

Eleven utför provet vid sin dator eller lärplatta och behöver hörlurar. Eleven kan göra provet i egen
takt på den elektroniska plattformen. Uppgifterna består av hör- och läsförståelse samt produktiva
uppgifter som kan besvaras både skriftligt och muntligt. De muntliga färdigheterna spelas in.

Mer information: Utvärderingsexpert Carola Åkerlund, puh. 029 533 5554, carola.akerlund@karvi.fi
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Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna (årskurs 1−6)

Syftet med utvärderingen är att kartlägga de finlandssvenska skolornas möjligheter att stödja ele-
vernas språkliga utveckling. Utvärderingen gäller årskurs 1−6 och tar fasta på den språkliga utveck-
lingen både bland elever från svensk-finskt tvåspråkiga hem och bland elever från hem där andra
språk talas.

Viktiga frågor som utvärderingen söker svar på är: Vilken kompetens, vilka resurser och vilket slags
systematik har skolorna för sitt arbete med att stödja två- och flerspråkiga elevers språkutveckling?
Hur genomsyrar den språkliga medvetenheten skolornas verksamhet? Vilka är attityderna och be-
mötandet i fråga om två- och flerspråkighet? Hur genomförs språkinriktad undervisning i praktiken
i skolorna? Dessutom ingår en kartläggning av två- och flerspråkiga elevers resultat samt hur ele-
verna, deras föräldrar och lärare uppfattar att skolan lyckats med att utveckla elevernas språk.

NCU sänder i början av hösten 2017 ut digitala enkäter till rektorer och lärare. Också de utbildnings-
anordnare som upprätthåller svenskspråkiga utbildning får en enkät under höstens lopp. Våren 2018
besvarar dessutom föräldrar till tvåspråkiga elever i årskurs 6 en enkät om språklig utveckling. Frå-
gorna gäller förväntningar på den svenskspråkiga skolan och skolans och hemmets stöd för elever-
nas språkliga utveckling. I utvärderingen ingår också utvärderingsbesök i utvalda skolor

Anordnaren behöver inte utse någon kontaktperson. NCU står i direkt kontakt med skolorna genom
rektorerna.

Mer information: Utvärderingsexpert Chris Silverström, tfn 029 533 5531, chris.silverstrom@karvi.fi
(t.o.m. 30.6.2017) eller enhetschef Elina Harjunen, tfn 029 533 5506, elina.harjunen@karvi.fi

Förändringar i lärarskapet samt lärarutbildningens förmåga att hantera förändringarna

Utvärderingen fokuserar på förändringarna i lärarskapet och undervisningspersonalens förmåga att
bemöta elever med olika bakgrund och att svara på de förändringsutmaningar som digitaliseringen,
inklusionen, pedagogiken, arbetslivssamarbetet och reformen av yrkesutbildningen för med sig
samt på lärarutbildningens och fortbildningens förmåga att stödja lärarna i förändringen. Dessutom
ska NCU före utgången av 2018 utvärdera genomförandet av det utvecklingsprogram som Lärarut-
bildningsforumet tagit fram för lärarutbildningen. Detta anknyter till verkställandet av regeringspro-
grammet. Utvärderingen ger information om bland annat hur väl processen för reformering av lä-
rarutbildningen och Lärarutbildningsforumets verksamhetsmodeller fungerat, hur lärarutbildningen
och fortbildningen förnyas utifrån förändringsutmaningarna och hur den ständiga utvecklingen av
lärarnas kompetens förverkligas i praktiken.

Projektet gäller lärarskapet från förskoleundervisningen till högskolorna. Utvärderingsmaterialet
samlas in bland utbildningsanordnarna 2018 och 2019.

Hur utvärderingen ska genomföras preciseras hösten 2017. Därefter ber NCU de anordnare som
berörs av utvärderingen att utse en kontaktperson för den.

Mer information: utvärderingsrådet Sirpa Moitus, tfn 029 533 5518, sirpa.moitus@karvi.fi
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Elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Det centrala syftet med utvärderingen är att producera mångsidig information om vilken bedöm-
ningskompetens lärarna, eleverna och de studerande har, om hur lärandet och kunnandet bedöms
inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och om vilken bedömningskultur
som råder inom dessa utbildningar.

Projektet har startat den 1 april 2017 och ska vara slutfört hösten 2018. Utvärderingsmaterialet
samlas in mellan januari och februari 2018.

Hur utvärderingsprojektet ska genomföras preciseras hösten 2017. Därefter ber NCU de utbildnings-
anordnare som berörs av utvärderingen att utse en kontaktperson för den.

Mer information: Utvärderingsexpert Sirpa Orell, tfn 029 533 5538, sirpa.orell@karvi.fi

De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden

Utvärderingsprojektet fokuserar på funktionaliteten hos övergångsskedena i utbildningssystemet
och därmed på systemets förmåga att trygga utbildning för alla unga och smidiga övergångar från
en utbildningsnivå till nästa utan mellanskeden och på dess förmåga att förebygga riskerna för ut-
slagning. Utvärderingen ger information om läget i fråga om handledningen, de olika utbildningsan-
ordnarnas roll och samverkan i övergångsskedena samt om övergångarnas funktionalitet. Dessutom
ska den ge information om de studerandes vägar i utbildningssystemet, om utbildningssystemets
förmåga att stödja de studerande i frågor som gäller livshantering och val och dess förmåga att möj-
liggöra studievägar där de studerande flexibelt kan kombinera studier och arbete och studievägar
som leder till fortsatta studier och arbetslivet. Projektet omfattar övergångsskedena i hela utbild-
ningssystemet.

Utvärderingsmaterialet samlas in bland utbildningsanordnarna hösten 2018, våren 2019 och hösten
2019.

Hur utvärderingen ska genomföras preciseras hösten 2017. Därefter ber NCU de anordnare som
berörs av utvärderingen att utse en kontaktperson för utvärderingen.

Mer information: Utvärderingsrådet Jani Goman, tfn 029 533 5504, jani.goman@karvi.fi


