
    BILAGA 
    
 

 

BILAGA 1. BESKRIVNINGAR AV DE NATIONELLA UTVÄRDERINGARNA INOM YRKESUTBILDNINGEN 2017–2018 
 
 

Företagande och innovationsverksamhet i högskolorna och yrkesutbildningen 
 
Syftet med utvärderingen är att producera mångsidig information om företagarfostran och innova-
tionsverksamheten inom yrkesutbildningssystemet. Utvärderingen ska dessutom ta fram informa-
tion om faktorer som främjar och faktorer som förhindrar företagandet och innovationsverksam-
heten inom yrkesutbildningen samt beakta dessa faktorer i projektets olika steg så att företagandet 
och innovationsverksamheten kan vidareutvecklas i yrkesutbildningen.  
 
I maj 2017 görs en småskalig kartläggning som riktar sig till utbildningsanordnarna och som gäller 
deras verksamhet i fråga om företagande och innovationer. Utbildningsanordnarna väljs ut under 
projektets gång, och hösten 2017 genomförs en enkät som besvaras av dessa anordnares stu-
derande. Hösten 2017 ordnas workshoppar i regioner som väljs under projektets gång. Rapporten 
publiceras hösten 2018. 
 
Mer information: utvärderingsexpert Juha Vettenniemi, tfn 029 533 5547, 
juha.vettenniemi@karvi.fi  
 
 
Förändringar i lärarskapet samt lärarutbildningens och fortbildningens förmåga att hantera för-
ändringarna 
 
Utvärderingen gäller förändringarna i lärarskapet samt undervisningspersonalens förmåga att be-
möta studerande med olika bakgrund och att svara på de förändringsutmaningar som bland annat 
digitaliseringen, inkluderingen, pedagogiken, samarbetet med arbetslivet och reformen av yrkesut-
bildningen för med sig. Dessutom utvärderas lärarutbildningens och fortbildningens förmåga att 
stödja lärarna i förändringen. NCU utvärderar också i anslutning till verkställandet av regeringspro-
grammet det program för utveckling av lärarutbildningen som Lärarutbildningsforumet tagit fram. 
Denna utvärdering ska vara klar före utgången av 2018. Utvärderingen ger information om bland 
annat hur framgångsrik processen för förnyelse av lärarutbildningen och Lärarutbildningsforumets 
verksamhetsmodeller varit, hur lärarutbildningen och fortbildningen förnyas när det gäller föränd-
ringsutmaningarna och hur den ständiga utvecklingen av lärarnas kompetens genomförs i praktiken.  
 
Projektet omfattar lärarskapet från förskoleundervisningen till högskolorna. Utvärderingsmaterialet 
samlas in av utbildningsanordnarna 2018 och 2019. 
 
En mer detaljerad plan för hur utvärderingen ska genomföras kommer 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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De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden 
 
I utvärderingen undersöks hur väl övergångsskedena i utbildningssystemet fungerar och hur väl ut-
bildningssystemet klarar av att ge alla ungdomar utbildning och smidiga övergångar från en utbild-
ningsnivå till nästa och förebygga riskerna för marginalisering. Utvärderingen tar fram information 
bland annat om handledningen i samband med övergångsskedena, om utbildningsanordnarnas roll 
och samarbetet mellan dem, om hur de studerande rör sig i utbildningssystemet samt om utbild-
ningssystemets förmåga att stödja de studerandes livskompetens och val och möjliggöra flexibla 
studievägar. 
 
Projektet omfattar övergångsskedena i hela utbildningssystemet. Utvärderingsmaterialet samlas in 
av utbildningsanordnarna 2018 och 2019. 
 
En mer detaljerad plan för hur utvärderingen ska genomföras kommer hösten 2017. Därefter ber 
NCU de anordnare som berörs av utvärderingen att utse en kontaktperson för den. 
 
Mer information: utvärderingsrådet Jani Goman, tfn 029 533 5504, jani.goman@karvi.fi 
 
 
Utvärderingar av inlärningsresultat inom yrkesinriktade grundexamina 
 
Utvärderingarna av inlärningsresultat grundar sig på information som yrkesproven ger och på en 
kompletterande utvärdering. Under läsåret 2017–2018 genomförs utvärderingar inom tre yrkesin-
riktade grundexamina: ge inom datateknik och datakommunikationsteknik, ge inom skönhets-
branschen samt ge inom hästhushållning. De utbildningsanordnare som ordnar dessa examina ska 
skicka in uppgifterna om inlärningsresultaten för innevarande läsår senast 31.8.2017 och för läsåret 
2017–2018 i slutet av våren 2018. Dessutom ska utbildningsanordnarna genomföra en självvärde-
ring i början av 2018. 
 
För närvarande pågår utvärderingar som gäller följande yrkesinriktade grundexamina. För utvärde-
ringarna har utbildningsanordnarnas kontaktpersoner redan utsetts. 
 
Utvärderingar som slutar läsåret 2016–2017: Utvärderingar som slutar läsåret 2017–2018: 
● Ge inom husteknik 2014−2017 
● Ge i idrott 2014−2017 

● Ge inom datateknik och  
   datakommunikationsteknik 2015−2018 

● Ge inom trädgårdsskötsel 2014−2017 ● Ge inom skönhetsbranschen 2015−2018  
● Ge i turism 2014−2017 ● Ge inom hästhushållning 2015−2018 
  

Mer information: utvärderingsplanerare Jukka Ruuskanen, tfn 029 533 5516,  
jukka.ruuskanen@karvi.fi 
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Utvärdering och utvecklandet av systemet för utvärdering av inlärningsresultaten inom yrkesut-
bildningen 
 
Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten utvärderas 2016–2017. Denna utvärdering gäller 
systemets funktionalitet, nytta och tillförlitlighet samt behoven att utveckla det. I utvärderingen 
ingick en syntesanalys baserad på 21 utvärderingar av inlärningsresultat, en enkät riktad till utbild-
ningsanordnarna om nyttan med utvärderingarna samt en extern utvärdering. Rapporter över dessa 
publiceras våren 2017 och på basen av dem skrivs slutrapporten.   
 
Hösten 2017 inleds arbetet med att utveckla utvärderingssystemet, och i detta arbete används ut-
värderingens resultat. I utvecklingsfasen kommer det att ordnas workshoppar för intressentgrup-
per. 

 
Mer information: utvärderingsrådet Mari Räkköläinen, tfn 029 533 5527,  
mari.rakkolainen@karvi.fi 
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