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PROJEKTET GER INFORMATION OM 
○ timfördelning ○ styrningen av införandet av läroplaner ○ faktorer som påverkar uppnåendet av målen i läroplanerna  

○ hur styrsystemet för utbildning fungrerar ○ utvecklingsbehov i styrsystemet för utbildning och grunderna för läroplanerna

FÖRSTA SKEDET
Föremål för utvärderingen 
• ändringarna i undervisningens riksomfattande mål och timfördelnings  

funktionalitet
• hur läroplansgrunderna och lokala läroplansprocesser fungerar
• utfallet av de innehållsmässiga målen i läroplanerna

Utvärderingens målgrupper och utvärderingsmaterialets insamlingsmetoder 
• enkäter: anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande  

utbilding (alla), skolor och förskoleenheter (urval)  
• intervjuer: sakkunniga vid undervisnings- och kulturministeriet,  

sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen

TREDJE SKEDET 

Föremål för utvärderingen 
• lärmiljöer och arbetssätt
• helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden

Utvärderingens målgrupper och utvärderingsmaterialets insamlingsmetoder 
• besök vid skolor och förskoleenheter: skolor och förskoleenheter   

(urval), rektorer/daghemsföreståndare, lärare, elever/barn 
• enkäter: lärare vid sampelskolor och -förskoleenheter

ANDRA SKEDET
Föremål för utvärderingen 
• syn på lärande
• mångsidiga kompetenser   

Utvärderingens målgrupper och utvärderingsmaterialets insamlingsmetoder  
• besök vid skolor och förskoleenheter: skolor och förskoleenheter (urval), 

rektorer/dagemsförestådare, lärare, elever/barn
• enkäter: lärare vid sampelskolor och -förskoleenheter

FJÄRDE SKEDET 

• En syntes av de olika fasernas utvärderingsresultat
• Granskning av timfördelningsreformens funktionalitet och   

undervisningens riksomfattande mål  

Föremål för utvärdering och utvärderingsmaterialets insamlingsmetoder 
• enkäter: anordnarna av förskoleundervisning och grundläggände  

utbilding som deltog i första skedet, skolor och förkoleenheter

RESULTATEN KAN ANVÄNDAS 
○ för utveckling av styrsystemet för utbildning ○ för utveckling av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ○ för förberedelse av kommande timfördelningsreformer ○ för förberedelse av 

kommande läroplansreformer ○ för att förbereda läroplansprocesser och stöda implementeringen ○ för att lokalisera lärarutbildnings- och fortbildningsbehov

2016 2017 2018 2019 2020

INTERVJUER: 6–10/2017

UTVÄRDERINGSRAPPORTEN PUBLICERAS: 5/2019

BESÖKSFÖREMÅLEN KONTAKTAS: 2–3/2018

UPPFÖLJNINGSENKÄTER: 10–11/2019
LÄRARENKÄTER: 3/2018

UTVÄRDERINGSRAPPORTEN PUBLICERAS: 12/2020
BESÖK VID SKOLOR OCH FÖRSKOLEENHETER: 4–5/2018

BESÖKSFÖREMÅLEN KONTAKTAS: 1/2019
LÄRARENKÄTER: 2/2019

BESÖK VID SKOLOR OCH FÖRSKOLEENHETER: 3–4/2019ENKÄTER: 9–10/2017
UTVÄRDERINGSRAPPORTEN PUBLICERAS: 10–11/2018 UTVÄRDERINGSRAPPORTEN PUBLICERAS: 5/2020
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