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Utvecklande utvärdering 
med genomslagskraft

Denna publikation är en sammanställning av utvärderingsresultat som har tagits 
fram av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Publikationen lyfter 
fram de viktigaste styrkorna och svagheterna i det finländska utbildningssystemet, 
från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. Vi hoppas att utvärderings-
informationen i denna publikation används aktivt och att den kan fungera som 
utgångspunkt för diskussioner om utvecklingsbehoven inom småbarnspedagogiken 
och utbildningen, på såväl nationell som lokal nivå.

NCU:s mål är att producera mångsidig och aktuell utvärderingsinformation för 
beslutsfattande och utveckling av utbildningen. Syftet är att NCU:s utvärderings-
verksamhet i första hand ska fokusera på utvecklingsbehoven och svagheterna i 
utbildningssystemet. Utvärderingarna ger även långsiktig information om trender 
samt information och utvecklingsrekommendationer som gäller utbildnings-
systemets tillstånd. Det viktiga är att i rätt tid reagera på informationsbehov som 
uppstår på utbildningsområdet. NCU följer principen om utvecklande utvärdering. 
Det betyder att NCU utvecklar utbildningen tillsammans med utvärderingens del-
tagare och intressentgrupper.

Utvärderingsverksamheten ska ha genomslagskraft. En utvärderingsverksamhet med 
genomslag främjar lärandet, kompetensutvecklingen och jämlikheten samt medför 
att utbildningssystemet fungerar och utvecklas kontinuerligt. Utvärderingarnas ge-
nomslagskraft skapas på lång sikt. Därför ska utvärderingar och utvecklingsinsatser 
vara systematiska och konsekventa och grunda sig på insamlad information. En 
stor del av de resultat som presenteras i denna publikation har uppnåtts tack vare 
etablerad utvärderingspraxis.

Utvärderingsverksamhetens effekter uppstår däremot genast under utvärderings-
processerna genom resultaten från olika projekt och NCU:s utvärderingsverksam-
het som helhet. Till dessa effekter hör den förståelse och de lösningar och beslut 
som grundar sig på utvärderingsinformationen och -kompetensen. Hit hör också 
utvecklingsåtgärder som vidtas på nationell och lokal nivå. Utifrån tillförlitlig ut-
värderingsinformation kan man fatta kloka beslut som på lång sikt leder till ett 
slutresultat som gynnar alla. I utvärderingsprojekten används dessutom metoderna 
för utvecklande utvärdering, vilket bland annat stärker kommunikationen, delaktig-
heten och kvalitetshanteringen hos utbildningsanordnarna.
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NCU:s strategi grundar sig på läget i den inhemska och internationella verksam-
hetsmiljön samt målen för förutseende och effektiv utvärdering. NCU har jobbat 
utgående från en utvärderingsplan för åren 2016-2019. Under den här perioden har 
NCU tagit fram information med tanke på aktuella nationella informationsbehov, 
men också utvärderingsinformation om följande övergripande teman, som ingår 
i utvärderingsplanen: 

 ▪ utbildningssystemets och utbildningsstrukturernas funktion 

 ▪ fungerande studievägar och förebyggande av marginalisering 

 ▪ kompetens och arbetslivsrelevans i utbildningen 

 ▪ jämlikhet i utbildningen och digitalisering 

 ▪ integration av invandrare i utbildningssystemet. 

Fram till slutet av år 2018 hade NCU genomfört sammanlagt 174 utvärderingar av 
småbarnspedagogiken och utbildningssystemet. Utvärderingarna har inkluderat 
sammanlagt 8 244 utvecklare, experter och yrkespersoner inom småbarnspedago-
giken och utbildningen (se figuren).

I denna publikation sammanfattar vi de iakttagelser om vårt utbildningssystem 
som gjorts utifrån den information som samlats in vid utvärderingarna. Dessa 
iakttagelser gäller både utbildningssystemets styrkor och svagheter. Syftet med de 
utvecklingsrekommendationer som ges i samband med svagheterna är att stödja 
konkreta åtgärder för att förbättra situationen. Varje kapitel handlar om ett visst 
utbildningsstadium och börjar med en kort beskrivning av hur NCU genomför ut-
värderingarna och vilka utvärderingar påståendena i publikationen grundar sig på. I 
slutet av publikationen sammanfattar vi det viktigaste för varje utbildningsstadium 
och behandlar NCU:s nationella utvärderingsarbete i förhållande till internationella 
utredningar och kommande informationsbehov. 

De utvärderingsrapporter och sammandrag som vi använt som källa och som vi 
hänvisar till anges i slutet av publikationen och kan läsas och laddas ned via NCU:s 
webbplats www.karvi.fi.

Harri Peltoniemi
direktör

http://www.karvi.fi
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1.1 Kunskapsunderlag för småbarnspedagogiken

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är en del av det nationella styrsystemet 
för småbarnspedagogik, och målet är att främja förutsättningarna för barnets 
välbefinnande, utveckling och lärande, att säkerställa att syftet med lagstiftningen 
uppfylls samt att ta fram information för utveckling av småbarnspedagogiken på 
lokal nivå och som underlag för det politiska beslutsfattandet. 

Under perioden 2016–2019 började NCU utarbeta ett nationellt system för utvär-
dering av småbarnspedagogikens kvalitet. Arbetet inleddes år 2018 med att NCU 
publicerade en forskningsöversikt över kvaliteten på småbarnspedagogiken. Utifrån 
den utarbetades indikatorerna för kvaliteten på finländsk småbarnspedagogik. Detta 
arbete skapar en grund för en systematisk utveckling av kvaliteten i framtiden. 
Under perioden 2016–2019 har NCU genomfört följande utvärderings- och utveck-
lingsprojekt, som informationen i denna publikation grundar sig på:

 ▪ Utvärdering av implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik

 ▪ Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

 ▪ Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik 

Kari Leo
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1.2 Styrkor

1 Styrsystemet betonar att barnets bästa 
alltid ska komma i främsta rummet

Den finländska och nordiska småbarnspedagogiken bygger på en värdegrund där 
uppfattningen om barndomens egenvärde står i centrum. I den nya lagen om små-
barnspedagogik understryks barnets bästa. Planen för småbarnspedagogik, som 
utarbetats på grundval av lagen, fokuserar därför starkt på barnets perspektiv. 
Indikatorerna för kvaliteten på småbarnspedagogiken (tabell 1), som utarbetats 
utifrån NCU:s forskningsöversikt, stöder utvecklingen av arbetet inom småbarns-
pedagogiken. Det här arbetet bygger på lagen, planen för småbarnspedagogik och 
forskningsresultat.(1,2)

TABELL 1. Exempel på indikatorer för småbarnspedagogiken. Det finns sammanlagt 
26 indikatorer som beskriver den processrelaterade kvaliteten och 34 indikatorer som 
beskriver den strukturella kvaliteten.

Samspelet mellan personalen och barnen

1. Samspelet är positivt, hänsynstagande, uppmuntrande och varmt. Personalen är engagerad i barn och 
barngruppen.

2. Personalen samspelar med barn på ett sätt som motsvarar deras utveckling, intresseområden och 
förmåga att lära sig. 

3. Personalen arbetar sensitivt och lägger märke till barns initiativ samt beaktar dem på ett sätt som stöder 
barns delaktighet och verksamhet. 

4. Personalen använder språket på ett så rikt och mångsidigt sätt som möjligt och med hänsyn till barns ålder 
och utvecklingsnivå. Personalen anpassar sitt språkbruk efter barns erfarenhetsvärld, ger språkliga uttryck 
för verksamheten och uppmuntrar barn att delta i det dagliga språkliga samspelet i enlighet med sina egna 
förutsättningar och färdigheter.

5. Personalen tar hänsyn till alla barn i gruppen och förstår barns olika sätt att uttrycka sig på.
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2 Tjänsterna inom småbarnspedagogiken är öppna för alla 

Småbarnspedagogiken ger alla barn lika möjligheter att delta i och dra nytta av hög-
klassig småbarnspedagogik, oavsett till exempel kön, ursprung, kulturell bakgrund 
eller andra orsaker som gäller barnet som person. Personalen ska se till att alla barn 
kan delta i all verksamhet inom småbarnspedagogiken oberoende av bakgrund och 
individuella egenskaper. Genom att utvärdera kvaliteten på småbarnspedagogiken 
kan man lyfta fram strukturer och hierarkier som eventuellt ökar ojämlikheten.(2)

I Finland ligger andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken under OECD-
genomsnittet, trots att andelen ökade under åren 2005–2016. Den har enligt 
utvärderingsresultaten fortsatt att öka i och med försöket med avgiftsfri 
småbarnspedagogik. (OECD 2018)

 
3 Personalen är högutbildad

Internationellt sett är personalen inom småbarnspedagogiken i Finland högutbil-
dad. Lagen om småbarnspedagogik kräver att var tredje anställd har en utbild-
ning på universitetsnivå i framtiden. Välutbildad och kompetent personal är den 
bästa garantin för högklassig småbarnspedagogik. 78 procent av anordnarna av 
småbarnspedagogik anser att personalens kompetens spelar en avgörande roll vid 
genomförandet av planerna för småbarnspedagogik.(1,2)
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1.3 Svagheter

 
 
1 Styrningen och övervakningen av privata tjänster är bristfällig

Privata tjänster inom småbarnspedagogiken har blivit vanligare i kommunerna. År 
2017 fanns det 907 privata daghem i Finland. 53 procent av serviceproducenterna 
var vinstdrivande företag, medan resten var föreningar. Den största vinstdrivande 
kedjan ägde 16 procent av de privata daghemmen. Det finns stora skillnader mellan 
kommunerna i fråga om styrningen och övervakningen av de privata serviceprodu-
centerna. De privata serviceproducenterna kan inte tillhandahålla alla lagstadgade 
tjänster, såsom stöd för utveckling och lärande, utan de behöver mycket stöd från 
kommunerna för genomförandet av verksamheten.(1,3)

Utvecklingsrekommendation: Övervakningen och styrningen av de privata 
tjänsterna inom småbarnspedagogiken borde bli effektivare genom att system 
och modeller för auditering införs och utvecklas. 

Jacek Skrok/Shutterstock.com
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Antalet barn i heltidsvård och deltidsvård inom den 
kommunala småbarnspedagogiken var 230 715. 

Antalet barn i heltidsvård och deltidsvård inom den 
privata småbarnspedagogiken var 44 850.

PRIVATA FAMILJEDAGVÅRDARE

ANTAL BARN PER SERVICEFORM

• Det fanns 1 542 privata familjedagvårdare, av vilka 299 arbetade   
 i privata gruppfamiljedaghem. 

• Antalet kommunala familjedagvårdare var 5 200 år 2016.    
 (https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot/ammatit)

• De privata serviceproducenterna hade totalt 908 daghem, av vilka 478 ägdes av kedjor. 
• Den största serviceproducenten hade 149 daghem, vilket utgjorde 16,4 % av alla privata daghem

Av vilka:

    52 hade 2–3 daghem

     14 hade 4–10 daghem

     Två hade 11–40 daghem 

    Tre hade mer än 40 daghem. 

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 187 547 
i kommunala daghem.

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 23 111     
i kommunal familjedagvård.

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 20 057 
i annan kommunal småbarnspedagogisk verksamhet (t.ex. 
klubbverksamhet och andra öppna småbarnspedagogiska 
tjänster).

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 17 254      
i småbarnspedagogik som genomfördes med stöd för privat 
vård.

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 5 752       
i småbarnspedagogik som genomfördes som en köpt tjänst.

Av de barn som deltog i småbarnspedagogik var 21 844       
i småbarnspedagogik som genomfördes med servicesedel.

Laura Repo
utvärderingsexpert, småbarnspedagogiken
laura.repo@karvi.fi

Janniina Vlasov
utvärderingsexpert, småbarnspedagogiken
janniina.vlasov@karvi.fi

Ytterligare information:

Totalt 275 565 barn omfattades av småbarnspedagogiken. I denna siffra ingår alla barn som 
fick heltids- eller deltidsvård inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken. 

430 (86 %) hade ett daghem.
71 (14 %) hade mer än ett daghem (en kedja). 

86 %

14 %

Uppgifter om serviceproducenterna: 

68,1 %

8,4 %

7,2 %

83,7 % 16,2 %

6,3 %

7,9 %

2,1 %

FIGUR 1. Antal privatägda daghem år 2017. 

2 Personalen upplever att resurserna är bristfälliga

Kvaliteten på småbarnspedagogiken beror inte enbart på personalens utbildning och 
kompetens. Även strukturella faktorer, såsom antalet anställda, ledningssystemet, 
lokalerna och möjligheterna till fortbildning, har en avgörande inverkan på kvaliteten. 
Personalen i urbana kommuner har bättre möjligheter att delta i fortbildning än 
personalen i landsbygds- och tätortskommuner. 45 procent av personalen anser att 
de lokaler som barnen använder inte är ändamålsenliga eller tillräckliga. Dessutom 
försvårar bristen på ändamålsenlig utrustning genomförandet av verksamheten.(1,2,4)

Utvecklingsrekommendation: Anordnarna av småbarnspedagogik bör reda ut 
hur de befintliga lokalerna och utrustningen skulle kunna uppdateras så att 
de motsvarar de pedagogiska kraven på småbarnspedagogik. 
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3 Interaktionen är splittrad

Det positiva samspelet mellan barnet och vuxna som ger barnet känslomässigt stöd 
är en viktig kvalitetsfaktor i småbarnspedagogiken. Variationen i kvaliteten kan 
bero på personalens pedagogiska kompetens, men också bland annat på strävan 
efter effektivitet, vilket kan leda till att de anställda till och med dagligen flyttas 
från en enhet till en annan. 

Av personalen på daghemmen upplever 39 procent att personalomsättningen 
försvårar genomförandet av verksamheten enligt målen i lagen. Dessutom anser 
de anställda att barnens varierande vårdtider stör genomförandet. Personalens 
och barnens splittrade dagar främjar inte bestående förhållanden på det sätt som 
lagen förutsätter.(1,2,4)

Utvecklingsrekommendation: Anordnarna av småbarnspedagogik bör ägna 
mer uppmärksamhet åt hur barngrupperna bildas och se till att grupperna är så 
bestående som möjligt. Strävan efter effektivitet kan förhindra att bestående 
relationer uppkommer i barngrupperna. 

 
Sammanfattning

Småbarnspedagogik
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Styrsystemet betonar att barnets 
bästa alltid ska komma i främsta 
rummet.

Styrningen och övervakningen av 
privata tjänster är bristfällig.

Effektivare övervakning och styrning 
av de privata tjänsterna.

Tjänsterna inom 
småbarnspedagogiken är öppna 
för alla.

Personalen upplever att resurserna 
är bristfälliga.

Anordnarna bör se till att de 
pedagogiska kraven uppfylls.

Personalen är högutbildad. Interaktionen är splittrad. Fokus på hur bestående 
barngrupper bildas



2  
Grundläggande  

utbildning
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2.1 Kunskapsunderlag för den grundläggande utbildningen

Inom den grundläggande utbildningen genomförs både nationella utvärderingar av 
lärresultat och tema- och systemutvärderingar som gäller frågor som är aktuella 
inom utbildningsområdet. Under perioden 2016–2019 har bland annat följande 
projekt gett information om hur vårt utbildningssystem fungerar:

 ▪ Utvärderingar av lärresultat och longitudinella utvärderingar inom den grund-
läggande utbildningen (modersmål och litteratur samt matematik)

 ▪ Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

 ▪ Utvärdering av arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

 ▪ Utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen

 ▪ Bedömning av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen

 ▪ Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

Syda Productions/Shutterstock.com
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 ▪ Förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering hos anordnare av grundläg-
gande utbildning och gymnasieutbildning

 ▪ Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

2.2 Styrkor

1 Läget inom elevvården har förbättrats

Den nya lagen om elev- och studerandevård (1278/2013) trädde i kraft den 1 augusti 
2014. I och med lagen har läget inom elevvården förbättrats inom alla utbildnings-
former, särskilt inom förskoleundervisningen (figur 2). Utvecklingen av rutinerna 
har antingen effektiviserats eller effektiviserats betydligt. Elevvården har blivit en 
mer systematisk och sektorsövergripande helhet och de olika aktörernas ansvars-
områden har blivit tydligare.(1)
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FIGUR 2. Läget inom elevvården i de två utbildningsformerna före och efter att lagen om 
elev- och studerandevård trädde i kraft (n=260–263). 
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2 Fokus i skolorna har flyttats från lösning av 
problem till förebyggande av dem

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen anser många 
att elevhälsan har börjat fokusera allt mer på tidigt ingripande och förebyggande 
arbete (figur 3). Vissa utbildningsanordnare har redan skapat välfungerande rutiner 
för detta. Även förebyggande åtgärder som stöder arbetsron har utvecklats och 
vidtagits. De nya disciplinära och ingripande åtgärderna, såsom fostrande samtal, 
anses förbättra arbetsron i skolorna och förebygga att störande situationer upp-
kommer.(1,2) 
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FIGUR 3. Elev- och studerandevårdsgruppernas syn på förskjutningen av fokus från 
individuellt inriktad mot generellt inriktad elevhälsa (n=260–263).

3 Lärresultaten i främmande språk är goda eller till och med utmärkta

Eleverna behärskar A-engelska antingen bra (hör- och läsförståelse) eller utmärkt 
(muntliga och skriftliga kunskaper). De viktigaste faktorerna som har samband 
med resultaten är elevens planer för fortsatta studier (gymnasie-/yrkesutbildning), 
intresset för engelska utanför skolan, upplevelsen av att engelska är nyttigt, för-
äldrarnas utbildningsbakgrund (om de är studenter eller inte) och undervisnings-
språket i skolan (finska/svenska). 
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Elevernas kunskaper i B2-språk (franska, tyska och ryska) är i slutet av den grundläg-
gande utbildningen antingen goda eller utmärkta (i förhållande till den eftersträvade 
nivån A1.2–A1.3). De elever som gick i en svensk skola uppnådde bättre resultat 
än eleverna i finska skolor. Skillnaderna var störst när det gällde uppnåendet av de 
högsta kunskapsnivåerna på alla delområden. I de svenska skolorna var eleverna i 
genomsnitt även mer positivt inställda till B2-språken.(3–7)

4 Grunderna för läroplanen säkerställer kvaliteten på undervisningen

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan och läroplanen för den grundläg-
gande utbildningen är effektiva styrdokument med tanke på undervisningen och 
utbildningen. De säkerställer undervisningens kvalitet och jämlikheten inom under-
visningen. De flesta skolor, förskoleenheter och anordnare av förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning uppger att styrdokumenten stöder det lokala arbetet. 
Styrdokumenten upplevs allmänt som ett fungerande sätt att på lokal nivå ordna 
arbetet med att utveckla undervisningen och att föra arbetet framåt.(8)

5 Rutinerna för respons fungerar, lärprocessen styrs väl  
och bedömningen upplevs som rättvis

Inom den grundläggande utbildningen anser i regel såväl eleverna, lärarna som 
rektorerna att bedömningen är rättvis. Det finns ett tydligt samband mellan upp-
levelsen av att bedömningen är rättvis och entusiasmen för lärande. De elever som 
kände entusiasm för lärande ansåg oftare än de övriga eleverna att de hade blivit 
rättvist bedömda. Det upptäcktes inga skillnader mellan könen.

Inom den grundläggande utbildningen ansåg både lärarna och eleverna att bedöm-
ningen har blivit mer uppmuntrande, vilket kan främja elevernas självförtroende 
och motivation. Självförtroendet förebygger i sin tur en negativ inställning till 
skolan och skoluppgifter.

Lärarnas rutiner gällande respons och styrningen av lärprocessen ligger allmänt 
taget på rätt bra nivå. Lärarna lär eleverna att ge och ta emot respons och åskåd-
liggör lärprocessen för eleverna.(9)
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6 Goda kunskaper i finska som andraspråk  
i slutet av den grundläggande utbildningen 

De flesta elever som studerar finska som andraspråk uppnår en god färdighetsnivå, 
B1.1–B1.2, eller en högre nivå i slutskedet av den grundläggande utbildningen. I 
genomsnitt ligger eleverna på färdighetsnivå B2.1 (självständig språkfärdighet, 
grundnivå). 

Jämlikheten i utbildningen förverkligas i undervisningen av finska som andraspråk: 
det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen eller olika regioner. 
Elevernas kunskaper beror framför allt på hur länge de har gått i skola i Finland och 
vilken socioekonomisk bakgrund de har. De elever som talar estniska, ryska, kinesiska 
eller engelska som modersmål uppnår de bästa resultaten. Elevernas inställning 
till lärokursen i finska som andraspråk och det finska språket är mycket positiv.(10)

Inom svenskspråkig grundläggande utbildning finns det utmaningar med resurserna 
för undervisningen i svenska som andraspråk och litteratur. Småskaligheten är ofta 
en utmaning. Det kan till exempel vara svårt att få fram ändamålsenliga resurser 
för svenska som andraspråk för att behovet endast gäller enskilda elever.(19)

7 Samarbete och gemenskap främjar effektivt 
utvecklingen av undervisningen

Den aktiva dialogen, den positiva inställningen till förändringar samt samarbetet 
mellan lärare eller lärare och rektorer/chefer stöder på ett väsentligt sätt arbetet 
med att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De 
skolor, förskoleenheter och anordnare av förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning som har utvecklat fungerande samarbetssätt anser sig klara arbetet med 
läroplanerna bra, även om de tycker att resurserna är bristfälliga.(8)
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2.3 Svagheter

 
1 Skillnaderna i förutsättningarna för att anordna undervisning växer

Staten har på 2010-talet fattat sparbeslut som även återspeglar sig i utbildningen. 
De totala kostnaderna per elev har i genomsnitt förblivit oförändrade eftersom 
utbildningsanordnarna har ökat besparingarna för att kompensera sin finansie-
ringsandel eller andra inkomster. Undervisningens andel av kostnaderna per elev 
har emellertid utvecklats i olika riktningar hos anordnare av olika storlekar: hos 
de största anordnarna har kostnaderna för undervisningen minskat, medan de hos 
de små anordnarna har ökat. De anordnare som har gjort besparingar har i första 
hand sparat personalkostnader. De har även minskat mängden undervisning.(11)

Utvecklingsrekommendation: Ökningen av skillnaderna i förutsättningarna för 
att anordna undervisning bör stoppas för att elevernas lika rätt till undervisning 
ska kunna tillgodoses. Detta bör även beaktas när beslut om finansieringslös-
ningar fattas på statlig eller kommunal nivå.

mooremedia/Shutterstock.com
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2 Mobbning och ensamhet är fortfarande vanliga problem i skolorna

Trots att mobbningen i skolorna har minskat stadigt under hela 2010-talet, uppger 
11 procent av eleverna i årskurs 1–6 och 16 procent av eleverna i årskurs 7–9 att 
det i deras skola förekommer mobbning flera gånger i veckan (figur 4). Dessutom 
känner sig 10 procent av eleverna i årskurs 1–6 ensamma minst en gång i veckan. 
Detsamma gäller 12 procent av eleverna i årskurs 7–9 (figur 5). 

Även lärarna har gjort liknande observationer. Nästan alla skolor har en plan för hur 
eleverna ska skyddas mot mobbning och våld. Däremot ansåg över hälften av lärarna 
att introduktionen till arbete enligt planen samt uppdateringen, uppföljningen och 
utvärderingen av planen inte fungerade på ett optimalt sätt. 

Utvecklingsrekommendation: Skolorna bör fortsättningsvis satsa på att skapa 
en positiv verksamhetskultur där förebyggandet av mobbning och ensamhet 
spelar en större roll än tidigare. Skolorna bör utarbeta lagstadgade planer till 
stöd för arbetet och börja använda dem.(2)
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FIGUR 4. Elevernas svar på frågan om hur ofta de har sett någon elev bli mobbad (n=13 363)
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FIGUR 5. Svaren på frågan om hur ofta eleven känner sig ensam i skolan (n=13 363). 

Enligt en global utredning publicerad av Unesco har de elever som blivit 
mobbade tre gånger större sannolikhet att känna sig utanför och två gånger 
större sannolikhet att hoppa av skolan än de övriga eleverna. De har sämre 
skolframgång och hamnar oftare utanför fortsatta studier. Utredningen visar 
att upp till var tredje elev som deltog i undersökningen hade blivit mobbad i 
skolan minst en gång i månaden. (Unesco 2019) 

 
3 Utvärderingen av den egna verksamheten uppfyller inte lagens krav

Sedan år 1998 har anordnarna av grundläggande utbildning haft lagstadgad skyl-
dighet att utvärdera sin verksamhet. Efter tjugo år bedömer dock över hälften av 
utbildningsanordnarna att deras rutiner för självvärdering och kvalitetsledning 
ligger på nivån har påbörjats på skalan saknas/har påbörjats/under utveckling/väl 
utvecklade (figur 6). Med andra ord har långt ifrån alla utbildningsanordnare ett 
fungerande självvärderingssystem eller systematisk utvärderingspraxis. I synnerhet 
ansågs förutsättningarna för kvalitetsledning vara bristfälliga. Styrningsmekanismen 
för utvärdering av den egna verksamheten har inte varit tillräckligt effektiv för att 
säkerställa att kvalitetsledningen och utvärderingen fungerar.(12)
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FIGUR 6. Nivån på kvalitetsledningen och självvärderingen enligt anordnarna (n=368). 

Utvecklingsrekommendation: En nationell strategi för kvalitetshantering bör 
utarbetas. Strategin bör innehålla riktlinjer för kvalitetshanteringen och den 
kontinuerliga styrningen av kvalitetshanteringen, från småbarnspedagogik 
till gymnasieutbildning.

 
4 Könet påverkar studiemotivationen

Det verkar som om matematik inte intresserar flickorna samtidigt som modersmål 
och litteratur inte intresserar pojkarna. Inställningen till studier har ett starkt sam-
band med elevens kunskaper och således även med elevens framtida möjligheter och 
val (figur 7). De olika sektorerna i samhället behöver både män och kvinnor.(13–15, 23)

Utvecklingsrekommendation: Man bör från första början ägna uppmärksamhet 
åt skillnaderna mellan flickors och pojkars färdigheter och inställning. Lärarna 
och lärarutbildarna borde reflektera över och forska i tillvägagångssätt som 
ökar flickornas intresse för matematik och pojkarnas intresse för modersmål 
och litteratur. Det är även viktigt att genom forskning utreda orsakerna till 
skillnaderna i motivationen mellan könen.
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FIGUR 7. Elevernas inställning till matematik inom den grundläggande utbildningen och 
deras val av utbildning på andra stadiet.(16) 

5 Inte ens goda språkkunskaper garanterar att de som studerar 
finska som andraspråk behärskar innehållet i olika läroämnen

Inte ens goda kunskaper i finska i slutet av den grundläggande utbildningen ga-
ranterar att de elever som studerar finska som andraspråk har tillräckliga språk-
kunskaper för att behärska begreppen och innehållet i de olika läroämnena. När en 
ung person med invandrarbakgrund har deltagit i den grundläggande utbildningen 
i Finland under fem år håller hans eller hennes språkkunskaper och textfärdigheter 
fortfarande på att utvecklas. Särskilt de skriftliga färdigheterna kräver övning för 
att hen ska kunna studera olika ämnen.(10)
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Utvecklingsrekommendation: Lärare i alla läroämnen måste vara medvetna 
om att de även är lärare i sitt kunskapsområdes språk och begrepp. Utveck-
lingen av elevernas språkkunskaper bör stödjas effektivare som en del av all 
undervisning.

När läroplikten upphör är andra generationens invandrares lärresultat sämre 
än de infödda finländska elevernas, även om de har gått hela grundskolan i 
Finland. (OECD 2018)

 
6 Jämlikheten i utbildningen uppnås inte fullt ut i fråga om  
undervisning på svenska och språkminoriteter

Det finns vissa utmaningar på nationell nivå inom undervisningen på svenska när 
det gäller jämlikhet. Elever i svenska skolor har fått svagare resultat än elever i 
finska skolor i bland annat historia och naturvetenskapliga läroämnen i utvärde-
ringar i slutet av den grundläggande utbildningen(17–18). Nästan hälften av eleverna 
i de svenska skolorna kommer från en familj där man talar finska eller något annat 
språk än svenska. Det är en utmaning för den svenska skolan att säkra och utveckla 
lika inlärningsmöjligheter för den stora gruppen två- och flerspråkiga elever.(19) 

Lärarens utbildningsbakgrund, antalet undervisningstimmar samt undervisnings-
materialets kvalitet och knapphet gör det också svårare att uppnå målen för 
lärande i minoritetsspråk, såsom samiska, romani och teckenspråk. Endast strax 
över hälften av de lärare som undervisar i samiska som modersmål har behörighet 
som lärare i samiska.(20) 

Utbildningen för lärare i romani varierar från grundskola till högskoleexamen och 
närmare 90 procent av lärarna upplever att de behöver mer utbildning. Antalet 
undervisningstimmar i romani varierar mycket och det finns stora skillnader mellan 
elevernas kunskapsnivåer.(21)

Av de elever som studerar teckenspråk som modersmål uppnår cirka en fjärdedel 
kunskaper på minst god nivå. Endast få teckenspråkslärare har behörighet som äm-
neslärare i teckenspråk. Lärarna i teckenspråk har inte tillgång till fortbildning eller 
kompletterande utbildning om till exempel teckenspråkets strukturer, användning 
av innehållet eller om hur döva personer anammar kunskaper. Utvärderingarna av 
de tre minoritetsspråken genomfördes för första gången år 2015.(22) 
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Utvecklingsrekommendation: Elevernas lika möjligheter att uppnå målen för 
lärande ska tryggas genom att språkmedveten undervisning utvecklas i olika 
läroämnen. Man borde öka antalet veckotimmar i lärokurserna i minoritets-
språken och teckenspråk i grundskolan för att eleverna ska kunna utveckla en 
stark kulturell identitet. En nationell, digital plattform för undervisningsmate-
rial borde skapas för att samla och sprida information bland lärarna. Lärarna i 
teckenspråk borde ha tillgång till regelbunden, årlig fortbildning. Lärresultaten 
borde följas upp aktivt och systematiskt med jämna mellanrum.

 
7 Bedömningen i övergångsskedena bör utvecklas

Det finns skillnader i bedömningsgrunderna beroende på skolans storlek, läroämne 
och lärarnas erfarenhet samt mellan de lägre och högre årskurserna inom den 
grundläggande utbildningen. Enligt lärarna grundar slutbedömningen sig vanligen 
på hur bra eleven i genomsnitt har uppnått målen, men även på elevens kunskaper 
vid tidpunkten för slutbedömningen. Många uppger sig även använda medelvärdet 
av elevens tidigare vitsord, vilket enligt grunderna för läroplanen är förbjudet. 

Lärarna i årskurs 7–9 är inte eniga om hur bra man lyckats beskriva elevens verk-
liga kompetens genom bedömningen vid övergången från årskurs sex till de högre 
årskurserna. I slutet av årskurs sex fokuserar bedömningen på utvecklingen av 
arbets- och inlärningsfärdigheterna, framstegen i olika läroämnen och stödet för 
studiemotivation. Framstegen i mångsidig kompetens påverkar bedömningen minst. 

Lärarna anser att bedömningen lyckas sämst vid övergången mellan årskurs nio 
och gymnasiet. Endast 22 procent av gymnasielärarna tror att vitsorden beskriver 
elevens kunskaper väl när eleven går vidare från årskurs nio till gymnasiet (figur 8).(9) 
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FIGUR 8. Lärarnas åsikter om hur väl bedömningen inför övergångsskedena beskriver 
elevens kunskaper

Utvecklingsrekommendation: Lärarna bör etablera bedömningspraxis som 
grundar sig på målen för lärande och kriterierna. Ett begränsat antal exakt 
formulerade mål och kriterier är den viktigaste förutsättningen för en rättvis 
och enhetlig bedömning av lärprocesser och kunnande. Det är även viktigt 
att redan i grunderna för läroplanen, som utarbetas av Utbildningsstyrelsen, 
säkerställa motsvarigheten mellan målen och kriterierna, så att lärarens elev-
specifika bedömning kan stödjas tillräckligt. 
För att betygsättningen ska bli tydligare och enhetligare behöver grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen och de lokala läroplanerna göras 
tydligare. De aktörer som erbjuder grundläggande utbildning och fortbildning 
borde liksom ledningen för skolor och läroanstalter långsiktigt fästa vikt vid 
att stärka lärarnas bedömningskompetens och att göra den mångsidigare.(9)
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2.4 Statistik över lärresultat

 
Skillnaderna mellan elevernas kunskaper har ökat något 
i matematik och i modersmål och litteratur 

Skillnaderna mellan elevernas lärresultat i matematik verkar ha ökat måttligt mel-
lan 1998 och 2015 (figur 9). Detta tyder på att ojämlikheten mellan eleverna håller 
på att öka. Det är därför klokt att följa denna utveckling noga.(16)

Samma tendens kan även ses i utvärderingarna av lärresultat i modersmål och 
litteratur mellan 1999 och 2015. Den här trenden är liknande både i modersmålet 
svenska och modersmålet finska.(13)

Kuvitelmia/Hanna Tarkiainen
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FIGUR 9. Utvecklingen av skillnaderna i elevernas kunskaper i matematik och i modersmål 
och litteratur (finska och svenska) i utvärderingarna av lärresultat 1998–2015. Uppgifterna 
för åren 2014–2015 gäller både den pappersbaserade och digitala utvärderingen. 
(variationskoefficent = standardavvikelsen/medelvärdet*100)

Betydande skillnader mellan flickors och pojkars skrivkompetens 

Utvärderingarna av lärresultat visar att det finns stora skillnader mellan flickors och 
pojkars skrivkompetens (figur 10). Utvärderingen av lärresultaten i modersmål och 
litteratur hade i årskurs nio år 2015 fokus på skrivkompetens. Skillnaderna mellan 
flickor och pojkar var i lärokursen finska och litteratur störst i den skrivuppgift 
som eleverna klarade bäst, dvs. ansökan om sommarjobb. I cirka en femtedel av 
de ansökningar som skrivits av en pojke var nivån så låg att eleven i en verklig 
situation sannolikt inte skulle ha kunnat söka arbete (av flickornas ansökningar 
var andelen 3,7 procent).(15)

Också i lärokursen svenska och litteratur förekom stora könsskillnader i skrivupp-
gifterna, särskilt i ett brev och i en insändare som eleverna skrev. De största köns-
skillnaderna gällde bl.a. strukturen i texterna, språklig korrekthet och uppbyggnaden 
av textinnehållet.(23)
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Grundskoleelevernas skrivkompetens har ett starkt samband med elevernas förut-
sättningar för att bli antagna till fortsatta studier och möjligheter till sam hällelig 
påverkan. Det är oroväckande att allt fler elevers kompetens riskerar att bli bristfällig. 
I och med resultaten av de internationella PISA-undersökningarna har skrivkompe-
tensen dock hamnat i skuggan av diskussionen om läsfärdighet.(14)
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FIGUR 10. Fördelningen av pojkars och flickors lösningsandelar i skrivuppgifter i slutet av 
årskurs nio, lärokursen finska och litteratur. 

Stora skillnader i modersmålskunskaperna mellan elever 
som sökt till gymnasiet och till yrkesutbildning

En jämförelse av de elever som har sökt till yrkesutbildning respektive gymnasiet 
visar att det finns stora skillnader i ämnet modersmål och litteratur i fråga om både 
lärresultat och attityder i slutet av den grundläggande utbildningen. Skillnaderna 
finns både i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor. Skillnaderna i lärokursen finska 
och litteratur åskådliggörs i figur 11 så att de svagaste utvärderingsresultaten finns 
i den första kvintilen (femtedelen) och de bästa resultaten i den femte kvintilen. 
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Utvärderingen i årskurs nio år 2014 visade att största delen av resultaten för de 
elever som sökt till yrkesutbildningen låg i de lägsta kvintilerna (kvintil 1 och 2). I 
de här kvintilerna var de elever som sökt till gymnasieutbildning underrepresente-
rade. Men de som sökt till gymnasiet var däremot överrepresenterade i de högre 
kvintilerna (3, 4 och 5). Resultatet motsvarar förväntningarna och överensstämmer 
med de tidigare utvärderingarna av lärresultat i ämnet. Situationen är densamma 
både i modersmålet finska och svenska.(14, 23)
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Sammanfattning

Grundläggande utbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Läget inom elevvården har 
förbättrats.

Skillnaderna i förutsättningarna för 
att anordna utbildning växer.

Lösningar som gäller finansiering 
m.m. behövs på statlig och 
kommunal nivå.

Fokus i skolorna har flyttats från 
lösning av problem till förebyggande 
av dem.

Mobbning och ensamhet är 
fortfarande vanliga problem i 
skolorna.

Lagstadgade planer behövs, liksom 
förändringar i verksamhetskulturen.

Lärresultaten i främmande språk är 
goda eller till och med utmärkta.

Utvärderingen av den egna 
verksamheten inom den 
grundläggande utbildningen 
uppfyller inte lagens krav.

En nationell strategi för 
kvalitetshantering behövs.

Grunderna för läroplanen 
säkerställer kvaliteten på 
undervisningen.

Könet påverkar studiemotivationen. Utveckling och undersökning av 
metoder för att ingripa ända från 
början av utbildningsvägen.

Rutinerna för respons fungerar, 
lärprocessen styrs väl och 
bedömningen upplevs som rättvis.

Inte ens goda språkkunskaper 
garanterar att de som studerar 
finska som andraspråk behärskar 
innehållet i olika läroämnen.

Lärarna behöver bli mer 
språkmedvetna, stödet för 
utvecklingen av språkkunskaperna 
borde ingå som en del av all 
undervisning.

Elever som studerar finska som 
andraspråk har goda kunskaper 
och jämlikheten förverkligas i F2-
undervisningen.

Jämlikheten i utbildningen 
uppnås inte fullt ut när det gäller 
språkminoriteter.

Mer undervisning, 
undervisningsmaterial och 
fortbildning

Samarbete och gemenskap 
främjar effektivt utvecklingen av 
undervisningen.

Bedömningen i övergångsskedena 
bör utvecklas.

Bedömning som grundar sig på 
mål och kriterier bör utvecklas på 
system- och skolnivå.



3  
Gymnasieutbildning
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3.1 Kunskapsunderlag för gymnasieutbildningen

Läget inom gymnasieutbildningen utvärderas av enheten för allmänbildande ut-
bildning och småbarnspedagogik. Inom gymnasieutbildningen genomförs både 
tema- och systemutvärderingar samt utvärderingar av lärresultat. I tema- och 
systemutvärderingarna deltar ofta både den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen. Också de longitudinella utvärderingarna av lärresultat har 
gällt gymnasieutbildningen. Under perioden 2016-2019 har bland annat följande 
projekt gett information som gäller gymnasieutbildningen:

 ▪ Utvärderingar av lärresultat och longitudinella utvärderingar (modersmål och 
litteratur samt matematik)

 ▪ Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

 ▪ Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet

 ▪ Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

Syda Productions/Shutterstock.com
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 ▪ Kvalitetslednings- och självvärderingspraxis hos anordnare av grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning

 ▪ Bedömning av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen. 

 
3.2 Styrkor

1 Tillgången till studerandevård har förbättrats

82 procent av gymnasiernas elevhälsogrupper är av delvis eller helt samma åsikt 
om att de studerande får elevhälsotjänster inom ramen för de lagstadgade tids-
gränserna (figur 12). Majoriteten av respondenterna anser att det har blivit enklare 
för de studerande att få hjälp, att tillgången till elevhälsotjänsterna har förbättrats 
och att lagen om elev- och studerandevård har främjat möjligheterna att få tidigt 
stöd. Över 40 procent av elevhälsogrupperna kunde inte ta ställning till om lagen 
om elev- och studerandevård har främjat genomförandet av närserviceprincipen 
eller om den har gjort kvaliteten på elevhälsotjänsterna enhetligare.(1)
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Effekterna av lagen om elev- och studerandevård på elevhälsotjänsterna

FIGUR 12. Elevhälsogruppernas åsikter om effekterna av lagen om elev- och studerandevård 
på tillgången till elevhälsotjänster och tjänsternas tillräcklighet (n=208–209). 
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2 Fokus på behovet av stöd och undervisning i finska som andraspråk  
hos studerande med invandrarbakgrund

63 procent av dem som anordnar gymnasieutbildning erbjuder de studerande un-
dervisning i finska som andraspråk och även lärarna är nöjda med arrangemangen 
för undervisning i finska som andraspråk. 88 procent av de trehundra utbildnings-
anordnare som deltog i utvärderingen ordnar stödundervisning för studerande 
med invandrarbakgrund. Anordnarna och lärarna anser att studerande med in-
vandrarbakgrund har mindre motivationsproblem, att deras vårdnadshavare mer 
sällan är ointresserade av deras studier och att de mer sällan använder droger än 
de övriga eleverna.(2)

 
3 IT-användningen ligger på en god nivå

De digitala lärmiljöerna och användningen av dem som stöd för lärandet ligger 
hos de flesta anordnare av gymnasieutbildning på en god eller mycket god nivå 
i förhållande till de mål som ingår i grunderna för läroplanen (tabell 2). Det finns 
relativt sett flest anordnare som bedömer sin situation som god eller mycket god 
bland anordnarna med 301–500 studerande. Orsaken till en försvarlig eller medel-
måttig nivå kan enligt anordnarna till exempel vara brist på resurser, föråldrade 
enheter, problem med internetuppkoppling eller brister i lärarnas kompetens. De 
flesta anordnare (69 procent) hade under år 2016 beviljat tilläggsanslag för digitala 
lärmiljöer och användningen av dem som stöd för lärandet.(3)

TABELL 2. Utbildningsanordnarnas bedömning av nivån på de IT-baserade lärmiljöerna 
och användningen av dem som stöd för lärandet i förhållande till målen i grunderna för 
läroplanen. 

Nivå % n
Försvarlig 3,9 10

Medelmåttig 27,0 69
God 54,7 140

Mycket god 14,5 37
Totalt 100,0 256
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I Finland har 49 procent av dem som är i åldern 25 och 34 år avlagt gymnasie-
examen, vilket är 8 procent mer än i OECD-länderna i genomsnitt. (OECD 2019)

4 Samarbetet mellan gymnasierna har ökat

Anordnarna av gymnasieutbildning ska bedriva samarbete med andra som ordnar 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning (629/1998, 5 §). Svaren 
på en enkät till anordnarna visar att anordnarna i de flesta fall har ökat samarbetet 
med andra gymnasier mellan läsåren 2010–2011 och 2016–2017 (tabell 3). Även det 
internationella samarbetet har ökat. Ökningen av samarbetet med yrkesläroanstalter 
eller högskolor och universitet har varit mer sällsynt. Alla anordnare samarbetade 
med någon aktör.(3)

TABELL 3. Förändringarna i samarbetet med andra läroanstalter mellan läsåren 2010–2011 
och 2016–2017. Källa: Anordnarenkät. 

Utvecklingen av 
mängden 
samarbete

Gymnasier Yrkesläroanstalter Högskolor Internationellt 
samarbete

% n % n % n % n
Har minskat 2,7 7 13,2 32 2,9 7 5,7 14
Ingen förändring 36,7 94 56,2 136 53,7 130 43,0 105
Har ökat 59,0 151 20,7 50 32,6 79 44,7 109
Inget samarbete 1,6 4 9,9 24 10,7 26 6,6 16
Totalt 100,0 256 100,0 243 100,0 242 100,0 244
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3.3 Svagheter

 
 
1 Föräldrarnas utbildningsbakgrund har en bestående inverkan  
på barnets kunskaper

Det finns tydliga skillnader i elevernas kunskaper beroende på föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund. Detta gäller alla skolstadier från den grundläggande utbildningen 
till gymnasieutbildningen. Skillnaderna är inte stora, men de är systematiska och 
bestående, vilket tyder på att utbildningssystemet inte kan jämna ut dem.(4–6)

Utvecklingsrekommendation: Det finns skäl att på samhällsnivå ägna uppmärk-
samhet åt skillnader som beror på elevernas bakgrund eftersom utbildnings-
systemet inte har tillräckliga verktyg för att jämna ut dem. Särskilt bör man 
uppmärksamma föräldrarnas attityder och delaktighet under elevens skolgång.

Kuvitelm
ia/H

anna Tarkiainen
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2 Stora skillnader i matematikkunskaperna bland studerande 
som går över till fortsatta studier eller arbetslivet

Kunskaperna hos de studerande som läser lång matematik förbättras betydligt 
under gymnasieutbildningen, medan de studerande som genomgår minimiantalet 
kurser i kort matematik nätt och jämnt lyckas hålla den nivå som de haft i nionde 
klassen (figur 13). Skillnaderna inom gymnasieutbildningen är till och med större 
än skillnaderna mellan gymnasie- och yrkesutbildningen. Skillnaderna mellan de 
olika gymnasiernas riktlinjer för bedömning minskar likvärdigheten. Samma slut-
vitsord kan kräva betydligt bättre kunskaper i de gymnasier som uppnår de bästa 
resultaten än i gymnasierna med svagare resultat.(5)

Utvecklingsrekommendation: På grund av de stora skillnaderna i elevernas 
och de studerandes kunskaper i slutet av den grundläggande utbildningen och i 
utbildningen på andra stadiet är det bra att redan inom småbarnspedagogiken 
ägna allt mer uppmärksamhet åt de barn som behöver stöd.(5)
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FIGUR 13. Kunskapsnivån i matematik för de studerande i gymnasie- och yrkesutbildningen 
under 13 skolår. (Lärresultaten är insamlade år 2003 [uppskattning], 2005, 2008, 2012 och 
2015). 
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3 Mer insatser krävs för att stöda studerande med 
invandrarbakgrund och höja personalens kompetens 

Lärarna anser att stödet till studerande i vardagen ofta beror på enskilda lärares 
aktivitet, motivation och ork. 88 procent av utbildningsanordnarna ordnar stöd-
undervisning, men i jämförelse med anordnarna på de övriga utbildningsstadierna 
vet de inte lika mycket om studiematerial och undervisningsmetoder som bygger på 
tanken om språklig medvetenhet. Endast 62 procent av lärarna tror att personalen 
beaktar nivån på de studerandes språkkunskaper i undervisningen. 

63 procent av anordnarna av gymnasieutbildning erbjuder de studerande undervis-
ning i finska som andraspråk och endast 24 procent erbjuder undervisning i den 
studerandes modersmål. Enligt utbildningsanordnarna och lärarna försvårar även 
anpassningsproblem relaterade till undervisnings- och studiekulturen samt kulturellt 
motstridiga sociala förväntningar studierna för personer med invandrarbakgrund. 
Båda grupperna ansåg att personalens kompetens och attityder är de viktigaste 
utvecklingsområdena.(2)

Utvecklingsrekommendation: Studiematerial och undervisningsmetoder som 
bygger på tanken om språklig medvetenhet ska utvecklas så att de motsvarar de 
studerandes behov. Lärarnas möjligheter till tilläggsutbildning borde bli bättre.

 
4 Kvalitetslednings- och självvärderingspraxis 
förutsätter styrning och allokering av resurser

I en utvärdering som genomfördes år 2016 bedömde över hälften av anordnarna 
av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att de i fråga om kvalitets-
ledning ligger på nivån har påbörjats. Alla anordnares verksamhet uppfyllde enligt 
självvärderingarna inte de krav som fastställdes vid reformen av lagstiftningen 
om utbildning år 1998. I synnerhet upplevdes resurserna för kvalitetsledning, dvs. 
tid och pengar, samt utvärderingskompetensen över hela linjen som bristfälliga 
(figur 14). Anordnarna ansåg att de största utmaningarna i framtiden är bristen på 
resurser och den osystematiska kvalitetshanteringsverksamheten.(7)

Den nya gymnasielagen försöker förbättra situationen så att utbildningsanordnaren 
inte bara har skyldighet att utvärdera sin egen utbildning och dess genomslagskraft, 
utan också att regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sina 
kvalitetshanteringssystem (56 § i gymnasielagen 714/2018). 
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Utvecklingsrekommendation: Det bör reserveras tillräckliga resurser och stöd 
för utbildningsanordnarna för att de ska kunna vidta de åtgärder för att skapa 
och utveckla kvalitetshanteringssystem som gymnasielagen kräver.
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FIGUR 14. Anordnarnas största utmaningar i fråga om kvalitetsledning och självvärdering 
(n=447). 

5 Övergången till fortsatta studier kräver mer studiehandledning  
och ökat samarbete med högskolor 

Allt färre studenter fortsätter sina studier omedelbart efter gymnasiet. Därför för-
pliktar den nya gymnasielagen utbildningsanordnarna att erbjuda studiehandledning 
under ett år efter att den studerande slutfört sina studier (25 § i gymnasielagen 
714/2018). Detta och bland annat kraven på att förnya handledningsrutinerna för-
utsätter att utbildningsanordnarna ökar mängden studiehandledning och utvecklar 
dess kvalitet, vilket är utmanande eftersom man i första hand strävar efter att göra 
besparingar genom att skära ned på personalkostnaderna.(3, 8)

För att göra övergångsskedena smidigare förpliktar den nya gymnasielagen också 
utbildningsanordnarna att samarbeta med högskolor (8 §). Eftersom samarbetets 
karaktär och omfattning inte specificeras i lagen kan skyldighetens effekter variera 
efter område. År 2017 samarbetade cirka en tiondedel av anordnarna av gymnasie-
utbildning inte alls med högskolor (3, 9).
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Utvecklingsrekommendation: Man bör redan i ett tidigt skede ägna särskild 
uppmärksamhet åt studiehandledning och allokera resurser till den. De nya 
ansökningsförfarandena för fortsatta studier betonar allt mer vikten av de 
val som den studerande gör under gymnasietiden. Man bör se till att alla stu-
derande vet vilka konsekvenser deras val under gymnasietiden har för deras 
fortsatta studier. Då handledningen utvecklas bör man även främja lärarnas 
deltagande och samarbetet med arbetslivet.

År 2017 fortsatte endast 28 procent av studenterna sina studier omedelbart 
efter gymnasiet. (Statistikcentralen 2018)

 
6 Varierande praxis för höjning av vitsord för gymnasiekurser 

Möjligheterna att höja vitsorden för godkända gymnasiekurser samt praxis för 
detta varierar från gymnasium till gymnasium. De studerande, lärarna och rekto-
rerna har olika uppfattningar om praxis för omtagning (figur 15). Det upptäcktes 
även skillnader i omtagningspraxis mellan olika läroämnen och olika gymnasier. 
Den stora variationen i praxis är ett klart missförhållande med tanke på jämlik och 
rättvis bedömning av de studerande.

Rektorerna och lärarna har liknande uppfattningar om hur vitsord kan höjas, men 
praxis varierar efter läroämne. De studerandes uppfattningar om höjningspraxisen 
skiljer sig från personalens uppfattningar och 15–20 procent av de studerande 
trodde att det inte är möjligt att höja vitsord.(10)

Utvecklingsrekommendation: Gymnasierna bör se till att praxis för omtagning 
och höjning av vitsord är enhetlig. Den nuvarande, oenhetliga praxisen för 
omtagning och höjning främjar inte rättvisan. Det bör reserveras tillräckligt 
med tid och möjligheter för att de studerande ska få utnyttja handledningen 
och få respons och också få visa sitt kunnande i undervisnings- och inlär-
ningsprocesserna.
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Omtagning 
av kursen

Särskilda 
förhör

Tilläggs-
prestationer

Helt av annan åsikt               Delvis av annan åsikt           Varken av samma eller annan åsikt

Delvis av samma åsikt          Helt av samma åsikt

Möjligheterna att höja ett godkänt kursvitsord

Rektorerna (medelv. 4,4; n=57)

Lärarna (medelv. 4,5; n=676)

De studerande (medelv. 4,0; n=914)

Rektorerna (medelv. 4,6; n=59)

Lärarna (medelv. 3,9; n=668)

De studerande (medelv. 3,4; n=911)

Rektorerna (medelv. 3,6; n=57)

Lärarna (medelv. 3,0; n=665)

De studerande (medelv. 2,9; n=907)

FIGUR 15. Möjligheterna att höja ett godkänt kursvitsord ur rektorernas, lärarnas och de 
studerandes perspektiv (2019). 
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3.4 Statistik över lärresultat

Könsskillnaderna i modersmålet jämnas inte ut under gymnasietiden 

Vitsordsfördelningen i studentprovet i finska som modersmål våren 2017 visar att 
det i slutskedet av gymnasiet fortfarande finns skillnader mellan könen. Flickorna 
får betydligt bättre resultat i studentprovet än pojkarna, även om de studerandes 
utgångsnivå beaktas.

I studentprovet i modersmålet var skillnaden mellan flickor och pojkar något mindre 
än i utvärderingarna av lärresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9 i den 
grundläggande utbildningen. Pojkarnas relativa andel i fråga om högre poängantal 
var något större och i fråga om lägre poängantal något mindre i studentprovet än i 
utvärderingarna av lärresultat. Denna minskning av skillnaderna åskådliggörs i figur 
16 med hjälp av kvintiler (femtedelar), så att de svagaste lärresultaten finns i den 
första kvintilen och de bästa lärresultaten i den femte kvintilen.(6) 

Kuvitelmia/Hanna Tarkiainen
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FIGUR 16. Flickors och pojkars modersmålsresultat (finska) i utvärderingen i årskurs 9 och 
senare i studentprovet, indelat i kvintiler. 

 
Sammanfattning

Gymnasieutbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Tillgången till studerandevård har 
förbättrats.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund 
har en bestående inverkan på 
barnets kunskaper.

Ökad uppmärksamhet på frågan i 
hela samhället och inkluderande av 
föräldrarna

Fokus på behovet av stöd 
och undervisning i finska som 
andraspråk hos studerande med 
invandrarbakgrund

Stora skillnader i 
matematikkunskaperna bland de 
studerande som går över till fortsatta 
studier eller arbetslivet

Mer fokus på dem som behöver 
mest stöd och på jämförbarheten 
mellan vitsorden

IT-användningen håller en god nivå. Mer insatser krävs för att stöda 
studerande med invandrarbakgrund 
och höja personalens kompetens 

Mer undervisningsmaterial som 
bygger på språklig medvetenhet, 
mer fortbildning

Samarbetet mellan gymnasierna 
har ökat.

Kvalitetslednings- och 
självvärderingspraxisen förutsätter 
styrning och allokering av resurser.

Utbildningsanordnaren bör reservera 
tillräckliga resurser.

Övergången till fortsatta studier 
kräver bättre studiehandledning och 
ökat samarbete med högskolor

Studiehandledningen måste 
utvecklas och borde inledas 
tillräckligt tidigt.

Varierande praxis för höjning av 
vitsord för gymnasiekurser 



4  
Yrkesutbildning
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4.1 Kunskapsunderlag för yrkesutbildningen

 
Inom yrkesutbildningen genomför NCU utvärderingar av lärresultat och utbild-
ningsanordnarnas kvalitetshanteringssystem samt samhälleligt aktuella tema- och 
systemutvärderingar. Under perioden 2016–2019 har yrkesutbildningen utvärderats 
i bland annat följande projekt:

 ▪ Utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen

 ▪ Utvärdering av systemet för utvärdering av lärresultat i yrkesutbildning

 ▪ Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning

 ▪ Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

 ▪ Företagande i yrkesutbildningen och högskolorna

 ▪ Studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångs-
skeden.

Monkey Business Images/Shutterstock.com
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4.2 Styrkor

1 Den kompetensbaserade modellen leder 
yrkesutbildningen i rätt riktning

Den kompetensbaserade modellen, som är ett av de viktigaste målen för reformen 
av yrkesutbildningen, har skapat en god grund för förändring inom yrkesutbildningen 
och leder utbildningen i rätt riktning. Under åren 2016–2018 har man samlat in infor-
mation från utbildningsanordnarnas ledning, lärare, studerande, representanter för 
arbetslivet och andra intressegrupper i form av projekt som på ett förutseende sätt 
har utrett läget inom den kompetensbaserade utbildningen samt de faktorer som 
främjar (figur 17) eller förhindrar kompetensbaserad utbildning. Projekten gav även 
information om de kritiska framgångsfaktorerna och utvecklingsbehoven i reformen. 

Utbildningsanordnarna förhåller sig positiva till målen för reformen: till exempel 
ska examenssystemet bli tydligare, utbildningen ska vara mer studerandecentrerad, 
utbildningsvägarna ska vara allt mer flexibla, utbildningen ska fokusera allt mer på 
och ha en närmare kontakt med arbetslivet och man ska i allt större utsträckning 
fokusera på att förvärva den kompetens som saknas.(1,2)
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2 Lärmiljöerna och undervisningsmetoderna har blivit mångsidigare

Man har inom undervisningen övergått till teamlärande, fenomenbaserat lärande, 
projektlärande och större samlade kompetenser för att öka  arbetslivsorienteringen. 
Även utbildningen på arbetsplatsen har ökat och blivit mer omfattande, och lär-
miljöerna och verktygen har utvecklats så att de är mer arbetslivsorienterade. 
Bland annat inom undervisningen i företagande används mångsidiga undervisnings-
metoder och lärmiljöer.(2,3) 

3 Samarbetet med arbetslivet har ökat

Anordnarna av yrkesutbildning har ett närmare samarbete med arbetslivet än ti-
digare. De har bland annat fungerande modeller för samarbete med företag. Vissa 
anordnare har även skapat etablerade modeller för samarbete med arbetslivet för 
att genomföra utbildning och yrkesprov på arbetsplatser. Även specialstuderande 
avlägger yrkesprov på arbetsplatser i nästan samma mån som övriga studerande.(1–4)

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var det år 2017 fyra procentenheter 
mer sannolikt att de nyutexaminerade fick arbete än året innan. Ett år efter 
utexamineringen hade nästan 70 procent fått arbete. Sysselsättningen ökade 
mest, med fem procentenheter, bland de personer som avlagt yrkesexamen 
på andra stadiet. (Statistikcentralen 2019)

 
4 De studerandes kunskaper om hållbar utveckling ligger på en god nivå

Av de studerande som våren 2015 avlade en yrkesinriktad grundexamen uppnådde 
67 procent en god nivå, 23 procent en berömlig nivå och cirka 9 procent en nöjaktig 
nivå. En viktig faktor som förklarar de bästa lärresultaten var en positiv inställ-
ning till studierna i hållbar utveckling och den hållbara utvecklingens betydelse i 
arbetsuppgifterna inom den egna branschen. Även den studerandes egen aktivitet 
och möjligheten att lära sig om hållbar utveckling i praktiken, både hemma och 
på läroanstalten samt som en del av undervisningen, hade en positiv inverkan på 
den studerandes kunskaper.
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Undervisningens betydelse för lärresultaten framhävdes särskilt om den studerande 
inte hade lärt sig principerna för hållbar utveckling hemma eller på fritiden. Det 
praktiska kunnandet låg på en bättre nivå än det teoretiska kunnandet inom alla 
utbildningsområden (figur 18). Kompetensen var bäst inom delområdet för socialt 
hållbar utveckling och svagast inom delområdet för ekologi.(5)
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4.3 Svagheter

 
1 Reformen innebär risker för kompetens och handledning

I samband med reformen av yrkesutbildningen har bland annat följande risker lyfts 
fram: tillgången till arbetsplatser som lämpar sig för förvärvande av kompetens, 
handledningens kvalitet och tillräcklighet på arbetsplatser samt det nya finansie-
ringssystemets förmåga att garantera högklassig utbildning. En oroväckande faktor 
är även utbildningssystemets förmåga att förhindra negativa företeelser med tanke 
på kompetensnivån, såsom lägre krav och mer begränsad kompetens. Individuella 
och flexibla studievägar ger de studerande möjligheter att studera enligt sina mål 
och färdigheter, men detta förutsätter att de studerande får tillräckligt med stöd 
och handledning. Det finns en risk för att resurserna för individuellt stöd och hand-
ledning till de studerande inte räcker till för att täcka efterfrågan.(2, 4)

Redpixel.pl/Shutterstock.com
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Utvecklingsrekommendation: Effekterna av reformen av yrkesutbildningen 
och måluppfyllelsen ska följas upp noggrant med hjälp av systematiska 
utvärderingar. De viktigaste kritiska framgångsfaktorerna för reformen är 
framgångsrik förändringsledning, allokering av resurser till kritiska områden 
samt utveckling av undervisningspersonalens och arbetsplatshandledarnas 
kompetens och pedagogik.

 
2 Variationen i yrkesproven och bedömningen av dem 
leder till ojämlikhet mellan de studerande

Mätt med vitsorden för yrkesprov ligger yrkeskompetensen på en god nivå efter-
som nästan hälften av de grundexamensstuderande som utvärderingen gällde fick 
ett berömligt vitsord för yrkesprovet för en examensdel, medan 45 procent fick 
ett gott vitsord och 7 procent ett nöjaktigt vitsord. Innehållet i yrkesprovet och 
yrkesprovsmiljöerna är dock inte alltid enhetliga och det finns stora skillnader i 
bedömningspraxis. De analyser av motsvarigheten mellan examensgrunderna och 
kraven på yrkeskompetens som gjorts utifrån beskrivningarna av yrkesproven va-
rierar efter område (figur 19).

Om yrkesprovet genomförs i arbetslivet och om en representant för arbetslivet 
deltar i bedömningen får den studerande ofta ett bättre vitsord än om yrkesprovet 
genomförs på läroanstalten och om läraren ansvarar för bedömningen (figur 20). 
Skillnaderna i bedömningspraxis kan även ses i den kontinuerliga bedömningen 
och responsen. Det finns också stora skillnader mellan olika anordnare och examina 
i integreringen av yrkesproven i utbildningen på arbetsplatsen, antalet yrkesprov 
som genomförs på arbetsplatsen samt antalet utbildade arbetsplatshandledare.(1, 4) 

Utvecklingsrekommendation: Utbildningsanordnarna bör se till att kvali-
teten på lärmiljöerna, särskilt arbetsplatserna, är sådan att det är möjligt 
för de studerande att förvärva och visa den kompetens som avses i målen 
för examen. Det är även viktigt att ägna uppmärksamhet åt innehållet i och 
bedömningen av yrkesproven så att de är enhetliga för olika studerande och 
utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna ska även se till att handlednings-
personalen och arbetsplatshandledarna har en tillräcklig handlednings- och 
bedömningskompetens.
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Motsvarigheten mellan yrkesproven och
kraven på yrkeskompetens i examensgrunderna 

FIGUR 19. Motsvarigheten mellan yrkesproven och kraven på yrkeskompetens i 
examensgrunderna. (Innehållet i yrkesproven har analyserats genom en jämförelse 
av de beskrivningar av yrkesprov som utbildningsanordnarna rapporterat och kraven 
på yrkeskompetens i examensgrunderna. Det är fråga om de beskrivningar som 
utbildningsanordnarna har använt i betygen över yrkesproven. Det finns stora skillnader 
i beskrivningarna mellan olika anordnare eftersom det inte finns några nationella 
anvisningar för hur beskrivningarna ska utarbetas.) 
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bedömare i utvärderingarna av lärresultat 2008–2013 (n=17 grundexamina) 

3 Arbetsplatshandledarnas handlednings- och bedömnings  kompetens  
varierar

Det finns stora skillnader i arbetsplatshandledarnas handlednings- och bedöm-
ningskompetens mellan olika arbetsplatser (figur 21). Även antalet utbildade ar-
betsplatshandledare varierar stort beroende på examen och utbildningsanordnare. 
Utvecklingen av arbetsplatshandledarnas kompetens spelar en viktig roll vid etable-
ringen av kompetensbaserad utbildning och uppnåendet av målen för reformen.(1, 2, 4)

Utvecklingsrekommendation: Utbildningsanordnarna bör försäkra sig om att 
arbetsplatshandledarna har den handlednings- och bedömningskompetens 
som behövs. Vid utbildningen av arbetsplatshandledare bör befintliga, goda 
modeller och god praxis utnyttjas och tillämpas efter arbetsplatshandledarnas 
och arbetsplatsernas behov.
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FIGUR 21. Andelen utbildade arbetsplatshandledare i yrkesinriktade grundexamina. 

4 Förebyggande, generellt inriktad studerandevård 
genomförs inte på det sätt som lagen förutsätter

Fokus inom studerandevården har inte flyttats från individuellt till generellt inriktad 
studerandevård, som bland annat skulle främja de studerandes hälsa, lärande och 
delaktighet. Anordnarna anser att det är utmanande att samordna den generellt 
inriktade studerandevården i praktiken. I lagen har innehållet och ansvaret fast-
ställts noggrannare i fråga om individuellt inriktad studerandevård än generellt 
inriktad studerandevård. 

Enligt utbildningsanordnarna finns det stora skillnader mellan personalgrupperna 
i hur aktivt studerandevårdpersonalen deltar i den generellt inriktade studerande-
vården (figur 22). Med de nuvarande resurserna måste studerandevårdtjänsterna i 
huvudsak fokusera på individuellt inriktad studerandevård, vilket gör att det inte 
finns tillräckligt med resurser för förebyggande arbete. Detta belastar i sin tur de 
individuellt inriktade tjänsterna ytterligare.(6)
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FIGUR 22. Utbildningsanordnarnas åsikter om personalens deltagande i generellt inriktad 
studerandevård enligt personalgrupp (n=99–101). 

Utvecklingsrekommendation: Utbildningsanordnarna bör ordna den generellt 
inriktade studerandevården på det sätt som lagen kräver. Utbildningsförvalt-
ningen bör stödja anordnarna vid utvecklingen och spridningen av god praxis 
inom den generellt inriktade studerandevården.

 
5 Handledningen för fortsatta studier genomförs inte 
på ett jämlikt sätt mellan olika utbildningsformer 

De som studerar vid en läroanstalt inom den grundläggande yrkesutbildningen har 
bättre möjligheter att få handledning för fortsatta studier än övriga studerande. 
Särskilt de studerande i läroavtalsutbildning hade enligt en utvärdering från år 2016 
en mycket begränsad tillgång till olika former av handledning. Detsamma gällde även 
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, där förberedande studier och möjligheten 
att avlägga yrkeshögskolekurser eller att bekanta sig med yrkeshögskolestudier var 
mycket sällsynta. (I och med reformen år 2018 används begreppen grundläggande 
yrkesutbildning och tilläggsutbildning inte längre.)
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Utvärderingsmaterialet visar att de viktigaste utvecklingsbehoven i fråga om hand-
ledningen inför fortsatta studier handlar om att på anordnarnivå göra handled-
ningsmodellerna tydligare och mer systematiska, att utveckla modeller med kvalitet 
samt att se till att de fungerar. Också yrkesutbildningens och yrkeshögskolornas 
samarbete kring karriärvägledning behöver utvecklas. Utbildningsanordnarna sam-
arbetar med yrkeshögskolor genom att informera om yrkeshögskolestudier, men 
generellt sett är samarbetet i övergångsskedet inte särskilt omfattande eller fung-
erande. I en enkät som genomfördes i samband med utvärderingen ansåg endast 
18 procent av anordnarna av yrkesutbildning att samarbetet med yrkeshögskolor 
i övergångsskedet hör till deras starka sidor.(7)

Utvecklingsrekommendation: De studerandes tillgång till handledning inför 
fortsatta studier bör garanteras i de olika utbildningsformerna inom yrkes-
utbildningen och inom alla utbildningsområden. De som anordnar  yrkesutbildning 
bör utveckla de regionala utbildningsnätverken och den helhet som utgörs 
av karriär-, rådgivnings- och handledningstjänster. På så sätt kan anordnarna 
möjliggöra att de studerande får tillräckligt med information, att handlednings-
verksamheten är planmässig och att samarbetet i övergångsskedet utvecklas 
tillsammans med yrkeshögskolorna och de övriga samarbetspartnerna.

 
6 Värderingarna för hållbar utveckling ingår 
inte i läroanstalternas dagliga rutiner

De flesta utbildningsanordnare (82 procent) har enligt självvärderingar länge arbe-
tat systematiskt för hållbar utveckling. Trots detta befann de flesta utbildnings-
anordnare sig på nivån under utveckling (41 procent) eller påbörjad (36 procent) i 
fråga om arbete för hållbar utveckling. 16 procent nådde nivån välutvecklad och 7 
procent befann sig på nivån saknas. Målen uppnåddes bäst i fråga om utbildnings-
anordnarens värderingar och sämst i fråga om organiseringen av verksamheten 
och allokeringen av resurser. 

Lärarna hade fått endast lite fortbildning om undervisning i hållbar utveckling. 
De ansåg att målen för hållbar utveckling uppnås sämst i fråga om personalens 
kompetens och utvecklingen av kompetensen.(5)
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Utvecklingsrekommendation: Det är viktigt att se till att värderingarna och 
riktlinjerna för hållbar utveckling integreras i utbildningsanordnarens verksam-
het och blir en etablerad del av läroanstaltens vardag och rutiner. Utvecklingen 
av lärarnas kompetens och möjligheterna till fortbildning ska säkerställas. 

TABELL 4. Utvecklingsområden för hållbar utveckling enligt utvärderingen. 

Studerande Utbildningsanordnare Lärare
• Stora skillnader mellan 

språkgrupperna
• Betydande skillnader mellan 

utbildningsområdena
• Skillnader mellan kvinnors och 

mäns kompetens
• Brister i teoretisk kompetens
• Brister i kompetens inom 

delområdet för ekologi

• Utbildningsanordnarnas 
verksamhet för hållbar utveckling 
ligger på nivån påbörjad eller 
under utveckling

• Den strategiska verksamheten för 
hållbar utveckling har ingen effekt 
på den praktiska verksamheten 
eller lärresultaten

• Lärarnas tillgång till fortbildning är 
begränsad

• Det finns knappt om teoretisk 
undervisning

• Ekologiskt hållbar utveckling 
betonas mindre än de övriga 
delområdena

• Arbetslivsorienteringen inom 
undervisningen i hållbar utveckling 
bör utvecklas
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4.4 Statistik över lärresultat 

 
Kompetensen i yrkesinriktade grundexamina ligger 
i genomsnitt på berömlig eller god nivå

Oberoende av examen behärskar de studerande nyckelkompetenserna för livslångt 
lärande bäst. De kunskaper som ligger till grund för arbetet behärskas sämst. Det 
finns skillnader i vitsorden mellan anordnarna, men skillnaderna kan bland annat 
förklaras genom olika bedömningspraxis (figur 23).

ESB Professional/Shutterstock.com
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FIGUR 23. Vitsorden för yrkesinriktade grundexamina enligt föremål för bedömning. 

De specialstuderandes vanligaste vitsord är god 

De specialstuderandes vanligaste vitsord för icke-anpassade yrkesprov är god (figur 
24). Detta gäller även anpassade yrkesprov, men där är andelen berömliga vitsord 
större (38 procent). De flesta specialstuderande (82 procent) avlägger yrkesproven 
på samma sätt som övriga studerande, dvs. utan anpassningar. 18 procent av yrkes-
proven avläggs med anpassade mål. Majoriteten (64 procent) av de specialstude-
rande studerade i en vanlig grupp på en yrkesläroanstalt, en fjärdedel (25 procent) 
på en specialyrkesläroanstalt och 11 procent i en grupp för specialstuderande på 
en yrkesläroanstalt. 
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FIGUR 24. De specialstuderandes vitsord för yrkesprov enligt föremål för bedömning samt 
vitsorden för de icke-anpassade yrkesproven för en examensdel (n=6 905).

Fördelningen av medelvärdena av vitsorden för yrkesprov  
varierar mellan anordnare

Figur 25 åskådliggör skillnaderna mellan anordnarna och variationen mellan olika 
examina utifrån vitsorden för yrkesprov. Figuren anger de anordnares andel i pro-
cent hos vilka medelvärdet av vitsorden för yrkesprov är minst 2,5. Andelen var 
störst i grundexamen i musik och grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion 
och minst i grundexamen inom byggnadsbranschen och grundexamen inom skogs-
branschen. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta medelvärdet av vitsorden 
hos en anordnare var i genomsnitt 0,7 vitsord och varierade mellan 0,3 till över 1,0. 
Skillnaderna förklaras bland annat av olika bedömningspraxis.



67

86 % 
80 % 

61 % 
57 % 

53 % 
46 % 

36 % 
35 % 

33 % 
32 % 

22 % 
17 % 

15 % 
12 % 

10 % 
6 % 

4 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Grundexamen i musik
Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

Grundexamen inom livsmedelsbranschen
Grundexamen i audiovisuell kommunikation

Grundexamen inom processindustrin
Grundexamen inom företagsekonomi

Grundexamen inom hantverk och konstindustri
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
Grundexamen inom hårbranschen

Grundexamen inom lantbruksbranschen
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
Grundexamen inom el- och automationsteknik

Grundexamen inom bilbranschen
Grundexamen inom skogsbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Andelen anordnare hos vilka medelvärdet av vitsorden 
för yrkesprov var 2,5 eller högre

FIGUR 25. Andelen utbildningsanordnare hos vilka medelvärdet av vitsorden för yrkesprov 
var 2,5 eller högre på en skala från 1 till 3. 
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Sammanfattning

Yrkesutbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Den kompetensbaserade modellen 
leder yrkesutbildningen i rätt riktning.

Reformen innebär risker för 
kompetens och handledning.

Systematiska utvärderingar och 
satsning på förändringsledning, 
resurser, personalens kompetens 
och pedagogik

Lärmiljöerna och undervisnings-
metoderna har blivit mångsidigare.

Variationen i yrkesproven och 
bedömningen av dem leder till 
ojämlikhet mellan de studerande.

Yrkesprovens kvalitet och innehåll 
bör förenhetligas.

Samarbetet med arbetslivet har 
ökat.

Arbetsplatshandledarnas 
handlednings- och 
bedömningskompetens varierar.

Anordnarna bör försäkra sig 
om att arbetsplatshandledarna 
har den handlednings- och 
bedömningskompetens som behövs.

De studerandes kunskaper om 
hållbar utveckling ligger på en god 
nivå.

Förebyggande, generellt inriktad 
studerandevård genomförs inte på 
det sätt som lagen förutsätter.

Stöd från förvaltningen till 
anordnarna för att studerandevården 
ska kunna ordnas på det sätt som 
lagen kräver.

Handledningen för fortsatta studier 
genomförs inte på ett jämlikt sätt 
mellan olika utbildningsformer.

Tillgången till handledning bör 
garanteras i olika utbildningsformer 
och inom olika utbildningsområden.

Värderingarna för hållbar utveckling 
ingår inte i läroanstalternas dagliga 
rutiner

Kopplingen mellan de fastställda 
värderingarna och de praktiska 
rutinerna ska stärkas.



5  
Högre utbildning
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5.1 Kunskapsunderlag för den högre utbildningen

 
Verksamheten i NCU:s enhet för högre utbildning och fritt bildningsarbete består 
av auditeringar av högskolor samt tema- och systemutvärderingar. Vid sidan av 
den offentligt finansierade verksamheten genomför enheten även utvärderingar 
på beställning, till exempel ackrediteringar av examensprogram inom teknik. Un-
der perioden 2016-2019 har enheten utvärderat hur utbildningssystemet fungerar 
bland annat inom följande projekt, vars resultat informationen i publikationen 
grundar sig på:

 ▪ Auditeringar av högskolornas kvalitetssystem (2012–2018)

 ▪ Utvärdering av grundutbildningen i medicin

 ▪ Utvärdering av Lärarutbildningsforumet

 ▪ Företagande och innovationskapacitet inom yrkesutbildningen och vid hög-
skolorna

 ▪ Invandrare i högre utbildning.

Yakobchuk Viacheslav/Shutterstock.com
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5.2 Styrkor

1 Högskolorna har fungerande kvalitetssystem

De finländska högskolorna har fungerande, externt utvärderade kvalitetssystem. 
Högskolornas kvalitetssystem producerar information på ett omfattande sätt. 
Kvalitetssystemen är kopplade till den strategiska ledningen av högskolorna och 
kvalitetshanteringen har en stark koppling till högskolans strategi och strategiska 
mål. Faktabaserat beslutsfattande har stärkts vid högskolorna. 

Många högskolor har en stark och öppen kvalitetskultur. De studerande har bra 
möjligheter att påverka utbildningen och dess utveckling. De studerande är väl 
representerade i högskolornas organ och ofta även i olika grupper som utvecklar 
utbildningen. Dessutom har de studerande goda möjligheter att ge respons på 
sina studier.

Vid auditeringarna i den andra omgången under åren 2012–2018 utvärderades sam-
manlagt 40 högskolor (14 universitet och 26 yrkeshögskolor) och 120 examenspro-
gram (tabell 5). Utifrån nationella kriterier utvärderades hur väl kvalitetssystemet 
fungerar med hjälp av skalan: bristfällig/inledande/under utveckling/inarbetad. Vid 
de flesta högskolor låg alla auditeringsobjekt på en god nivå (under utveckling). 
Ingen av högskolorna fick en bedömning på nivån bristfällig.(1)

TABELL 5. Resultaten av auditeringarna av högskolorna i den andra omgången (på skalan 
bristfällig/inledande/under utveckling/inarbetad) (yrkeshögskolor n=26, universitet n=14). 

Inledande Under utveckling Inarbetad
Auditeringsobjekt YH UNI YH UNI YH UNI
Högskolans kvalitetspolitik 1 1 22 12 3 1
Kvalitetssystemets koppling till strategisk 
ledning 3 1 17 11 6 2

Utveckling av kvalitetssystemet 5 2 17 10 4 2
Examensinriktad utbildning 3 21 13 2 1
FUI-verksamhet och konstnärlig verksamhet 3 21 13 2 1
Genomslagskraft i samhället och 
regionutvecklingsarbete 5 4 19 10 2

Valfritt auditeringsobjekt 8 7 17 7 1
Utbildningsprogram
(YH n=77, uni n=43) 7 14 48 19 22 10

Kvalitetssystemet som helhet 1 1 24 12 1 1
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2 Utvärderingen av samverkan med samhället har systematiserats 

Kvalitetshanteringen av högskolornas samverkan med samhället har utvärderats 
systematiskt som en del av auditeringarna av högskolorna sedan 2005. Att ut-
värderingen även riktats mot samverkan har lagt större fokus på utvecklingen av 
kvalitetshanteringen av detta delområde. 

NCU har genomfört en metasyntes av auditeringerna i den andra omgången. I 
samband med detta har NCU bland annat identifierat kännetecknen för avancerad 
samverkan med samhället. Till kännetecknen hör koppling till högskolans strategi 
och fokusområden, genomgående, djärva och flexibla mål, delaktighet i och en-
gagemang för målen, beaktande av omgivningens förväntningar, respekt för för-
troende och dialog, utnyttjande av samarbete och nätverk, samt flera kanaler för 
utvärdering och uppföljning. Den nya auditeringsmodellen i den tredje omgången 
under åren 2018–2024 fortsätter att behandla temat med fokus på genomslagskraft 
i samhället.(1,2)

I Finland är andelen personer mellan 25 och 34 år som deltar i högskoleutbild-
ningen (41 procent av åldersklassen) mindre än i OECD-länderna i genomsnitt 
(44 procent). Å andra sidan deltar 45 procent av finländarna mellan 30 och 34 
år enligt Eurostats statistik (2019) i högre utbildning, medan medelvärdet i 
EU-länderna är 40 procent. I Finland inleds studierna med andra ord i genom-
snitt vid högre ålder och de studerandes andel av personerna mellan 30 och 
39 år är över 16 procent, medan andelen i OECD-länderna i genomsnitt är 6,5 
procent. (OECD 2018)

 
3 Anordnarna av medicinsk utbildning engagerar sig  
för utveckling och samarbete

Alla de fem medicinska utbildningsenheterna i Finland har flera gemensamma 
styrkor. De har engagerat sig för att kontinuerligt förbättra utbildningen, och även 
de studerande deltar i utvecklingen via studeranderepresentanter och genom att 
ge respons. I alla utbildningsprogram ingår klinisk praktik utanför universitets-
sjukhusen och de studerande har möjlighet till patientkontakter i ett tidigt skede.
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Samarbetet mellan universiteten och de externa undervisningsenheterna fungerar 
bra, särskilt inom primärvården. Ett resultat av utvärderingen är att de medicinska 
utbildningsprogrammen fortsätter samarbetet för att samordna undervisnings-
planerna och för att fastställa de finländska läkarnas nyckelfärdigheter och centrala 
kompetensområden. Det nationella samarbetet har redan ökat.(3)

4 De nätverksbaserade verksamhetssätten främjar 
utvecklingen av lärarutbildningen

Lärarutbildningsforumet var verksamt under åren 2016–2018. Enligt en utvärdering 
var forumets mest betydelsefulla styrka det nätverksbaserade verksamhetssättet, 
samarbetet mellan olika lärarutbildare om att utveckla lärarutbildningen samt det 
omfattande inkluderandet av intressegrupper. 

De utbildningsprojekt som finansierades i samband med forumet kopplades till 
utvecklingsmålen för lärarutbildningen och stödde de pågående utbildningsrefor-
merna. Vid genomförandet av flera projekt märktes lärarutbildarnas nära samarbete 
med kommuner och skolor tydligt.(4)
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5.3 Svagheter

 
1 Strukturella problem hindrar lärarnas kompetensutveckling  
under hela karriären

Syftet med reformen av grundskolan har varit att förbättra lärresultaten, att svara 
mot de framtida kompetensbehoven och att göra lärandet inspirerande genom hela 
livet. Reformen av grundskolan förutsätter att lärarutbildningen förnyas och att 
lärarnas kompetens utvecklas under hela karriären. Även reformerna av de övriga 
utbildningsformerna innebär nya utmaningar för lärarskapet och lärarutbildningen.

På grundval av tidigare undersökningar och utvärderingar har problemet varit att 
lärarnas grund- och fortbildning inte erbjuder systematiskt stöd eller skapar kon-
tinuitet mellan de olika skedena av lärarnas karriär. I samband med utvärderingen 
av Lärarutbildningsforumet identifierades faktorer som förhindrar att lärarutbild-
ningen förnyas på makronivå (lagstiftning, strukturer och resurser), på mesonivå 
eller institutionsnivå (lärarutbildare och skolor) och på mikronivå (lärare och stu-
derande) (tabell 6).(4)

Monkey Business Images/Shutterstock.com
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Utvecklingsrekommendation: De strukturella problem som under flera år-
tionden särskilt har förhindrat att lärarnas fortbildning förnyas måste lösas. 
Till dessa problem hör bland annat mekanismerna för finansiering av lärarnas 
introduktionsutbildning och fortbildning, resurser, strukturer samt incitament, 
skyldigheter och kollektivavtal.

 
TABELL 6. Faktorer som förhindrar att lärarutbildningen förnyas och lärarnas kompetens-
utveckling under hela karriären. 

På makronivå förhindras förnyelsen 
av lärarutbildningen mest av:

På institutionsnivå förhindras 
förnyelsen av lärarutbildningen mest 
av:

På lärarnas och de studerandes 
nivå förhindras utvecklingen av 
lärarnas kompetens mest av: 

• bristen på nationella strukturer 
och mekanismer för finansiering 
av introduktionsutbildning och 
fortbildning 

• nedskärningarna av finansiering i 
kommunerna

• lärarnas kollektivavtal och bristen 
på fastställda skyldigheter och 
incitament 

• den kontinuerliga 
intressebevakningen.

• bristerna i förändringsledarskap 
inom lärarutbildningen

• konkurrensen mellan 
lärarutbildningsenheterna 

• bristen på respekt för 
lärarutbildning vid högskolorna

• bristerna i ledningen av 
kompetensutvecklingen i skolorna.

• lärarnas arbetstids- och 
vikariearrangemang 

• lärarnas ökade arbetsbelastning 
och tidsbrist 

• benägenheten att hålla sig till de 
gamla rutinerna och bristen på 
förebilder för förnyelse

• bristen på rutiner och praxis för 
introduktionsutbildning. 

2 Kvalitetshanteringen inom vetenskapliga påbyggnadsutbildningar   
är bristfällig

Vid auditeringarna i den andra omgången 2012–2018 utvärderades utvecklingsfasen 
för kvalitetshanteringen i 120 examensprogram på skalan bristfällig/inledande/under 
utveckling/inarbetad. I de flesta doktorandprogram som utvärderades låg kvalitets-
hanteringen på nivån inledande. Kvalitetshanteringen i doktorand programmen var 
inte lika utvecklad som i utbildningsprogrammen på lägre nivå (figur 26). I doktorand-
programmen identifierades brister i hur doktorandprogrammen utvecklas och 
kvalitetshanteringen stöder inte genomförandet och utvecklingen av utbildningen. 

Allmänt taget behöver ansvaret för planeringen och genomförandet av forskar-
utbildningen förtydligas, liksom ansvaret för kvalitetshanteringen. Det är även 
viktigt att göra handledningsrutinerna i doktorandprogrammen enhetligare med 
tanke på jämlikheten mellan de studerande. Dessutom bör man ägna uppmärksam-
het åt handledningen av de studerande som genomför doktorandstudier utanför 
forskningsgrupperna.(1–2)
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Utvecklingsrekommendation: Högskolorna fortsätter att utveckla kvalitetshan-
teringen av sina utbildningsprogram utifrån de utvecklingsrekommendationer 
som de fått. Doktorandprogrammen bör ha en starkare koppling till högskolans 
gemensamma kvalitetspraxis.
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FIGUR 26. De utvärderade högskoleexamina enligt utvecklingsfas inom kvalitetshanteringen. 

3 Systemen för studeranderespons kräver utveckling

Inom kvalitetshanteringen i den högre utbildningen är det högskolornas system 
för studeranderespons som kräver mest utveckling (figur 27). Vid auditeringarna 
i den andra omgången fick två tredjedelar av högskolorna utvecklingsrekommen-
dationer som gällde deras system för studeranderespons. Även i de utvärderade 
examensprogrammen var systemet för studeranderespons det viktigaste utveck-
lingsområdet. Problemen med studeranderespons är starkt förknippade med den 
låga svarsprocenten, vilket minskar tillförlitligheten och gör det svårare att utnyttja 
responsen. En annan central utmaning är användningen av den information som 
responssystemen ger på examensprogramnivå. Den insamlade informationen är 
inte alltid nyttig med tanke på utvecklingen av undervisningen och utbildningen. 
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De övriga allmänna utvecklingsbehoven i de utvärderade examensprogrammen gällde 
metoderna och mätarna för kvalitetshantering samt intressegruppernas medverkan 
i utvecklingen av utbildningen. Auditeringarna visar att metoderna och mätarna för 
kvalitetshanteringen av examensprogrammen ofta utgår från programmen i stället 
för enskilda studerandes upplevelser. De externa intressegruppernas möjligheter 
att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av undervisningsplanerna 
och utbildningen bör även utvecklas.(1)

Utvecklingsrekommendation: Högskolorna bör utveckla sina system för 
studeranderespons tillsammans med de studerande. Responssystemen bör 
garantera lika möjligheter för de studerande att ge respons på sina studier. 
Responssystemen bör ge nyttig och tillförlitlig information, i synnerhet för 
utveckling av undervisningen och utbildningen på examensprogramnivå. 
Högskolorna bör utveckla metoder för att inkludera de studerande och in-
tressegrupperna. Planeringen av dessa metoder ska utgå från deltagare och 
metoderna ska stödja utvecklingen av examensprogrammen.
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4 Problem med projektbaserad utveckling

Ett av de viktigaste verktygen för utbildningspolitisk styrning är projektbaserad 
utveckling. De återkommande ansökningarna om projektfinansiering samt projektens 
kortsiktighet och begränsade resultat belastar dock högskolorna och utbildnings-
anordnarna. Vid utvärderingen av Lärarutbildningsforumet gjordes en SWOT-analys 
av projektbaserad utveckling. Resultatet av analysen kan även generaliseras till att 
gälla projektbaserad utveckling på bredare plan (figur 28).(4)

Utvecklingsrekommendation: Man bör leta efter alternativ till projektbaserad 
utveckling och sträva efter att stödja långsiktigt utvecklingsarbete som kan bli 
en etablerad del av enheternas grundläggande verksamhet. Om projektbase-
rad utveckling används bör man sträva efter att förebygga typiska svagheter 
och hot: att göra ansökningsprocessen smidigare, att stödja projekt som är 
strategiskt betydelsefulla, att stärka synergin mellan projekten, att inkludera 
aktörer som inte beviljats finansiering eller som inte deltar i projektsamarbetet 
samt att säkerställa spridningen och etableringen av resultaten och ledningen 
av den eftersträvade förändringen.
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SWOT-ANALYS AV PROJEKTBASERAD UTVECKLING  
AV LÄRARUTBILNINGEN

Styrkor 
1. Aktörerna har genom  

projektansökningar engagerat sig i 
utvecklingsarbete samt riksomfattande 

och gränsöverskridande samarbete.

2. Utvecklingstemana är aktuella,  
baserade på fältets behov och i linje  

med utvecklingsprogrammet.

3. Mycket finansiering har allokerats  
till att utveckla lärarutbildningen samt 

skapa kontinuitet mellan lärarnas 
grundutbildning och fortbildning. 

4. Projekten har förbundit sig att 
producera konkreta resultat och nya 

verksamhetsmodeller under projektets gång.

Svagheter
1. Den helhet som projekten  

bildar är splittrad; för många teman, 
projekt och aktörer.

2. Ansökningsprocesser och 
projektadministration har krävt och  

kräver mycket personalresurser.

3. Resultaten av projekten är inte 
nödvändigtvis bestående.

4. Vissa projekt är rätt fokuserade på 
lärarutbildarna – utbildningsanordnarnas 

perspektiv har inte beaktats i  
tillräcklig grad.

Möjligheter
1. Genom projekten uppkommer  

nya partnerskap kring olika projekt  
och utvecklingsnätverk.

2. Nya idéer tas fram. Genom olika  
försök förs de bästa idéerna vidare  

till lärarutbildningen.

3. Projekten skapar en grund för framtida 
samarbete mellan lärarutbildare och för 

utveckling av lärarutbildningen.

4. Projekten stöder den lokala nivån 
och förändringen av skolornas 

verksamhetskultur.

Hot
1. Om användarna inte förbinder  

sig vid projektets mål, har projektet  
inget genomslag och de utvecklade  

idéerna tas inte i bruk.

2. Uppgifterna inom projekten belastar 
samma personer och förorsakar 

projekttrötthet.

3. Alla lärarutbildningsenheter  
deltar inte i projekten, vilket betyder  
att lärarutbildningen och enheterna 

utvecklas ojämnt.

4. En del viktiga utvecklingsteman  
hamnar i skymundan.

FIGUR 28. En SWOT-analys som gäller projektbaserad utveckling av lärarutbildningen. 
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5 Delaktigheten och integrationen inte på önskad nivå  
i fråga om invandrare och personer med invandrarbakgrund

Tidigare utredningar visar att de studerande med invandrarbakgrund har svårt att 
hitta praktikplatser, att delta i utvecklingen av utbildningens kvalitet och att få 
arbete efter studierna (auditeringarna 2012–2018). Vid våra högskolor finns det 
få personer med invandrarbakgrund (personer vars föräldrar eller ena förälder är 
invandrare) eller invandrare som är permanent bosatta i Finland, och deltagandet 
är koncentrerat till yrkeshögskolor.

Antalet studierätter har hållit sig på en jämn nivå bland invandrare (figur 29), men 
bland personer med invandrarbakgrund har antalet studierätter fyrdubblats sedan 
2012 (figur 30). Detta beror på att majoriteten av personerna med invandrar bakgrund 
är unga (77 procent är under 15 år) och att allt fler av dem har uppnått en ålder då 
högskolestudier blir aktuella. 

Även befolkningsgruppens placering efter högskoleutbildning tyder på att inte-
grationen borde stärkas. År 2012 hade 21 procent av de invandrare som avlagt 
en yrkeshögskoleexamen och 32 procent av de invandrare som avlagt en högre 
högskoleexamen flyttat från Finland inom fem år från utexamineringen, medan 
cirka hälften hade stannat i Finland och börjat arbeta här. Beroende på examina 
hade endast 2–4 procent av de infödda finländare som avlagt en högskoleexamen 
flyttat ut ur landet inom fem år från utexamineringen, och klart över 80 procent 
hade arbete.(5)

Utvecklingsrekommendation: Möjligheterna och förutsättningarna för invand-
rare och studerande med invandrarbakgrund att delta i högskoleutbildningen 
bör förbättras. Det är viktigt att redan inom småbarnspedagogiken, dvs. långt 
före uppnåendet av högskoleåldern, ägna uppmärksamhet åt förebyggandet 
av ojämlikhet inom årskullen. Utöver att öka antalet studerande ska man även 
sträva efter att stärka upplevelsen av delaktighet och kopplingen till arbets-
livet för att de personer som utbildat sig i Finland även ska stanna i Finland. 
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Invandrarnas studierätter 2012–2017

Lägre yrkeshögskoleexamen
Lägre högskoleexamen
Högre yrkeshögskoleexamen
Högre högskoleexamen
Påbyggnadsexamen

Källa: Statistikcentralen

FIGUR 29. Antalet studierätter vid högskolorna bland invandrare.
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Studierätter bland personer med invandrarbakgrund 2012–2017

Yrkeshögskoleexamen
Lägre högskoleexamen
Högre yrkeshögskoleexamen
Högre högskoleexamen
Påbyggnadsexamen

Källa: Statistikcentralen

FIGUR 30. Antalet studierätter vid högskolorna bland personer med invandrarbakgrund.

I OECD-länderna finns det relativt sett färre nya studerande med invandrar-
bakgrund på högskolenivå jämfört med deras andel av befolkningen. Detta 
gäller även Finland. I Finland har sex procent av personerna mellan 18 och 24 
år invandrarbakgrund, medan deras andel av de studerande på högskolenivå 
endast är tre procent. Detta är betydligt mindre än i våra grannländer: i Sve-
rige är dessa siffror 22 respektive 18, i Norge 15 respektive 10 och i Estland 9 
respektive 5. (OECD 2018)
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6 Efterfrågan och utbudet på företagarstudier är inte i balans

Företagarstudierna inom högskole- och yrkesutbildningen har utvärderats för första 
gången. Företagarstudierna upplevdes som inspirerande och kvaliteten uppfylldes i 
och med att studierna genomfördes i samarbete med företagare, på ett mångsidigt 
och branschövergripande sätt och med hjälp av flera metoder. Studierna gav även 
autentiska företagarerfarenheter. 

Vid utvärderingen observerades att efterfrågan och utbudet på företagarstudier 
inte alltid överensstämmer. Utbildningsorganisationerna ska utveckla verksamhets-
sätt som hjälper att identifiera de studerande som är intresserade av företagande 
och företagarstudier. Det är även viktigt att säkerställa att dessa studerande hittar 
företagarstudierna.(6)

Utvecklingsrekommendation: Det är viktigt att satsa på information om fö-
retagarstudier till alla studerande som är intresserade av företagande. Lärarna 
bör uppmuntra de studerande att via praktisk företagsverksamhet delta i olika 
inlärningsformer, såsom teamföretagande och övningsföretagsverksamhet. 
Lärarna bör även ägna uppmärksamhet åt att beskriva företagarfärdigheter 
och företagarkompetens. 

 
7 Det finns brister i lagstiftningen och i regleringen av  
högskolornas kvalitetshantering

Det finns två brister i regleringen av de finländska högskolorna som lyfts fram i 
internationella diskussioner: tillståndet att inrätta nya utbildningsprogram är inte 
på nationell nivå kopplat till utvärderingen av förutsättningarna för programmen. 
Därutöver finns det inget nationellt system för nationell eller internationell jäm-
förelse av utbildningarna inom ett visst område.

Trots att lagstiftningen föreskriver en skyldighet för högskolorna att regelbundet 
delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sina kvalitetssystem, finns det 
inga begränsningar i lagen för vem som kan genomföra utvärderingen. Lagen om 
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) fastställer NCU som en aktör 
inom utvärdering av högskolornas kvalitetssystem. De finländska högskolorna är 
inte medvetna om vilka kriterier den externa utvärderaren av kvalitetssystem ska 
uppfylla om högskolan vill beställa den externa utvärderingen från en annan aktör 
än NCU. När det gäller de utländska högskolorna i Finland har det inte fastställts 
några krav på kvalitetssäkring.
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Utvecklingsrekommendation: Under perioden 2020–2023 genomför NCU 
utvärderingar inom olika utbildningsområden i syfte att parallellt utvärdera 
alla anordnare av högskoleutbildning inom ett visst utbildningsområde. Lag-
stiftningen bör fastställa kriterier för externa utvärderare av kvalitetssystem 
och de utländska högskolorna i Finland. 

Sammanfattning

Högre utbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Högskolorna har fungerande 
kvalitetssystem

Det finns hinder för förnyelse av 
lärarutbildningen.

De strukturella problemen behöver 
lösas.

Utvärderingen av samverkan med 
samhället har systematiserats

Kvalitetshanteringen 
av vetenskapliga 
påbyggnadsutbildningar är bristfällig.

Kvalitetshanteringen bör utvecklas 
enligt rekommendationerna, 
doktorandprogrammen bör 
inkluderas.

Anordnarna av medicinsk utbildning 
engagerar sig för utveckling och 
samarbete

Systemen för studeranderespons 
kräver utveckling.

Responssystemen utvecklas enligt 
behoven tillsammans med de 
studerande.

De nätverksbaserade 
verksamhetssätten främjar 
utvecklingen av lärarutbildningen

Den projektbaserade utvecklingen 
belastar högskolorna.

Kartläggning av alternativ till den 
projektbaserade utvecklingen, en 
långsiktig modell skapas

Studerande med invandrarbakgrund 
är underrepresenterade.

Stöd för deltagande och delaktighet 
genom nationella och lokala 
åtgärder

Efterfrågan och utbudet på 
företagarstudier är inte i balans.

Satsning på information

Det finns brister i regleringen 
av kvalitetshanteringen och 
lagstiftningen.

Parallella utvärderingar inom de 
olika områdena och kriterier för 
utvärderare



6  
Vilar utbildningen på 

en stadig grund? 
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6.1 Sammanfattning av resultaten från utvärderingarna

 
Den mångsidiga utvärderingsinformation som presenterats i de tidigare kapitlen 
beskriver läget inom den finländska utbildningen utifrån system, lärresultaten och 
aktuella företeelser. Vilken helhetsbild ger all denna information och vilka slutsatser 
kan man dra om man i stället för att bara betrakta läget för de olika utbildnings-
formerna vidgar perspektivet till att gälla den nationella nivån? Som läsare kan 
du fundera på dessa frågor och skapa dig en helhetsuppfattning med hjälp av de 
sammanfattande tabellerna i bilaga 1 i slutet av publikationen.

Om man håller sig till den här publikationens synsätt och bedömer helheten utifrån 
styrkor och svagheter, kan det ökade samarbetet ses som en positiv utveckling. 
Samarbetsformerna har blivit mångsidigare på flera nivåer (utbildningsanordnare, 
läroanstalter, skolor) och det har blivit vanligare att även samarbeta med aktörer 
utanför de traditionella utbildningsinstitutionerna, såsom företag och den offentliga 
sektorn. Samarbetet och de kollektiva verksamhetssätten kan ses som en resurs 
och en meningsfull, fungerande utvecklingsmetod.

BestPhotoStudio/Shutterstock.com
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En positiv trend är att olika färdigheter som anknyter till samhällets förändrade 
behov har stärkts. Som exempel kan nämnas IT-användningen (gymnasiet), färdig-
heter knutna till hållbar utveckling (yrkesutbildning), stödet i integrationsfrågor 
(flera utbildningsformer) och kopplingen mellan utbildning och arbetslivet (yrkes- 
och högskoleutbildning). Beroende på utbildningsstadium gäller detta utbildnings-
anordnarna och lärarna och/eller eleverna och de studerande. I det här avseendet kan 
man säga att utbildningen är med i den samhälleliga utvecklingen, inte utanför den.

En av styrkorna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen är hänsynen till barnet eller eleven. Inom småbarnspedago-
giken främjar styrsystemet barnets bästa. Utvärderingar inom den allmänbildande 
utbildningen visar att tillgången till elev- och studerandevård har förbättrats och 
att rutinerna för elev- och studerandevård har blivit tydligare. Däremot kunde man 
inom yrkes- och högskoleutbildningen ta mer hänsyn till de studerande. Studerande-
vården inom yrkesutbildningen är inte så förebyggande och generellt inriktad som 
den skulle kunna vara och responssystemen inom högskoleutbildningen kräver att 
de studerande inkluderas.

De olika utbildningsformerna skiljer sig väsentligt från varandra i fråga om hur 
kvalitetssystemen fungerar. Samtidigt som högskolorna har fungerande och eta-
blerade rutiner, behöver den allmänbildande utbildningen fortfarande stöd för att 
systematisera kvalitetsarbetet. Inom den här sektorn kräver också det ökade feno-
menbaserade lärandet förändringsarbete bland dem som utvärderar utbildningen. 
Inom småbarnspedagogiken har NCU inlett arbetet med att införa kvalitetsindika-
torer. Den senaste reformen av yrkesutbildningen har inneburit att handledningen 
och bedömningen inom yrkesutbildningen har blivit mer kompetensbaserad och 
allt oftare sker på arbetsplatser. Det här kommer att bli en av de framtida utma-
ningarna för utvärdering och kvalitetshantering inom den här utbildningssektorn.

I och med att samarbetet med det övriga samhället har ökat har det även uppstått 
vissa gemensamma bekymmer. Den ökade valfriheten, individualismen och de in-
dividuella studievägarna ställer krav på rutinerna för handledning och bedömning 
i läroanstalternas vardag. Rättvis behandling och enhetlig bedömning av de stude-
rande kräver uppmärksamhet både inom yrkesutbildningen och i övergångsskeden 
inom den grundläggande utbildningen. Eftersom grupperna blir allt mer heterogena 
och läroplanerna förändras har även personalen behov av tydliga bedömnings - 
kriterier och bedömningspraxis. Det är även viktigt att säkerställa att eleverna och 
de studerande har möjlighet till engagerande och motiverande gemenskap, även 
om de vad studiernas innehåll beträffar har individuella studievägar.



88

På samhällsnivå är det viktigaste gemensamma utvecklingsområdet den ökande 
ojämlikheten, som gäller nästan alla utbildningsformer. De longitudinella under-
sökningarna visar att skillnaderna i elevernas och de studerandes kunskaper har 
ökat inom flera utbildningsformer och att utbildningssystemet inte kan jämna ut 
dessa skillnader. Till exempel skillnaderna mellan flickors och pojkars kunskaper i 
modersmål och matematik är en permanent företeelse som gäller både den grund-
läggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. I den nyligen publicerade 
inledande mätningen bland förstaklassare (NCU 2019) observerades trots allt att 
det endast finns små skillnader mellan flickor och pojkar i början av första klassen. 
Skillnaderna i kunskaperna verkar med andra ord snarare öka än minska med åren. 
Den ökande ojämlikheten och dess olika aspekter är dock inte enbart en nationell 
företeelse, och därför bör frågan även betraktas mot bakgrund av resultat i inter-
nationella utvärderingar.

6.2 NCU:s utvärderingar i förhållande till 
internationella utredningar

Om resultaten från NCU:s utvärderingar jämförs med de internationella tematiska 
studierna under de senaste åren kan man konstatera att perspektiven och informa-
tionsbehoven till stor del är desamma. Ett genomgående tema i till exempel OECD:s 
rapporter under de senaste åren har varit jämlikhet, som enligt rapporterna bland 
annat påverkas av socioekonomisk bakgrund, kön och ursprung (OECD 2018). Både 
NCU:s utvärderingar och OECD:s rapport Education at a Glance från år 2018 visar 
att ojämlikheten inom utbildningen och skillnaderna i kompetensen ökar i fråga 
om dessa faktorer. Individens studieväg och möjligheter att få arbete påverkas av 
kön, eventuell invandrarbakgrund, födelseland och föräldrarnas utbildning. Dessa 
faktorers effekt märks ofta också i arbetslivet.

OECD:s resultat visar att alla inte drar lika mycket nytta av utbildningen trots att 
utbildningsnivån internationellt sett har ökat under de senaste årtiondena. Även i 
Finland tjänar kvinnor mindre än män och personer som är födda utomlands tjänar 
mindre än personer med samma utbildning som är födda i Finland. Dessutom del-
tar barn med missgynnad bakgrund mer sällan i småbarnspedagogiken än andra.

Föräldrarnas låga utbildningsnivå, som är en av de faktorer som beaktas då vi mäter 
socioekonomisk ställning, gör att barnet mindre sannolikt avlägger en examen på 
andra stadiet eller på högskolenivå än barn med högutbildade föräldrar. Som NCU:s 
longitudinella utvärderingar visar kan utbildningssystemet inte ensamt jämna ut 
skillnader som beror på elevernas bakgrund. I Finland är det dock vanligare än i andra 
länder att även de personer vars föräldrar inte har avlagt en examen på andra stadiet 
avlägger en högskoleexamen. År 2018 utgjorde dessa personer 35 procent av finlän-
darna mellan 25 och 64 år, vilket är 15 procent mer än medelvärdet för OECD-länderna. 
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Utöver OECD-utredningarna ger även rapporter på EU-nivå information om läget 
inom den finländska utbildningen. Till exempel har Europeiska kommissionen 
fastställt centrala nyckeltal gällande utbildning genom en strategisk ram för euro-
peiskt utbildningssamarbete, Utbildning 2020. Utbildning 2020 har sex huvudmål 
som medlemsstaterna ska sträva efter att uppnå inom den närmaste framtiden:

 ▪ Högst 10 procent ska ha slutat skolan i förtid.

 ▪ Minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha någon form av högre utbildning.

 ▪ Minst 95 procent av barnen ska delta i småbarnspedagogiken.

 ▪ Högst 15 procent bör ha svaga grundläggande färdigheter i läsning, matematik 
och naturvetenskap.

 ▪ Minst 82 procent av de nyutexaminerade ska ha jobb.

 ▪ Minst 15 procent av vuxna ska delta i livslångt lärande.

Som tabell 8 visar är läget bra i Finland i fråga om dessa nyckeltal (tabell 8). I år 
väntar vi återigen på nya PISA-resultat och talar om livslångt lärande och förvärvande 
av kompetens i allt högre grad under yrkeskarriären. Det allt starkare sambandet 
mellan utbildning, kompetens, arbetsliv och ekonomi, som kan ses i tabellen, innebär 
ett fortsatt behov av nationella och internationella datainsamlingar.
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TABELL 7. Nyckeltal för det finländska utbildningssystemet i förhållande till medelvärdet 
för EU-länderna.

Finland EU-genomsnitt
 2014 2017 2014 2017
Riktmärken för utbildning 2020     
Personer som endast gått ut grundskolan 
(18–24 år)

9,5% 8,2% 11,2% 10,6%

Personer som avlagt en examen på högre 
nivå (30–34 år)

45,3% 44,6% 37,9% 39,9%

Personer som deltagit i 
småbarnspedagogiken (från 4 års ålder till 
början av obligatorisk grundskola)

83,6% 87,4% 94,2% 95,3%

Andelen 15-åringar som 
underpresterar i:

Läsning 11,3% 11,1% 17,8% 19,7%
Matematik 12,3% 13,6% 22,1% 22,2%
Naturvetenskap 7,7% 11,5% 16,6% 20,6%

Nyutexaminerades sysselsättningsgrad 
enligt utbildningsnivå (20–34 år)

ISCED 3–8
(andra stadiet och högre 
nivå)

77,0% 77,0% 76,0% 80,2%

Vuxnas deltagande i livslångt lärande  
(25–64 år) 

ISCED 0–8 25,1% 27,4% 10,8% 10,9%

Övriga indikatorer     
Investeringar i utbildningen (offentliga utgifter 
för utbildning i förhållande till BNP)

6,4% 6,1% 4,9% 4,7%

Personer som endast gått ut grundskolan 
(18–24 år) 

Personer som är födda i 
Finland

9,1% 7,9% 10,4% 9,6%

Personer som är födda 
utomlands

19,5% 15,2% 20,2% 19,4%

Personer som avlagt en examen på högre 
nivå (30–34 år)

Infödda finländare 46,9% 46,7% 38,6% 40,6%
Personer som är födda 
utomlands

31,0% 27,1% 34,3% 36,3%

Sysselsättningsgraden bland de personer 
som avlagt examen enligt utbildningsstadium 
(20–34 år)

ISCED 3–4 
(andra stadiet)

74,0% 73,3% 70,7% 74,1%

ISCED 5–8 (högre nivå) 81,5% 82,1% 80,5% 84,9%

Källa: Europeiska kommissionen 2018. I den internationella klassificeringen av utbildningar ISCED (International 
Standard Classification of Education) syftar klasserna 3–4 på andra stadiet i det finländska systemet (gymnasieutbild-
ning, yrkesutbildning och specialyrkesexamina) och klasserna 5–8 på högskoleutbildning



91

6.3 De nationella utvärderingarna svarar på 
de kommande informationsbehoven 

 
Denna publikation ger en översikt över läget inom den finländska utbildningen utifrån 
utvärderingar av lärresultat, kvalitetssystem och samhälleligt aktuella förändringar. 
Flera utvecklingsområden och risker har identifierats, men å andra sidan kan man 
konstatera att läget internationellt sett fortfarande är relativt bra i Finland. Därför 
finns det inget entydigt svar på frågan ”Vilar utbildningen på en stadig grund?”. 
Det är en fråga som kontinuerligt följer med oss och som vi ska ställa om och om 
igen ur olika synvinklar. Därför finns det ett behov av olika utvärderingsformer. 
Utvärderingarna av lärresultat och system möjliggör longitudinella utvärderingar, 
och enskilda temautvärderingar hjälper oss att upptäcka nya företeelser och hitta 
nya förklaringar. 

NCU kommer från och med år 2020 att följa en ny utvärderingsplan som fokuserar 
på att utveckla lärandet och kompetensen, att öka jämlikheten, att främja utbild-
ningssystemets funktion och att stödja den kontinuerliga utvecklingen. NCU:s 
pågående utvärderingar utgör en länk till den kommande verksamheten eftersom 
samma teman kommer att behandlas under planperioden 2020–2023. Integration 
av invandrare, främjande av kompetens, övergångsskeden, samarbete med arbets-

Rawpixel.com/Shutterstock
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livet, stödjande av livslångt lärande och främjande av jämlikhet utgör även en del 
av det kommande utvärderingsarbetet. Dessutom producerar NCU information om 
utbildningssystemets funktion som en helhet och stöder utbildningsanordnarnas 
och högskolornas utvecklingsarbete i samband med reformer. Även målen för livs-
långt lärande, höjningen av utbildnings- och kompetensnivån samt utbildningens 
koppling till arbetslivet och det övriga livet, som har lyfts fram i nationella och 
internationella utbildningspolitiska visioner, beaktas vid utvärderingarna. Utöver 
att småbarnspedagogiken har fått en ökad betydelse, sker det också en förläng-
ning av utbildningsvägen i den andra riktningen i form av utveckling av kompetens 
under hela karriären.

Det som konstaterats ovan innebär att utbildningen och utvärderingen av den 
ansluter sig till människans livscykel på såväl politiskt, samhälleligt som person-
ligt plan. Inte ens oberoende information produceras i ett vakuum, utan som en 
dynamisk del av förändringen, så att de aktuella informationsbehoven beaktas. 
Företeelserna inom utbildningen är så övergripande att det inte enbart kan vara 
en sektors uppgift att utveckla ett fungerande utbildningssystem, utan det skapas 
inom ramen för de politiska, strukturella, ekonomiska och mänskliga grundvillkoren 
och i en dialog mellan dem. Utöver den nationella nivån gäller företeelserna inom 
utbildningen även EU-nivån och den globala nivån.

Utvärderingen grundar sig på de behov som ses som viktigast, det perspektiv som 
väljs och de metoder som används. För att kunna skapa ett tillräckligt omfattande 
kunskapsunderlag behöver vi nationell och internationell information som beaktar 
olika synvinklar och som produceras i samarbete över sektorsgränserna. Detta för-
utsätter i sin tur samarbete, informationsutbyte och respekt för olika synpunkter. 
NCU vill främja en sådan verksamhetskultur för att de nationella målen ska uppnås. 
För att de uppsatta målen och visionerna inte ska förbli en dröm bör de grunda sig 
på en delad och tillräckligt omfattande kunskapsbas som möjliggör motiverade, 
aktiva val och politiskt beslutsfattande.
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Bilaga 1. Det nationella utbildningssystemets styrkor och svagheter  
samt utvecklingsrekommendationer. 

Småbarnspedagogik
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Styrsystemet betonar att barnets 
bästa alltid ska komma i främsta 
rummet.

Styrningen och övervakningen av 
privata tjänster är bristfällig.

Effektivare övervakning och styrning 
av de privata tjänsterna.

Tjänsterna inom 
småbarnspedagogiken är öppna 
för alla.

Personalen upplever att resurserna 
är bristfälliga.

Anordnarna bör se till att de 
pedagogiska kraven uppfylls.

Personalen är högutbildad. Interaktionen är splittrad. Fokus på hur bestående 
barngrupper bildas

Grundläggande utbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Läget inom elevvården har 
förbättrats.

Skillnaderna i förutsättningarna för 
att anordna utbildning växer.

Lösningar som gäller finansiering 
m.m. behövs på statlig och 
kommunal nivå.

Fokus i skolorna har flyttats från 
lösning av problem till förebyggande 
av dem.

Mobbning och ensamhet är 
fortfarande vanliga problem i 
skolorna.

Lagstadgade planer behövs, liksom 
förändringar i verksamhetskulturen.

Lärresultaten i främmande språk är 
goda eller till och med utmärkta.

Utvärderingen av den egna 
verksamheten inom den 
grundläggande utbildningen 
uppfyller inte lagens krav.

En nationell strategi för 
kvalitetshantering behövs.

Grunderna för läroplanen 
säkerställer kvaliteten på 
undervisningen.

Könet påverkar studiemotivationen. Utveckling och undersökning av 
metoder för att ingripa ända från 
början av utbildningsvägen.

Rutinerna för respons fungerar, 
lärprocessen styrs väl och 
bedömningen upplevs som rättvis.

Inte ens goda språkkunskaper 
garanterar att de som studerar 
finska som andraspråk behärskar 
innehållet i olika läroämnen.

Lärarna behöver bli mer 
språkmedvetna, stödet för 
utvecklingen av språkkunskaperna 
borde ingå som en del av all 
undervisning.

Elever som studerar finska som 
andraspråk har goda kunskaper 
och jämlikheten förverkligas i F2-
undervisningen.

Jämlikheten i utbildningen 
uppnås inte fullt ut när det gäller 
språkminoriteter.

Mer undervisning, 
undervisningsmaterial och 
fortbildning

Samarbete och gemenskap 
främjar effektivt utvecklingen av 
undervisningen.

Bedömningen i övergångsskedena 
bör utvecklas.

Bedömning som grundar sig på 
mål och kriterier bör utvecklas på 
system- och skolnivå.
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Gymnasieutbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Tillgången till studerandevård har 
förbättrats.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund 
har en bestående inverkan på 
barnets kunskaper.

Ökad uppmärksamhet på frågan i 
hela samhället och inkluderande av 
föräldrarna

Fokus på behovet av stöd 
och undervisning i finska som 
andraspråk hos studerande med 
invandrarbakgrund

Stora skillnader i 
matematikkunskaperna bland de 
studerande som går över till fortsatta 
studier eller arbetslivet

Mer fokus på dem som behöver 
mest stöd och på jämförbarheten 
mellan vitsorden

IT-användningen håller en god nivå. Mer insatser krävs för att stöda 
studerande med invandrarbakgrund 
och höja personalens kompetens 

Mer undervisningsmaterial som 
bygger på språklig medvetenhet, 
mer fortbildning

Samarbetet mellan gymnasierna 
har ökat.

Kvalitetslednings- och 
självvärderingspraxisen förutsätter 
styrning och allokering av resurser.

Utbildningsanordnaren bör reservera 
tillräckliga resurser.

Övergången till fortsatta studier 
kräver bättre studiehandledning och 
ökat samarbete med högskolor

Studiehandledningen måste 
utvecklas och borde inledas 
tillräckligt tidigt.

Varierande praxis för höjning av 
vitsord för gymnasiekurser 

Yrkesutbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Den kompetensbaserade modellen 
leder yrkesutbildningen i rätt riktning.

Reformen innebär risker för 
kompetens och handledning.

Systematiska utvärderingar och 
satsning på förändringsledning, 
resurser, personalens kompetens 
och pedagogik

Lärmiljöerna och undervisnings-
metoderna har blivit mångsidigare.

Variationen i yrkesproven och 
bedömningen av dem leder till 
ojämlikhet mellan de studerande.

Yrkesprovens kvalitet och innehåll 
bör förenhetligas.

Samarbetet med arbetslivet har 
ökat.

Arbetsplatshandledarnas 
handlednings- och 
bedömningskompetens varierar.

Anordnarna bör försäkra sig 
om att arbetsplatshandledarna 
har den handlednings- och 
bedömningskompetens som behövs.

De studerandes kunskaper om 
hållbar utveckling ligger på en god 
nivå.

Förebyggande, generellt inriktad 
studerandevård genomförs inte på 
det sätt som lagen förutsätter.

Stöd från förvaltningen till 
anordnarna för att studerandevården 
ska kunna ordnas på det sätt som 
lagen kräver.

Handledningen för fortsatta studier 
genomförs inte på ett jämlikt sätt 
mellan olika utbildningsformer.

Tillgången till handledning bör 
garanteras i olika utbildningsformer 
och inom olika utbildningsområden.

Värderingarna för hållbar utveckling 
ingår inte i läroanstalternas dagliga 
rutiner

Kopplingen mellan de fastställda 
värderingarna och de praktiska 
rutinerna ska stärkas.
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Högre utbildning
Styrkor Svagheter Utvecklingsrekommendation

Högskolorna har fungerande 
kvalitetssystem

Det finns hinder för förnyelse av 
lärarutbildningen.

De strukturella problemen behöver 
lösas.

Utvärderingen av samverkan med 
samhället har systematiserats

Kvalitetshanteringen 
av vetenskapliga 
påbyggnadsutbildningar är bristfällig.

Kvalitetshanteringen bör utvecklas 
enligt rekommendationerna, 
doktorandprogrammen bör 
inkluderas.

Anordnarna av medicinsk utbildning 
engagerar sig för utveckling och 
samarbete

Systemen för studeranderespons 
kräver utveckling.

Responssystemen utvecklas enligt 
behoven tillsammans med de 
studerande.

De nätverksbaserade 
verksamhetssätten främjar 
utvecklingen av lärarutbildningen

Den projektbaserade utvecklingen 
belastar högskolorna.

Kartläggning av alternativ till den 
projektbaserade utvecklingen, en 
långsiktig modell skapas

Studerande med invandrarbakgrund 
är underrepresenterade.

Stöd för deltagande och delaktighet 
genom nationella och lokala 
åtgärder

Efterfrågan och utbudet på 
företagarstudier är inte i balans.

Satsning på information

Det finns brister i regleringen 
av kvalitetshanteringen och 
lagstiftningen.

Parallella utvärderingar inom de 
olika områdena och kriterier för 
utvärderare
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