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1 Inledning 
 

Enligt den Plan för utbildningsutvärderingar (2020) som godkändes för åren 2020–2023 ger utvärderingarna 

av utbildningsområden inom högre utbildningen en helhetsbild av de granskade utbildningarnas styrkor och 

utvecklingsområden i förhållande till den kompetens och arbetslivselevans som examina ger samt 

kontinuerligt lärande. Utvärderingarna ger också information om högskolornas förmåga att utveckla 

utbildningsutbudet så att det motsvarar de förändrade kompetenskraven och framtida verksamhetsmiljöer. 

Enligt Planen för utbildningsutvärderingar genomförs en utvärdering av högre utbildning inom social- och 

hälsoområdet under perioden 2020–2021. (Nationella centret för utbildningsutvärdering 2020, 13.) 

En remissdebatt om utvärderingen av högre utbildningen inom social- och hälsoområdet fördes vid 

utvärderingssektionens möte i mars 2020. För planeringen och genomförandet av utvärderingen tillsatte 

sektionen för utvärdering av högskolorna vid samma möte en planerings- och utvärderingsgrupp (se kapitel 

4). Gruppen hade i uppgift att under sommaren 2020 utarbeta ett förslag till projektplan för sektionen av 

vilket utvärderingens mål, utvärderingsområden och -frågor, utvärderingsmetoderna och den preliminära 

tidtabellen framgår.  

I enlighet med Planen för utbildningsutvärderingar valde utvärderingsgruppen att granska 

utbildningsområdets kompetensinriktning, arbetslivsrelevans, kontinuerligt lärande och hur man inom 

utbildningen svarar mot framtida kompetensbehov. Utvärderingens genomgående teman är 

mångprofessionalitet och branschövergripande perspektivet, digitalisering, internationalisering, FUI-

verksamhet och samarbete mellan olika aktörer. Målet med utvärderingen är att producera information som 

är till nytta för framtidens samhälle och som stöd för utvecklingen av högre utbildningen inom social- och 

hälsoområdet. Utvärderingen av högre utbildningen inom social- och hälsoområdet hänför sig till 

tyngdpunkten ”utveckling av lärande och kompetens” i Planen för utbildningsutvärderingar. 

NCU genomför de olika utvärderingarna enligt principen för utvecklande utvärdering (Statsrådets förordning 

om Nationella centret för utbildningsutvärdering 1317/2013). Utvecklande utvärdering betonar 

delaktigheten, förtroendet mellan den som genomför utvärderingen och den som deltar i utvärderingen samt 

högskolornas ansvar för att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Utvärderingarna organiseras så att både 

utvärderingsprocessen och resultaten stöder utveckling och beslutsfattande på lokal, regional och nationell 

nivå (Nationella centret för utbildningsutvärdering 2017).  

I utvecklande utvärdering skapas mångsidiga möjligheter att delta i och påverka hur utvärderingen planeras, 

hur man tar fram information och hur utvärderingsresultaten tolkas. Metoderna för utvecklande utvärdering 

skräddarsys enskilt för varje utvärdering så att de stöder utvärderingsresultatens genomslag och att 

verksamheten utvecklas under utvärderingsprocessen. Metoderna för utvecklande utvärdering ökar den 

gemensamma förståelsen för det tema som utvärderas. Som resultat från utvärderingarna fås extern respons 

om utvecklingsområden, god praxis och styrkor i den egna verksamheten. Utvecklande utvärdering stöder 

samtidigt en effektiv verksamhet och förändring. (Moitus & Kamppi 2020, 5.) 

Utvärderingsresultatens genomslag främjas genom att skapa växelverkan mellan utvärderingens deltagare 

och att engagera högskolorna i en självvärdering. Informationen som utvärderingen producerar och 

utvecklingsrekommendationerna stöder det pågående utvecklingsarbetet på högskolesystemets olika nivåer. 

Vid behov initieras också nya åtgärder för att lösa utmaningarna som utvärderingen lyfter fram.  
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2 Utvärderingens målgrupp och utvärderingsram 
 

I detta kapitel presenteras närmare vilka examina och annat utbud av kontinuerligt lärande som 

utvärderingen av högre utbildning inom social- och hälsoområdet gäller och vid vilka finländska högskolor de 

erbjuds. Dessutom presenteras de preliminära utvärderingsfrågorna och de stödfrågor som preciserar dem.  

 

2.1 Utvärderingens målgrupp 
 

Till utvärderingens målgrupp hör de yrkeshögskolor vars utbildningsansvar i de koncessioner som trädde i 

kraft 1.1.2015 omfattar anordnande av yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina inom social- 

och hälsoområdet. Bland universiteten omfattar målgruppen de universitet som enligt statsrådets förordning 

om universitetsexamina har utbildningsansvar inom social- och hälsoområdet. Utvärderingen gäller första 

och andra cykelns examina samt utbudet av kontinuerligt lärande. 

Utvärderingen av högre utbildning inom social- och hälsoområdet gäller 

• utbildningar som leder till kandidatexamen eller magisterexamen inom hälsovetenskaper vid 

universitet i enlighet med regleringen av universitetens utbildningsansvar inom hälsovetenskaper, 

• utbildningar i social- och hälsovårdsförvaltningsvetenskap, socialvetenskap och socialt arbete vid 

universitet, 

• utbildningar som ingår i yrkeshögskolornas koncessioner och som leder till yrkeshögskoleexamen 

eller högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, 

• utbudet av kontinuerligt lärande inom högre utbildning inom social- och hälsoområdet vid 

yrkeshögskolor och universitet. 

 

Examina inom medicin, odontologi, psykologi, logopedi och farmaci omfattas inte av utvärderingen, eftersom 

var och en av dem utgör en egen helhet som kunde utvärderas separat.  Grundutbildningen i medicin 

utvärderades 2018 (Mäkelä m.fl. 2018) och en del av utbildningarna i logopedi utvärderades som en del av 

den humanistiska utvärderingen som publicerades i början av 2020 (Pyykkö m.fl. 2020). Utbildningarna i 

socialvetenskaper och socialt arbete ingick också i utvärderingen av det samhällsvetenskapliga 

utbildningsområdet (Seppälä m.fl. 2020), men utvärderingsgruppen vill också inkludera dessa utbildningar i 

denna utvärdering, eftersom ämnesområdena är en väsentlig del av verksamheten och det 

mångprofessionella samarbetet inom social- och hälsoområdet. Även om utvärderingens datainsamling 

anknyter till tidigare utvärderingar av utbildningsområden, granskas samma teman i denna utvärdering ur 

social- och hälsoområdets perspektiv vad gäller mångprofessionalitet och arbetslivets kompetensbehov.  

I maj 2020 utredde man med hjälp av en bakgrundsenkät som skickades till högskolorna vilket utbud av 

utbildningar som leder till ovannämnda examina och kontinuerligt lärande som finns vid varje högskola.  

I tabell 1 beskrivs utbildningsansvaret för yrkeshögskolornas koncessioner (UKM 2020a) och statsrådets 

förordning om universitetsexamina (UKM 896/2019) inom social- och hälsoområdena.  
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Tabell 1. Utbildningsansvar inom social- och hälsoområdet enligt yrkeshögskolornas koncessioner och 

statsrådets förordning om universitetsexamina  

 

Yrkeshögskoleexamina inom social- och 
hälsoområdet erbjuds av 

Högskoleexamina inom social- och hälsoområdet 
erbjuds av 

- Centria-ammattikorkeakoulu 
- Diakonia-ammattikorkeakoulu 
- Hämeen ammattikorkeakoulu 

- Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

- Kajaanin ammattikorkeakoulu 

- Karelia-ammattikorkeakoulu 

- LAB-ammattikorkeakoulu 

- Lapin ammattikorkeakoulu 

- Laurea-ammattikorkeakoulu 

- Metropolia Ammattikorkeakoulu 

- Oulun ammattikorkeakoulu 

- Satakunnan ammattikorkeakoulu 

- Savonia-ammattikorkeakoulu 

- Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

- Tampereen ammattikorkeakoulu 

- Turun ammattikorkeakoulu 

- Vaasan ammattikorkeakoulu 

- Yrkeshögskolan Arcada 

- Yrkeshögskolan Novia 

- Högskolan på Åland 

- Helsingfors universitet 
- Östra Finlands universitet 
- Jyväskylä universitet 
- Lapplands universitet 
- Uleåborgs universitet 
- Tammerfors universitet 
- Åbo universitet 
- Vasa universitet 
- Åbo Akademi 

 

 

I bakgrundsenkäten till högskolorna utreddes också utbudet av kontinuerligt lärande vid olika högskolor. 

Högskolorna lyfte bland annat fram den öppna yrkeshögskolans och öppna universitetets utbud, 

specialiseringsutbildningar, studier som kompletterar examen och andra separata studier, fortbildning och 

annan avgiftsbelagd utbildning, högskolediplom, olika seminarier och utvecklingsdagar samt 

gymnasiesamarbete. Dessutom lyfte de fram utbildningar som ordnats av eAMK och CampusOnline samt 

utbildningar för kontinuerligt lärande som yrkeshögskolorna i övrigt genomfört tillsammans. 

 

2.2 Utvärderingsram och -frågor  
 

Utvärderingsgruppen valde som utvärderingens centrala teman: kompetensinriktning, arbetslivselevans och 

högskolerelevans, kontinuerligt lärande samt framtidens kompetensbehov. Dessutom granskar 

utvärderingen mångprofessionalitet och branschövergripande perspektivet, digitalisering, utbildningens 

internationalisering, FUI-verksamhet och samarbete mellan olika aktörer. I utvärderingen fäster man också 

uppmärksamhet vid hur andelen klienter inom social- och hälsovården syns både i utbildningens utveckling 

och i samverkan mellan utbildningen och arbetslivet.  

De centrala utvärderingsfrågorna för högre utbildningen inom social- och hälsoområdet är:  
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- Hurdan kompetens producerar högre utbildningen inom social- och hälsovård i förhållande till 

framtidens kompetensbehov? 

- Hurdan är arbetslivselevansen inom högre utbildningen inom social- och hälsovård? 

- Hurdan högskolerelevans har social- och hälsovårdens praktikplatser? 

- På vilka sätt tryggar det kontinuerliga lärandets strukturer, innehåll och praxis utvecklingen av 

kompetensen inom social- och hälsovården i framtiden? 

Utvärderingen tar fram information som gagnar framtidens arbetsliv och stöder utvecklingen av högre 

utbildningen inom social- och hälsovården. Utvärderingen tar också fram information om hur 

utbildningssystemet inom utbildningsområdet fungerar. Utgångspunkten är att identifiera 

kompetensbehoven och att högre utbildningen inom social- och hälsovården har förmåga att svara på 

kompetensbehoven. I stället för mål som syftar till att förnya hela examenssystemet identifierar 

utvärderingen i första hand olika goda verksamhetssätt inom branschen.  

I följande tabell (se tabell 2) preciseras utvärderingsfrågorna och ges exempel på underfrågor. 

Tabell 2. Frågor för utvärderingen av högre utbildning inom social- och hälsoområdet 

Utvärderingsfrågor Underfrågor 

Hurdan kompetens producerar högre utbildningen 
inom social- och hälsovård i förhållande till 
framtidens kompetensbehov? 

• På vilket sätt erbjuder strukturerna och 
samarbetsformerna för högre utbildningen 
inom social- och hälsovården stöd för att möta 
framtidens kompetensbehov? 

• Hur förutser högskolorna framtidens 
kompetensbehov?  

• Vilken slags internationalisering ingår i 
utbildningen och vad eftersträvas med den? 

• Hur syns forsknings- eller FUI-verksamheten 
inom social- och hälsovården i 
utbildningsutbudet? 

• Hur har digitaliseringen beaktats i utbildningens 
innehåll och ordnande? 

• Hur märks mångprofessionalitet och 
branschövergripande perspektivet i 
planeringen och genomförandet av 
utbildningen? 

Hurdan är arbetslivselevansen inom högre 
utbildningen inom social- och hälsovård? 

 

• Hur säkerställs examinas arbetslivselevans? 

• Hur syns förändringarna i arbetslivet i 
utbildningarna inom social- och hälsovården? 

• Hur samarbetar examensprogrammen 
sinsemellan och med arbetslivet? 

• Hur beaktas social- och hälsovårdsklienternas 
perspektiv i utvecklingen av utbildningen samt i 
samverkan mellan utbildningen och 
arbetslivet? 

Hurdan är social- och hälsovårdens praktikplatsers 
högskolerelevans?  

 

• Hur satsar praktikplatserna i arbetslivet inom 
social- och hälsovårdsbranschen på att utveckla 
handledningskompetensen? 

• Hur säkerställer man att praktikplatserna 
känner till läroplanernas lärandemål? 
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• Hur säkerställer man att det som studerandena 
lär sig under praktiken grundar sig på forskning? 

• Hur utnyttjas studerandenas och lärarnas 
kompetens i arbetslivet? 

På vilka sätt tryggar det kontinuerliga lärandets 
strukturer, innehåll och praxis utvecklingen av 
kompetensen i framtiden? 

 
 

• Hur syns det kontinuerliga lärandet i högskolans 
strategi och praxis? 

• Hurdant utbud av kontinuerligt lärande 
erbjuder högre utbildningen inom social- och 
hälsovård? 

• Hur utvecklas utbudet av kontinuerligt lärande? 

• Hurdana utvecklingsbehov finns det i 
genomförandet av kontinuerligt lärande? 

• Hur fungerar strukturen för genomförandet av 
kontinuerligt lärande inom social- och 
hälsoområdet? 

 

3 Utvärderingsdata, insamling och analys av data 
 

Vid insamlingen av utvärderingsdata används flera olika metoder. Olika metoder för datainsamling används 

för att engagera aktörer som drar nytta av utvärderingen. Utvärderingsdata skapas på detta sätt i växelverkan 

med intressentgrupperna. Data samlas in i tre skeden så att följande skede i datainsamlingen kompletterar 

den utvärderingsdata som erhållits under de föregående skedena.  

I det första skedet fokuserar man på att skapa en helhetsbild av utbildningsutbudet och dess utveckling. I 

detta skede är de viktigaste metoderna för datainsamling: 

- Analys av färdiga responsdata, såsom responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av 

studierna (AVOP), universitetens gemensamma responsenkät för studerande (Kandidatrespons) och 

magistrarnas karriär- och placeringsuppföljning (Aarresaari) med tanke på den kompetens som 

uppnåtts och arbetslivselevansen.  

- Genom självvärderingsenkäten som riktas till examensprogrammen inom social- och hälsoområdet 

samlar man in information om bland annat den kompetens som examina ger, arbetslivselevansen 

och det kontinuerliga lärandet. 

I det andra skedet preciseras analysresultaten genom utvärderingsbesök: 

- Utvärderingsbesök görs på arbetsplatser inom social- och hälsovården där man har prövat eller 

använder innovativa samarbetslösningar eller försök, samt på högskolorna på samma orter. I valet 

av besöksorter beaktas regional täckning. Under utvärderingsbesöken samlas in data genom 

intervjuer eller olika workshopar med studerande, högskolornas personal och representanter för 

arbetslivet. Vid behov genomförs besöken på distans eller som kompletterande intervjuer.  

I det tredje skedet fokuserar man på utveckling: målet är att sammanfatta utbildningsområdets styrkor och 

utvecklingsbehov i relation till utvärderingens teman och utarbeta utvecklingsrekommendationer utifrån de 

resultat som observerats. Den viktigaste metoden i det tredje skedet är ett utvecklingsseminarium dit 

representanter för högskolorna, studerandena och arbetslivet utanför högskolorna bjuds in. Vid behov kan 

utvecklingsseminariet genomföras med hjälp av distansarrangemang.  
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Metoderna för datainsamling kan vid behov ändras eller riktas på ett annat sätt om de planerade 

datainsamlingsmetoderna inte kan genomföras till exempel på grund av coronasituationen. 

Utvärderingsgruppen ansvarar för dataanalysen. Utvärderingsgruppen skriver en utvärderingsrapport utifrån 

analysen som publiceras vid projektets slutseminarium. I analysen används både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Utvärderingsgruppen har ett gemensamt ansvar för rapporten. Rapporten och slutsatserna av 

utvärderingen ska basera sig på information som producerats, samlats in och dokumenterats under 

utvärderingen. Utvärderingsgruppens ordförande och NCU:s utvärderingsexperter ansvarar för att redigera 

och färdigställa rapporten. I samband med utvärderingen görs dessutom en sammanfattande publikation av 

utvärderingsresultaten.  

Utvärderingen genomförs i huvudsak på finska, men i datainsamlingen beaktas också möjligheterna för 

högskolornas svenskspråkiga och internationella personal och studerande att delta. 

 

4 Utvärderingsprojektets organisation och tidtabell  
 

I mars 2020 utsåg sektionen för utvärdering av högskolorna en utvärderingsgrupp för att planera och 

genomföra utvärderingen. Utvärderingsgruppen består av sex sakkunniga som representerar universitets- 

och yrkeshögskolesektorn, arbetslivet utanför högskolorna och studerandena.  

- Rektor, verkställande direktör Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (ordförande) 

- Projektchef Hanna Hauta-aho, Plattsformstjänsten Sociala Oy 

- Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet 

- Överlärare Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu 

- Studerande Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu 

- Forskningschef Miia Tuominen, Åbo universitet (vice ordförande) 

I utvärderingsgruppens sammansättning betonas sakkunskap inom utbildningsområdets utbildning inom 

universitets- och yrkeshögskolesektorn, sakkunskap inom utvärderingsområdena, utvärderingskompetens 

och -erfarenhet samt sakkunskap om verksamhetsmiljön. Utvärderingsgruppen planerar utvärderingsramen 

och ansvarar för det praktiska genomförandet av utvärderingen, såsom metoderna och den interna 

arbetsfördelningen samt för tolkningen av utvärderingsdata och utarbetandet av slutrapporten. Alla 

medlemmar i utvärderingsgruppen deltar i genomförandet av de ovannämnda uppgifterna. 

Utvärderingsgruppen har förbundit sig till att planera och genomföra utvärderingen under hela projektet, 

d.v.s. från våren 2020 till sommaren 2021. 

Vid NCU ansvarar utvärderingsexperterna Mira Huusko och Hanna Väätäinen som projektledare för 

utvärderingen. De ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet i nära samarbete med varandra 

och med utvärderingsgruppen. Dessutom har utvärderingsprojektet en högskolepraktikant i september-

november 2020. Projektledarnas uppgift är att se till att projektplanen genomförs, att informera högskolorna 

och andra intressentgrupper om hur utvärderingen framskrider och sköta annan kommunikation, att sköta 

den praktiska organiseringen av datainsamlingen och besöken samt att delta i utarbetandet och redigeringen 

av slutrapporten och sammanfattningen tillsammans med utvärderingsgruppen.  
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Tabell 3. Utvärderingens genomförande och tidtabell 

Utvärderingens genomförande Tidpunkt I skedet deltar  

Utvärderingsgruppen tillsätts 3/2020 Sektionen för utvärdering av högskolorna 

Remissdebatt för utvärderingen 3/2020 Sektionen för utvärdering av högskolorna 

Planeringsskedet 

Höranden  3–8/2020 UKM, Unifi, Arene, FSF, SAMOK, nätverken 

Bakgrundsenkät till högskolorna 4–5/2020 Högskolorna 

Bakgrundsenkät för 
arbetslivsrepresentanter och 
andra intressentgrupper 

6–8/2020 Representanter för arbetslivet och andra 
intressentgrupper 

Utvärderingsskedet 

Datainsamlingens skede 1: 
självvärdering och analys av 
färdiga data 

9/2020–11/2020 Högskolornas representanter och NCU 

Datainsamlingen skede 2: 
utvärderingsbesök 

1–2/2021 Högskolor och representanter för arbetslivet 
som valts ut för granskning 

Datainsamlingen skede 3: 
utvecklingsseminarium 

3–4/2021 Intressentgrupper 

Analys av utvärderingsdata och 
utarbetande av en 
utvärderingsrapport 

2–4/2021 Utvärderingsgruppen 

Bearbetning, layout, tryckning av 
rapporten 

4–5/2021 Utvärderingsgruppen och projektledarna 

Utarbetande av utvärderingens 
sammanfattning 

4–5/2021 Utvärderingsgruppens ordförande och 
projektledarna 

Utvärderingens slutseminarium   6/2021 Intressentgrupper 

Respons om utvärderingen 8/2021 Högskolornas kontaktpersoner och 
utvärderingsgruppen 

 

Utvärderingens tidtabell (se tabell 3) är preliminär och kan justeras under utvärderingens gång. 

 

5 Begreppen som används i utvärderingen 
 

Centrala begrepp i denna utvärdering är examenssystem, utbildningsområde, utbildningsutbud och 

utveckling av utbildningsutbudet, dualmodell, kontinuerligt lärande, kompetensinriktning, arbetslivselevans, 

högskolerelevans, mångprofessionalitet och branschövergripande perspektivet, digitalisering, 

internationalisering och samarbete mellan olika aktörer.  

Med examenssystem avses en helhet bestående av examina och examensbenämningar som fastställs genom 

utbildningsansvar som universitet och yrkeshögskolor beviljats.  

Med utbildningsområde avses i denna utvärdering det utbildningsområde som nämns i statsrådets 

förordning om universitetsexamina (794/2004 jämte ändringar) för universitetens del och för 

yrkeshögskolornas del i deras koncessioner (1129/2014) (närmare information i kapitel 2.1).  

På högskolesystemets nivå betyder utbildningsutbud vilken utbildning inom området som erbjuds vid 

respektive högskola. På högskolenivå betyder utbildningsutbud vilka examina och former av kontinuerligt 
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lärande högskolan erbjuder inom utbildningsområdet. På examensnivå betyder utbildningsutbud den 

kompetens som examen ger samt kursernas och kurshelheternas arbetslivsrelevans. Med det kontinuerliga 

lärandets utbildningsutbud avses de former av kontinuerligt lärande som högskolan erbjuder. Med utveckling 

av utbildningsutbudet avses i stor utsträckning de förfaranden som används för att utveckla 

utbildningsutbudet på alla de ovannämnda nivåerna.  

Med högre utbildningens dualmodell avses den finländska modellen för högskoleutbildning med två sektorer, 

där yrkeshögskolorna och universiteten har en separat utbildningsuppgift och lagstiftning (se t.ex. Wennberg 

m.fl. 2018, 68). 

Med kontinuerligt lärande avses utbildningsformer som högskolan i regel erbjuder andra än 

examensstuderande. Dessa utbildningsformer är till exempel öppen yrkeshögskoleundervisning, öppen 

universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildningar.  

Kompetensinriktning används i denna utvärdering på motsvarande sätt som begreppet kompetensbaserad 

som i allmänhet motsvarar de engelska termerna outcome-based och competence-based. Det finns en 

uppsättning olika tolkningar av begreppet kompetens. Det används för att hänvisa till kunskap (knowledge), 

färdigheter (skill), behörighet (competence), attityder (attitude) och lärande-/kompetensmål (intended 

learning outcomes) eller lärresultat (achieved learning outcomes). Lärande-/kompetensmål (learning 

outcomes) avser enligt det europeiska systemet för överföring av studieprestationer och vitsord uttryck som 

beskriver vad de studerande vet, förstår och kan efter en viss lärandeprocess (EC 2015). 

Kompetensinriktningen är förknippad också med den nationella referensramen för examina och övriga 

samlade kompetenser som indelar examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som 

ingår i utbildningssystemet i åtta nivåer utifrån det kunnande de förutsätter (kvalifikationsnivåernas 

beskrivningar – descriptors) (se Statsrådet 120/2017).  

Arbetslivsrelevans avser examinas förmåga att erbjuda de studerande sådan kompetens som de behöver i 

arbetslivet efter avlagd examen. Arbetslivsrelevansen kopplas till examensstrukturerna, examensinnehållen 

och processerna för att utveckla examina (Pyykkö m.fl. 2020, 88).  

Med högskolerelevans avses i denna utvärdering att arbetsplatser inom social- och hälsovården är medvetna 

om högskolornas verksamhet, att de satsar på praktik och lärarnas och studerandenas kompetens samt att 

forskning utnyttjas i arbetslivet.  

Med mångprofessionalitet avses i denna utvärdering samarbete mellan olika yrkesgrupper, yrken och deras 

experter. Med branschövergripande perspektivet avses samarbete mellan olika vetenskaps-, utbildnings- och 

verksamhetsområden samt deras representanter och experter. Mångprofessionalitet och 

branschövergripande kan förverkligas på såväl individens som på arbetsgruppernas och organisationernas 

verksamhetsnivåer. Överskridande av kulturella, attitydmässiga, strukturella och sakkunskapsrelaterade 

gränser samt interaktionsfärdigheter är väsentliga för att samarbetet ska lyckas. (Se t.ex. Leathard 2003; 

Isoherranen 2012; Kekoni m.fl. 2019.)  

I digitalisering utnyttjas information och datateknik för att ändra verksamheten eller möjliggöra ny 

verksamhet (UKM 2020b). Digitaliseringen har ingen entydig och etablerad definition. Digitalisering innebär 

lagring, överföring och behandling av information i en form som datorer förstår, men begreppet hänvisar 

också till en mer omfattande samhällelig förändringsprocess som är en följd av informations- och 

kommunikationsteknikens utveckling (ICT) (Itkonen 2015). I den här utvärderingen betyder digitalisering 

bland annat högskolornas digitala lärmiljöer, utbud av nätbaserad undervisning och digitala 

utbildningssamarbete. 
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Med högre utbildningens internationalisering avses de åtgärder som högskolan vidtar för att upprätthålla sin 

verksamhets internationella relevans och internationella kontakter. Med internationalisering hemma avses 

att systematiskt införa internationella, interkulturella och mångkulturella dimensioner i utbildningen vid 

studerandenas hemhögskola. Internationalisering hemma kan genomföras till exempel genom att öka 

kompetensmålen som stärker internationalisering, utnyttja studerandegruppens internationella bakgrund 

eller erbjuda möjligheter till virtuell mobilitet. (Se t.ex. Weimer m.fl. 2019.) 

Med samarbete mellan olika aktörer avses i denna utvärdering sådan gemensam utveckling som utförs vid 

högskolor och i arbetslivet inom branschen som en del av utbildningsuppgiften inom social- och 

hälsoområdet. Samarbetspartnerna kan till exempel vara personal från ett annat utbildningsområde inom 

högskolan, andra högskolor, organisationer inom den offentliga och privata sektorn, forskningsinstitut, 

organisationer eller internationella offentliga och privata aktörer.  
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