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1 Inledning
Utbildning och kompetens skapar vår framtid. Med hjälp av utbildning skapar vi välfärd, bildning och kon-
kurrenskraft i Finland. Därför måste vi satsa på utbildning både nu och i framtiden. Blicken och målen måste 
riktas framåt – inte bara mot den närmaste framtiden, utan också dit vi ännu inte kan se.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) producerar mångsidig och aktuell utvärderingsinforma-
tion som gör det möjligt att utveckla och fatta beslut om utbildning samt att föra en samhällelig diskussion 
i utbildningsfrågor. Utvärderingarna ger information om utbildningssystemets nuläge och om trender som 
gäller förändringar i kompetensen och utbildningen som en del av samhällsutvecklingen. Dessutom ger NCU 
rekommendationer med tanke på att vi ska kunna utveckla utbildningen och utbildningssystemet. 

I den här sammanfattande publikationen skapar vi utifrån NCU:s utvärderingsinformation en nationell läges-
bild i fråga om utbildning, kompetensnivå, jämlikhet och välbefinnande. Lägesbeskrivningen ger en uppfatt-
ning om Finlands attraktionskraft som studie-, forsknings- och investeringsland ur ett utbildningsperspektiv. 
Publikationen baserar sig främst på utvärderingar som genomförts under 2018–2020 inom småbarnspedago-
gik, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning.
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Läroplansreformen 2014 har inneburit att lärarna 
reflekterar mer kring det egna arbetet, utvecklar 
sina arbetssätt samt utnyttjar olika lärmiljöer 
och undervisningsmetoder. Synen på lärande har 
konkretiserats bland annat genom interaktivt 
lärande. Barnens och elevernas aktiva aktörskap  
har stärkts. (Venäläinen m.fl. 2020)

Lärresultaten och förändringarna i dem bör följas 
upp. För att minska skillnaderna är det viktigt att 
se till att barn som behöver stöd beaktas mer aktivt 
redan inom småbarnspedagogiken. 

Alla lärare i Finland borde ha personliga 
utvecklingsplaner. Det behövs regelbunden 
uppföljning av hur de här planerna blir verklighet.
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2 Bakgrund med utgångspunkt i tidigare 
sammanfattning
NCU publicerar regelbundet sammanfattningar om läget inom utbildningen utgående från resultat i olika 
utvärderingar. Jämlikhet och likvärdighet har varit en central tyngdpunkt i utvärderingsverksamheten och ett 
tema som genomsyrat olika utbildningsformer sedan år 2014. I tabell 1 komprimeras de viktigaste jämlikhets-
aspekterna utgående från den senaste sammanfattande publikationen från år 2018. 

TABELL 1. Exempel på utvärderingsresultat som visar hur jämlikheten förverkligas

Sambandet mellan elevens hembakgrund och lärresultaten har ökat 
under 2010-talet 

Skillnader i utbildningsbakgrunden hos elevernas vårdnadshavare, 
deras uppskattning av utbildning och det stöd de ger eleverna orsakar 
skillnader i elevernas kunnande. Dessa faktorer skapar skillnader som 
kan mätas i år till exempel när det gäller elevernas matematikkunskaper. 
Bakgrundsfaktorerna har också konstaterats ha ett samband 
med kunskaperna i modersmål och litteratur i den grundläggande 
utbildningen. (Metsämuuronen 2017; Harjunen & Rautopuro 2015; 
Silverström & Rautopuro 2015)

Det förekommer kunskapsskillnader mellan könen – pojkarnas 
kunskaper polariseras

I slutskedet av den grundläggande utbildningen är flickornas 
modersmålskunskaper starkare än pojkarnas. Pojkar med sämre 
framgång litar ändå mer på sitt eget kunnande än flickor. (Harjunen & 
Rautopuro 2015, Silverström & Rautopuro 2015.)

Det finns ingen signifikant skillnad i matematikkunskaperna mellan flickor 
och pojkar i slutet av den grundläggande utbildningen. Men i pojkars 
matematikkunskaper kan man observera polarisering, dvs. resultaten 
förskjuts mot ytterligheterna. Pojkar får oftare både höga och låga 
poängtal än flickor. (Metsämuuronen 2017) 

En syntesanalys av lärresultaten inom yrkesutbildningen visar att de 
kompetenser som examina ger är bättre bland kvinnor. (Kilpeläinen, 
Jalolahti & Räkköläinen 2018)
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Kunskapsskillnaderna mellan regionerna och språkgrupperna är 
små

Regional jämlikhet förefaller förverkligas, även om det finns en viss, 
svårförklarad variation mellan landskapen. Inom den finländska 
grundläggande utbildningen har skillnaderna i lärresultat mellan skolor 
länge varit bland de lägsta i OECD-länderna. NCU:s utvärderingsresultat 
ligger i linje med dessa resultat. (Leino m.fl. 2019.; Harjunen & Rautopuro 
2015; Julin & Rautopuro 2016)

Det är möjligt att uppnå samma kunskapsnivå både på finska och 
svenska i slutet av den grundläggande utbildningen. Skillnaderna mellan 
språkgrupperna ökar dock avsevärt, om hemspråket är något annat än 
finska eller svenska. (Julin & Rautopuro 2016; Metsämuuronen 2017)

Bedömningspraxisen varierar

Variationer i skolornas bedömningspraxis är en oroväckande faktor som 
påverkar jämlikheten. Bedömningen av matematikkunskaper verkar 
vara rättvis inom skolorna, men detta är inte nödvändigtvis fallet skolor 
emellan. För samma slutvitsord krävs klart mer kompetens vid de 
läroanstalter som fått de bästa resultaten än vid de läroanstalter som fått 
de svagaste resultaten. Fenomenet är uppenbart särskilt i gymnasierna, 
men det syns också tydligt i yrkesutbildningen. (Julin & Rautopuro 2016; 
Metsämuuronen 2017)

Kommunerna har kompenserat för statens besparingar – 
utbildningsanordnarna har olika resurser 

Utbildningsanordnarna har kompenserat statens sparbeslut 
(2011–2015) med egen finansiering. Den finansiering och de resurser 
som kommunerna och andra utbildningsanordnare anvisar för 
småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen har inte 
alls minskat i samma grad som statens sparbeslut. Anordnare som har 
gjort inbesparingar har sparat till exempel på personalkostnaderna inom 
småbarnspedagogiken genom arbetstids- och semesterplanering och 
genom att minska undervisningen. Å andra sidan har vikariepraxisen 
inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen inte förändrats för största delen av anordnarna. 

Skillnaderna i resurserna återspeglas också i hur verksamheten 
organiseras. Till exempel i de lägre klasserna inom den grundläggande 
utbildningen är den genomsnittliga gruppstorleken i landsbygdsliknande 
kommuner två elever mindre än i urbana kommuner. 

(Pitkänen, Hievanen, Kirjavainen, Suortamo & Lepola 2017)

Minoritetsspråkens ställning är inte jämlik med majoritetsspråkets 
ställning, och det finns utmaningar i undervisningen av 
minoritetsspråken

Bevarandet av samiska språk har stötts sedan början av 1990-talet med 
hjälp av bland annat skolundervisning och språkboverksamhet. Det krävs 
emellertid ytterligare åtgärder för att stimulera minoritetsspråken. 

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 i elevernas kunskapsnivå. Av dem 
som studerar teckenspråk som modersmål når cirka en fjärdedel av 
eleverna minst en god kunskapsnivå. Endast få teckenspråkslärare har 
ämneslärarbehörighet i teckenspråk.

Lärarens utbildningsbakgrund, antalet undervisningstimmar samt 
undervisningsmaterialets kvalitet och tillgänglighet gör det svårare att 
uppnå läroplansmålen för minoritetsspråken, såsom samiska, romani och 
teckenspråk. Endast strax över hälften av de som undervisar i samiska 
som modersmål har språklärarbehörighet för att undervisa i samiska. 

(Huhtanen & Puukko 2016a; 2016b; Huhtanen, Puukko, Rainò, Sivunen 
& Vivolin-Karén 2016)
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3 Kunskaper och jämlikhet på olika 
utbildningsnivåer
Småbarnspedagogiken

Enligt internationella jämförelser är deltagandet i småbarnspedagogik lägre i Finland än i de övriga nordiska 
länderna (OECD 2015). Regeringen inledde 2018 ett försök med målet att höja andelen deltagare i småbarns-
pedagogiken och stärka jämlikheten inom utbildningen. I de kommuner som deltar i försöket erbjuds fem-
åringar avgiftsfri småbarnspedagogik. NCU utvärderar hur försökets mål har uppnåtts (Siippainen m.fl. 2019). 

Utvärderingarna visar att femåringarnas deltagande i småbarnspedagogiken har ökat i de kommuner där 
avgiftsfri småbarnspedagogik erbjöds. Ökningen av deltagarandelen kan förklaras av avgiftsfriheten, men 
också av en effektivare servicehandledning och kommunens positiva attityd gentemot småbarnspedagogik. 
Att fem åringarna deltog var vanligare i kommuner där den subjektiva rätten till småbarnspedagogik inte be-
gränsades och gruppstorlekarna inte ökade. 

TABELL 2. Andelen femåringar (%) som deltar i småbarnspedagogik i förhållande till begränsningen av den 
subjektiva rätten till småbarnspedagogik

Subjektiv rätt till småbarnspedagogik

ungefär ett halvt år 
före försökets början 

(15.1.2018)
vid försökets början 

(15.9.2018)

ungefär ett halvt år 
efter försökets början 

(15.1.2019)
Kommunen har begränsat den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. 75,9 84,0 84,6
Kommunen har inte begränsat den subjektiva rätten till 
småbarnspedagogik. 83,5 91,3 90,7

Vid analysen av vårdnadshavarenkäten framkom särskilt följande faktorer som hade samband med den lös-
ning som vårdnadshavarna valde: vårdnadshavarnas inställning till småbarnspedagogiken, barnets syskon 
under tre år och vårdnadshavarnas arbetssituation. 
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I en longitudinell utvärdering av lärresultaten kartlades elevernas färdigheter i matematik och modersmål 
under de första veckorna i årskurs 1. I analyserna framkom fem centrala faktorer som i det nationella mate-
rialet hade ett samband med utgångsläget i båda ämnena: ett beslut om intensifierat eller särskilt stöd före 
skolstarten, lärokursen finska som andraspråk (S2), inlärningssvårigheter i den närmaste släkten, födelsedag 
sent på året och vårdnadshavarnas låga utbildning. (Ukkola, Metsämuuronen & Paananen 2020) I finlands-
svenska skolor var ett beslut om intensifierat stöd före skolstarten och födelsedag sent på året förknippat 
med svagare utgångsläge i modersmålet, och inlärningssvårigheter i den närmaste släkten hade samband 
med svagare utgångsläge i matematik vid skolstarten. (Silverström m.fl. 2020)

Olika verksamhetsformer och olika långa perioder inom småbarnspedagogiken och barnvården hade inga 
entydiga samband med barnets kunnande vid skolstarten. Många vägar genom småbarnspedagogiken kan 
resultera i goda kunskaper. Resultaten tyder ändå på att barn med flera olika faktorer som är förknippade 
med ett svagt utgångsläge vid skolstarten har särskild nytta av småbarnspedagogik på heltid i daghem. Ut-
gångsläget i både matematik och modersmål var också i genomsnitt bättre för sådana förskoleelever som 
deltog i småbarnspedagogik före och/eller efter dagens förskoleundervisning jämfört med dem som enbart 
deltog i förskoleundervisningen 20 timmar i veckan. (Ukkola, Metsämuuronen & Paananen 2020)

 
Rekommendationer

• Avgiftsfriheten inom småbarnspedagogiken bör granskas som en del av det familjepolitiska sys-
temet. De ekonomiska stöden för barnvård gör det inte alltid möjligt att vårda en del av familjens barn 
hemma, medan andra deltar i småbarnspedagogiken. För att deltagandet i småbarnspedagogiken ska 
öka måste de hinder för deltagande som förekommer inom barnvårdssystemet identifieras och i 
mån av möjlighet undanröjas. 

• Kommunerna bör fortsättningsvis vidta åtgärder för att förbättra småbarnspedagogikens kvalitet 
och garantera ett tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.

• Riskfaktorer som förutspår ett svagt utgångsläge för de elever som börjar i årskurs 1 måste beaktas 
tydligare i arbetet med styrdokumenten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

• Det är motiverat att rekommendera småbarnspedagogik vid sidan om förskoleundervisningen och 
också att snarare utveckla förskoleundervisning på heltid än på deltid. För det här behövs tillräckligt 
med resurser.
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Grundläggande utbildningen

I en longitudinell undersökning av lärresultaten (opublicerad) analyserade NCU förändringarna i kunskaperna 
i årskurs 9 i modersmål och litteratur samt i matematik under åren 1998–2015. Skillnaderna i elevernas kun-
skaper i slutet av grundskolan har ökat något sedan år 1998. I både modersmål och litteratur och i matematik 
har kunskapsfördelningen systematiskt breddats något under årens lopp. Skillnaden mellan de elever som har 
de svagaste och de starkaste kunskaperna har alltså ökat och elevernas kunnande håller på att differentieras. 

BÅDE ANTALET ELEVER MED DE SVAGASTE KUNSKAPERNA OCH 
ANTALET ELEVER MED DE BÄSTA KUNSKAPERNA HAR ÖKAT.

Kunskaperna i matematik har sjunkit sedan år 2000, men nedgången verkar ha saktat ner något. Resultaten i 
de nationella utvärderingarna tyder på att vändpunkten inföll 2015. Också i de internationella utvärderingarna 
syns vändpunkten, men där inträffade den något senare. Kommande matematikutvärderingar kommer att ge 
ny information om utvecklingen. 

År 2018 utvärderade NCU för första gången elevernas kunskaper i matematik och modersmål då de började 
i årskurs 1. I början av den grundläggande utbildningen är kunskapsskillnaderna små mellan elever i olika re-
gionförvaltningsområden (RFV-områden) och mellan elever i finsk- och svenskspråkiga skolor. Däremot syns 
det stora antalet elever som studerade finska som andraspråk (S2) i resultaten i vissa RFV-områden. I hälften 
av skolorna låg andelen elever som läste finska eller svenska som andraspråk under en hundradel. Samtidigt 
fanns det några skolor där största delen av eleverna följde lärokursen i finska som andraspråk. Flickornas och 
pojkarnas kunskaper och färdigheter låg på samma nivå i början av grundskolan. Det fanns dock fler pojkar 
både bland de svagaste och de bästa eleverna. (Ukkola & Metsämuuronen 2019; Silverström m.fl. 2020).
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FIGUR 1. Fördelningen av kunskaper i matematik och modersmål i början av årskurs 1 enligt kön

I början av årskurs 1 finns det alltså inga skillnader mellan flickors och pojkars modersmåls- och matematik-
kunskaper. Men under grundskoletiden uppstår en klar skillnad. I en modersmålsutvärdering som genomför-
des i slutet av årskurs 9 år 2019 var flickorna starkt företrädda i den bästa elevfjärdelen. Pojkarna utgjorde i 
sin tur en klar majoritet i den elevfjärdedel som hade de svagaste kunskaperna. Skillnaderna mellan könen var 
störst i de uppgifter som mätte skrivkompetens. (Hellgren & Marjanen 2020; Kauppinen & Marjanen 2020).

I utvärderingar av lärresultat i årskurs 9 brukar skolan i allmänhet förklara cirka 10 procent av elevernas kun-
skaper. En internationell jämförelse visar att skolans betydelse de facto är ganska liten i Finland. Enligt den 
färska utvärderingen i början av årskurs 1 är förklaringsgraden de facto ännu lägre vid skolstarten, endast 6 
procent av elevernas kunskaper i det nationella materialet. Både ur ett nationellt och internationellt perspek-
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tiv ser det alltså ut som om eleverna är mycket jämlika då de börjar i årskurs 1 i olika skolor. Inom de största 
städerna är skillnaderna i elevernas färdigheter dock tydliga redan i början av grundskolan, eftersom det där 
finns fler möjligheter att välja mellan skolor och till exempel att välja undervisning med en viss tyngdpunkt. 
Eleverna fördelas inte lika slumpmässigt på olika skolor som på andra håll. Skillnaderna mellan skolorna ver-
kar också öka under den grundläggande utbildningen. (Ukkola, Metsämuuronen & Paananen 2020).

Skillnaderna i matematikkunskaper mellan skolorna har ökat något inom den grundläggande utbildningen. 
Skolan förklarar en allt större del av matematikkunskaperna i årskurs 9 (Julin & Rautopuro 2016; Metsämuu-
ronen 2017). Motsvarande fenomen har inte observerats i modersmålet på 2000-talet. 
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FIGUR 2. Skolans förklaringsandel i matematik
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Elevernas hembakgrund syns i kunskaperna redan då de börjar i första klass. Ett barn med universitetsutbil-
dade vårdnadshavare har ett försprång på drygt ett år jämfört med ett barn till vårdnadshavare vars högsta 
utbildning är yrkesutbildning. Särskilt pojkar som är födda under årets sista månader drar nytta av att föräld-
rarna har hög utbildning. (Ukkola, Metsämuuronen & Paananen 2020). Sambandet mellan elevernas kunska-
per och hembakgrunden syns också i modersmålen finska och svenska i årskurs 9. (Kauppinen & Marjanen 
2020; Hellgren & Marjanen 2020).

Utvärderingen av implementeringen av läroplansgrunderna (LP) för förskoleundervisningen och den grund-
läggande utbildningen visar att den pågående läroplansreformen, liksom också förändringarna i befolknings- 
och skolstrukturen och de begränsade resurserna, orsakar förändringstryck i kommunerna. Den kommunala 
ekonomin har varit stram under den period då läroplanerna har införts, vilket innebär att förskoleenheter och 
skolor tvingas arbeta med varierande resurser. (Venäläinen m.fl. 2020)

Enligt LP-utvärderingen bör man då läroplanerna bereds och tas i bruk fästa särskild vikt vid anvisningar och 
utbildningar som gäller de centrala reformerna. Implementeringen av läroplanerna för förskoleundervisning-
en och den grundläggande utbildningen är en lång process som förutsätter att det finns tid för mångsidiga 
diskussioner och samarbete. Enligt resultaten förhindrar brådska, brist på gemensam diskussion samt läro-
plansgrundernas abstrakta och idealistiska mål förskoleenheterna och skolorna från att uppnå läroplanernas 
innehållsmässiga mål. Implementeringen av läroplanerna stöds av att förskoleenhetens och skolans hela 
personal är förtrogen med läroplanernas mål samt skapar en gemensam förståelse för den riktning som 
undervisningen ska utvecklas i. Enligt resultaten främjar förskoleenheternas och skolornas positiva attityd 
gentemot utveckling, pedagogiska ledarskap och interna samarbete att läroplanernas innehållsmässiga mål 
uppnås. För att läroplanen ska kunna bli ett ”levande” dokument bör man regelbundet gå tillbaka till målen 
och det centrala innehållet. (Venäläinen m.fl. 2020).

Läroplansreformen 2014 har medfört att lärarna i högre grad reflekterar över sitt eget arbete, utvecklar sina 
arbetssätt samt utnyttjar olika lärmiljöer och undervisningsmetoder. Synen på lärande har konkretiserats 
bland annat genom interaktivt lärande. Barnens och de ungas aktiva aktörskap har stärkts. (Venäläinen m.fl. 
2020).
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Rekommendationer

• Kunskapsskillnaderna mellan eleverna och förändringarna i dem bör följas upp. För att minska skill-
naderna är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt rikta ännu aktivare stöd till barn som till exem-
pel har inlärningssvårigheter och brister i sin språkbehärskning och sitt ordförråd. 

• Skillnaderna mellan elevernas kunskaper i olika skolor får inte växa. Det behövs tillräckliga resurser 
för att förebygga regional differentiering.

• Skolorna och enheterna för förskoleundervisning bör göras delaktiga i planeringen av hur läropla-
nerna ska tas i bruk. På så sätt skulle de små resurserna främja ibruktagandet av läroplanerna på bästa 
möjliga sätt. 

• När resurserna allokeras bör man också reservera resurser för eventuella nya behov som uppstår 
medan läroplanen tas i bruk i skolorna. Dessa kan vara till exempel behov av fortbildning som observe-
rats vid skolorna och enheterna för förskoleundervisning.
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Yrkesutbildningen

År 2017 utarbetade NCU en syntes av de utvärderingar av lärresultat som har genomförts inom yrkesutbild-
ningen under åren 2007–2016 (Kilpeläinen & Jalolahti 2018). Den omfattade resultat för 21 grundexamina. 
Enligt syntesen är yrkeskompetensen god mätt med vitsorden i yrkesproven, eftersom nästan hälften av de 
studerande fick ett berömligt vitsord, 45 procent fick ett gott vitsord och sju procent fick ett nöjaktigt vits-
ord. De studerandes kunskaper var bäst i fråga om nyckelkompetenserna för livslångt lärande, och svagast i 
de teoretiska kunskaper som ligger till grund för arbetet. 

Det framkom små skillnader i vitsorden för yrkesproven då anordnare i olika regioner jämfördes, men det 
förekommer könsskillnader i vitsorden. Det vanligaste vitsordet inom alla kompetensområden var berömlig 
bland kvinnor och god bland män. Vitsorden för finsk- och svenskspråkiga studerande låg på nästan samma 
nivå. Det förekommer stora variationer i arbetsplatshandledarnas handlednings- och bedömningskompetens 
mellan arbetsplatserna. Dessutom varierar antalet utbildade arbetsplatshandledare mycket mellan olika exa-
mina och utbildningsanordnare.

Variationen i yrkesprovens krav, miljöer och bedömning försätter studerandena i en ojämlik ställning. När 
yrkesprovet ordnas i arbetslivet och en representant för arbetslivet deltar i bedömningen får de studerande 
ofta högre vitsord än när yrkesprovet ordnas vid läroanstalten och läraren ansvarar för bedömningen. (Kil-
peläinen & Jalolahti 2018).
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FIGUR 3. Vitsordsmedeltal för studerande som deltagit i bedömningssamtal

 
Rekommendationer

• Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid yrkesprovens innehåll och bedömningen av dem så att 
proven är jämförbara för olika studerande och utbildningsanordnare. Lärarnas och i synnerhet arbets-
platshandledarnas handlednings- och bedömningskompetens bör stärkas.

• Utbildningsanordnarna bör försäkra sig om kvaliteten på lärmiljöerna och arbetsplatserna. Lärmil-
jöerna och arbetsplatserna bör göra det möjligt att inhämta och påvisa kompetens som motsvarar exa-
mensmålen.
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Högskoleutbildningen

År 2016 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet ett lärarutbildningsforum i syfte att dra upp riktlinjer för 
utvecklingen av lärarutbildningen och främja arbetet med att förnya lärarutbildningen. NCU har utvärderat 
lärarutbildningsforumets genomslagskraft. Enligt utvärderingen var lärarutbildningsforumets centrala styrka 
dess nätverksbaserade verksamhetssätt som förde samman olika lärarutbildare och aktörer inom lärarutbild-
ningen. Det ansågs också vara en styrka att man i programmet identifierade behovet av att utveckla kontinu-
iteten i lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning. (Niemi m.fl. 2018). 

 
Rekommendationer

• Kommunerna och utbildningsanordnarna bör utarbeta strategiska riktlinjer för att utveckla lärarnas 
kompetens under hela karriären. 

• Kommunerna och anordnarna bör utarbeta en utvecklingsplan för utbildningen där tyngdpunkterna 
för den långsiktiga utvecklingen fastställs. Vid sidan av detta ska man göra upp skol- och läroanstalts-
specifika utvecklingsplaner och individuella utvecklingsplaner för lärarna. Dessa ska ha en koppling till 
läroanstaltens strategi. 

• Alla lärare i Finland borde ha personliga utvecklingsplaner. Det behövs regelbunden uppföljning av hur 
de här planerna blir verklighet. 

• Kommunerna och utbildningsanordnarna bör ta sitt ansvar i fråga om ledarnas kompetens och stö-
det till läroanstalternas ledare. 
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4 Barns och ungas välbefinnande
Småbarnspedagogiken 

Kvaliteten i småbarnspedagogiken är en viktig faktor med tanke på barnens välbefinnande. NCU har utvärde-
rat småbarnspedagogikens kvalitet genom att granska genomförandet av planerna för småbarnspedagogik 
i daghem och familjedagvård (Repo m.fl. 2019). Enligt utvärderingen uppnåddes målen för det pedagogiska 
innehållet i största delen av daghemmen. Kvaliteten på småbarnspedagogiken varierar dock mycket, också 
inom olika former av småbarnspedagogik. I en del daghem och familjedagvårdsgrupper uppnåddes målen för 
innehållet dåligt. 

TILL STYRKORNA I DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN  
HÖR LEKPEDAGOGIKEN OCH OCKSÅ EN TRYGG OCH  

POSITIV ATMOSFÄR I GRUPPERNA.

Styrkan i verksamheten är den positiva atmosfären som är kopplad till växelverkan mellan personalen och 
barnen samt till det högklassiga känslomässiga stöd som personalen erbjuder. Detta stöd har konstaterats 
vara kopplat till barnens bättre sociala färdigheter och förankring i lärsituationer i förskoleundervisningen 
och skolåldern. 

I utvärderingen observerades att de innehållsmässiga målen i grunderna för planen för småbarnspedagogik 
inte har uppnåtts överallt på det sätt som dokumentet förutsätter. Brister observerades särskilt i pedago-
giken för barn under tre år och i genomförandet av konst- och färdighetsämnen. Ställvis kände personalen 
också dåligt till grunderna för planen för småbarnspedagogik.
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FIGUR 4. Personalens självvärdering inom småbarnspedagogiken

Vår grupp har en stark känsla av samhörighet och en positiv 
atmosfär (n = 1642)

I vår grupp känner sig barn och vuxna trygga (n = 1642)

Alla barn har dagligen möjlighet att leka med andra barn  
(n = 1642)

Vår grupp observerar barnens lek systematiskt (n = 1642)

Vi utvidgar systematiskt alla barns möjlighet att delta i olika lekar 
(n = 1642)

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

• Grundutbildningen och fortbildningen för personalen inom småbarnspedagogiken bör stärkas för 
att grunderna för planen för småbarnspedagogik ska kunna genomföras. Mer kompetens behövs i 
synnerhet inom pedagogiken för barn under tre år samt konst- och färdighetsämnen. Dessutom behövs 
en djupgående bearbetning av verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken så att den stöder konst 
och kultur. 

• Småbarnspedagogikens resurser bör tryggas bättre än tidigare. De ekonomiska resurserna måste ut-
värderas och vid behov ökas för att det ska vara möjligt att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogikens 
strukturer och processer och korrigera de brister som framkommit. På så sätt kan man se till att det finns 
förutsättningar för att varje barn dagligen ska kunna växa och lära sig i en trygg och hälsosam miljö inom 
småbarnspedagogiken.

Grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Barns och ungas välbefinnande påverkas också av arbetsron i skolan. NCU gav ut en rapport om arbetsron år 
2018 (Julin & Rumpu 2018). I den framgår att största delen av lärarna och eleverna trivs bra i skolan. Skoltriv-
seln och säkerheten i skolan har ett samband med arbetsron. Över 90 procent av eleverna känner sig trygga 
på lektionerna, rasterna och skolvägen. Men fler än var tionde elev känner sig ensamma minst en gång i 
veckan. 
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Aldrig
Några gånger om året
Några gånger i månaden
Ungefär en gång i veckan
Flera gånger i veckan eller varje dag

Årskurs 
8

Årskurs 
3

FIGUR 5. Elevernas upplevelse av ensamhet i årskurserna 3 och 8

Enligt utvärderingen av arbetsron utsätts ungefär en eller två av hundra elever för mobbning i skolan varje 
dag. Pojkarna upplevde oftare att de utsätts för mobbning än flickorna. Typiska störningssituationer som 
elever och studerande upplevt gällde i huvudsak vardagliga händelser som inte påverkade elevernas säkerhet. 
(Julin & Rumpu 2018) 

TABELL 4. De vanligaste störningssituationerna som eleverna upplever i olika årskurser

Elever i åk 3 Elever i åk 8 Gymnasister i åk 2
Eleverna pratar samtidigt på ett sätt som stör 
undervisningen (46,6 %)

Eleverna använder mobiltelefon eller surfplatta 
utan lärarens tillstånd (73,8 %)

Eleverna använder mobiltelefon eller surfplatta 
utan lärarens tillstånd (88,0 %)

Eleven saknar de hjälpmedel som behövs för 
undervisningen (23,7 %)

Eleverna pratar samtidigt på ett sätt som stör 
undervisningen (69,5 %)

Eleven kommer sent till lektionen (85,0 %)

Eleverna lyssnar inte på vad läraren säger  
(21,6 %)

Eleven kommer sent till lektionen (60,8 %) Eleverna pratar samtidigt på ett sätt som stör 
undervisningen (61,5 %)
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Även elev- och studerandevårdens roll är viktig i och med att den stöder elevernas välbefinnande. NCU har ut-
värderat hur lagen om elev- och studerandevård har verkställts inom förskoleundervisningen, grundläggande 
utbildningen samt gymnasie- och yrkesutbildningen. Enligt utvärderingen (Summanen, Rumpu & Huhtanen 
2018; Frisk, Kiesi & Hietala 2018) har elevvården till många delar effektiverats tack vare lagen om elev- och 
studerandevård, men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas. De viktigaste utvecklingsområde-
na inom elevvården framgår av rutan nedan.

Det är viktigt att
• stärka den generellt inriktade elevhälsan
• trygga tillgången till och likabehandlingen inom elevvårdstjänsterna och personalens tillräcklighet
• nå de mer långtgående målen i lagen om elev- och studerandevård
• effektivare flytta tyngdpunkten mot tidigt ingripande och förebyggande arbete
• effektivera det tväradministrativa samarbetet (inkl. överföring av information)
• förbättra elevvårdsregistren och registreringspraxisen
• skapa en gemensam, god atmosfär som kännetecknas av omsorg och ingripande i skolor och läroanstalter

NCU har lyft fram att tröskeln för studerande att be om hjälp för olika bekymmer varierar. Nästan hälften av 
både gymnasie- och yrkesstuderande ansåg att det var lätt att be om hjälp om de oroade sig över något, men 
för nästan en femtedel var det svårt. Det upplevdes vara lättast att be om hjälp med egna bekymmer och 
svårast att be om hjälp med problem hemma. Största delen av de studerande upplevde att man reagerar på 
deras bekymmer och att stöd ges snabbt. (Summanen, Rumpu & Huhtanen 2018; Frisk, Kiesi & Hietala 2018)
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FIGUR 6. De studerandes bekymmer och stödet de får i yrkesutbildningen

Kommunernas resurser kan också påverka barns och ungas välbefinnande. NCU har genomfört en utvärdering 
som gällde effekterna av besparingarna i statsfinanserna (Pitkänen, Hievanen, Kirjavainen, Suortamo & Lepo-
la 2017). Utvärderingen visar att skillnaderna i mängden undervisning som eleverna får hade ökat. Andelen 
behöriga lärare hade dock ökat både i den grundläggande utbildningen (95 %) och i gymnasieutbildningen 
(98 %). Utbildningsanordnarna hade också kompenserat statens sparbeslut med egen finansiering. 

UPPFÖLJNINGEN AV HUR DE KULTURELLA RÄTTIGHETERNA 
FÖRVERKLIGAS SKULLE BLI EFFEKTIVARE OM RFV-OMRÅDENAS 

DATAINSAMLING VORE MER SYSTEMATISK.

Man reagerar på de studerandes 
bekymmer

Stöd ges snabbt till de studerande.

Mycket dåligt/Dåligt Måttligt Bra/Mycket bra
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5 Samhällelig jämlikhet och 
likabehandling
Småbarnspedagogiken

I slutsatserna för OECD:s landsrapport för Finland konstaterades år 2016 att Finland saknar en gemensam 
nationell uppfattning om kvalitetsfaktorerna inom småbarnspedagogiken, att Finland inte har ett enhetligt 
system för kvalitetsutvärdering och uppföljning inom småbarnspedagogiken och att det finns brister i perso-
nalens utbildning i fråga om utvärdering. 

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft år 2015 och samtidigt blev utvärderingen av småbarnspedagogi-
ken en lagstadgad skyldighet för anordnarna. Skyldigheten har preciserats ytterligare i grunderna för planen 
för småbarnspedagogik, där det konstateras att utvärderingen av verksamheten ska genomföras systema-
tiskt och regelbundet samt att en systematisk utvärdering förutsätter att det finns ett fungerande system 
för utvärdering. NCU:s lagstadgade uppgift är att stödja anordnare och serviceproducenter i deras utvärde-
ringsarbete. 

NCU har utrett nuläget för utvärderingen av kvaliteten i småbarnspedagogiken både inom den kommunala 
och den privata småbarnspedagogiken (Mikkola m.fl. 2017). Utvärderingen visade på en splittrad användning 
av olika utvärderingsmodeller och oenhetliga metoder. Självvärderingen var ofta beskrivande och fokuserade 
på kvantitativa nyckeltal, såsom personaldimensionering och barngruppens strukturer. 

TROTS FÖRPLIKTELSERNA ÄR UTVÄRDERINGSKULTUREN INOM 
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄNNU INTE ETABLERAD. 
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NCU har också publicerat nationella kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken. De stöder anordnarna i 
deras strävan att erbjuda högklassig småbarnspedagogik (Vlasov m.fl. 2019). Syftet med kvalitetsindikatorer-
na är att erbjuda aktörerna inom småbarnspedagogiken tydliga, nationellt enhetliga beskrivningar av hurdan 
verksamheten inom småbarnspedagogiken borde vara för att den ska vara av hög kvalitet och ligga i barnets 
intresse. Utifrån indikatorerna utarbetar NCU nationella utvärderingsverktyg och utvärderingssystem. Genom 
att stöda anordnarna är det möjligt att öka kvaliteten på småbarnspedagogiken, stöda en kontinuerlig för-
bättring av verksamheten samt främja att de uppgifter och mål som gäller småbarnspedagogiken genomförs 
och blir verklighet.

TABELL 5. Kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken på olika nivåer

På nationell nivå

5. Det nationella styrsystemet tryggar alla barns rätt till småbarnspedagogik. Högkvalitativa tjänster som baserar sig på principen om 
inkludering finns tillgängliga för alla barn.

6. Det nationella styrsystemet ger riktlinjer för och ser till att man inom småbarnspedagogiken ger varje barn det stöd det behöver för 
sin utveckling och sitt lärande.

På lokal nivå

7. Anordnaren av småbarnspedagogik säkerställer att högkvalitativa tjänster som baserar sig på principen om inkludering finns 
tillgängliga för alla barn.

8. De lokala tjänsterna har ordnats så att det är möjligt att stödja barns utveckling och lärande och så att varje barn får det stöd som 
det behöver. Det stöd som ett barn behöver ges i barnets lärmiljö.

På den pedagogiska verksamhetens nivå

9. Daghemsföreståndaren säkerställer dagligen att antalet anställda per barn överensstämmer med lagen och är tillräckligt så att 
barnens trygghet och relationernas varaktighet kan garanteras och så att målen för småbarnspedagogiken uppnås.

10. Personalen ser till att alla barn kan delta i alla aktiviteter oavsett deras bakgrund och individuella egenskaper.
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Rekommendationer

• Tillräckligt med tid bör reserveras för att utarbeta och ta i bruk planer för småbarnspedagogik. På 
såväl nationell som lokal nivå bör man se till att tillräckligt med tid reserveras för det lokala läroplans-
arbetet så att de attityder och arbetssätt som förändringarna förutsätter kan utvecklas.

• Anordnarna och serviceproducenterna bör se till att en sådan kvalitetshantering och utvärderings-
verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik utvecklas och genomförs. NCU producerar 
material som stöd för den lokala självvärderingen. Anordnaren och serviceproducenterna bör ha verksam-
hetsmodeller för att stöda personalens arbete i de fall där målen för småbarnspedagogiken inte uppnås.

Grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

En av NCU:s färska utvärderingsrapporter gäller övergången mellan den grundläggande utbildningen och 
andra stadiet (Goman m.fl. 2020). I utvärderingen låg fokus på olika frågor, t.ex. på hur handledningen som 
gäller studier på andra stadiet och karriärval fungerar inom den grundläggande utbildningen. Dessutom 
utvärderades hur handledningen fungerade i början av studierna på andra stadiet och i utbildningarna i över-
gångsskedet. Utvärderingen har också gett information om hur den gemensamma ansökan och andra former 
av ansökan till utbildning fungerar. I fråga om samarbete vid övergångsskedet utvärderade NCU utbildnings-
anordnarnas samarbete mellan olika utbildningsstadier samt anordnarnas samarbete med ungdomsarbetet 
och arbets- och näringstjänsterna.

INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÄR TILLGÅNGEN TILL 
HANDLEDNING SOM GÄLLER STUDIER PÅ ANDRA STADIET  

I HUVUDSAK PÅ EN GOD NIVÅ. DETSAMMA GÄLLER  
HANDLEDNINGENS TILLGÄNGLIGHET.
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Merparten av de studerande som inledde sin utbildning på andra stadiet och i övergångsskedet upplevde att 
de under den grundläggande utbildningen hade fått den personliga handledning de behövde för planeringen 
av studierna på andra stadiet. Majoriteten upplevde att deras självkännedom samt färdigheter i informa-
tionssökning och beslutsfattande hade utvecklats väl inom den grundläggande utbildningen. Enligt utbild-
ningsanordnarna förverkligas den individuella handledningen väl, men grupphandledning och utnyttjande av 
elevernas kamratstöd i handledningen förverkligas inte lika väl. Digitala möjligheter utnyttjas inte systema-
tiskt i handledningen. Handledningen i klassen borde utvecklas så att den bättre än tidigare stöder elevernas 
reflektion, planering och beslutsfattande i anslutning till framtida studier på andra stadiet. 

Det finns dessutom behov av att utveckla möjligheterna att bekanta sig med platser för fortsatta studier. 
Dessutom bör introduktionen i arbetslivet och PRAO-perioderna utvecklas systematiskt så att de bättre stö-
der eleverna då de planerar och fattar beslut om fortsatta studier och karriärval. (Goman m.fl. 2020.)

Även om majoriteten av de studerande upplevde att deras självkännedom och förmåga att fatta beslut ut-
vecklades väl inom den grundläggande utbildningen höll dock cirka 10 procent av de studerande inte med om 
att de i grundskolan hade lärt känna sina egna styrkor och svagheter samt funderat på hur olika studiealter-
nativ lämpar sig för dem. En ungefär lika stor andel av de studerande upplevde inte heller att deras förmåga 
att fatta beslut hade utvecklats inom den grundläggande utbildningen.

Under grundskolan hade karriärplaneringsfärdigheterna hos dem som studerade i utbildningar i övergångs-
skedet utvecklats sämre än hos dem som studerade på andra stadiet. Största delen av de studerande upplev-
de dock att utbildningen i övergångsskedet förtydligade deras framtidsplaner. Möjligheten att höja vitsord 
från den grundläggande utbildningen förverkligades bäst inom påbyggnadsundervisningen och sämst inom 
VALMA-utbildningen som handleder för yrkesutbildning.

I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är tillgången till handledning och handledningens tillgänglig-
het i början av studierna i huvudsak på en god nivå. De studerande hade fått den information de behövde om 
studiernas mål och innehåll. De studerandes behov och mål beaktas tämligen väl i planeringen av studierna, 
men deras livssituation bör beaktas på ett mer övergripande sätt, och det behovsorienterade stödet för inlär-
ningssvårigheter och lärfärdigheter bör utvecklas både i gymnasierna och i yrkesutbildningen. I utvärderingen 
fästes också uppmärksamhet vid erfarenheter av mobbning och inlärningssvårigheter. De här faktorerna har 
en tendens att försvåra karriärplaneringen och engagemanget i studierna. Studerande som under den grund-
läggande utbildningen upprepade gånger utsatts för mobbning eller som hade erfarenhet av inlärningssvå-
righeter upplevde oftare än andra att handledningen inte motsvarade deras behov. 
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DE ELEVER SOM UPPLEVT MOBBNING ANSÅG ATT DE INTE 
UPPMUNTRADES TILLRÄCKLIGT ATT FUNDERA PÅ OLIKA 
STUDIEALTERNATIV OCH ATT HANDLEDARNA INTE HADE 

TILLRÄCKLIGT MED TID ATT DISKUTERA MED DEM.

De som upplevt mobbning tyckte inte att deras självkännedom och kunskaper i informationssökning och be-
slutsfattande hade utvecklats på samma sätt som de övriga studerandena. Erfarenheterna av mobbning och 
inlärningssvårigheter återspeglades också då studierna efter den grundläggande utbildningen inleddes. Till 
exempel var känslan av att höra till en studerandegrupp inte lika stark hos studerande som upplevt mobbning 
eller inlärningssvårigheter som hos andra studerande. 

 
Rekommendationer

• Olika former av handledning bör vidareutvecklas. Grupphandledning och kamrathandledning bör ut-
vecklas och utnyttjas mer aktivt som en del av handledningen. Teknologi och digitaliseringens möjlighe-
ter bör utnyttjas mer systematiskt.

• Introduktionen i arbetslivet, PRAO-perioderna och de valfria ämnena bör utvecklas så att de allt 
bättre stöder elevernas lärande, självkännedom samt planering av fortsatta studier och karriärval.

• Informationen om olika studieplatser för fortsatta studier och möjligheterna att bekanta sig med 
dem bör utökas. Informationen och möjligheterna att bekanta sig i synnerhet med förberedande utbild-
ningar samt utbildningar inom det fria bildningsarbetet samt ungdomsverkstäder bör utökas inom den 
grundläggande utbildningen.

• I utbildningen på andra stadiet bör de studerandes behov, mål och livssituation beaktas mer över-
gripande i planeringen av studierna. Det behovsbaserade stödet för inlärningssvårigheter och lärfärdig-
heter bör utvecklas både i gymnasierna och inom yrkesutbildningen. 

• Metoderna för att förebygga mobbning bör effektiviseras och gemenskapskänslan bland eleverna 
och de studerande bör stärkas.
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Fritt bildningsarbete

Aktörer inom det fria bildningsarbetet har sedan år 2018 haft möjlighet att erbjuda invandrare utbildning-
ar i läskunnighet. Enligt resultaten i utvärderingen Utbildningsvägar för invandrare som NCU genomförde 
2019–2020 fungerar läskunnighetsutbildningen väl inom det fria bildningsarbetet med tanke på hur kort 
tid reformen har varit i kraft. Det fria bildningsarbetets utbildningsuppgift, det övriga utbildningsutbudet 
och verksamhetssätten underlättar genomförandet av läsutbildningen. Både små och stora läroanstalter har 
kunnat dra nytta av sina starka sidor vid planeringen och genomförandet av individuella lösningar (Hievanen 
m.fl. 2020.) 

• Utbildningens tillgänglighet uppfattas som god, men målgruppen för utbildningen, handledningsrutiner-
na och ansvaret för arrangemangen har inte helt etablerats.

• Inom utbildningen beaktar man redan den individuella anpassningen av studierna väl, men bedömningen 
av utgångsnivån och den fortsatta handledningen kräver utvecklingsarbete.

• En utmaning vid anordnandet av undervisningen är att möjliggöra deltagande för studerande vars inte-
grationstid redan är avslutad. En annan utmaning handlar om att inom ramen för den nuvarande finan-
sieringen svara på de specialbehov som målgruppen för läskunnighetsutbildningen har. 

• Den kunniga och engagerade personalen efterlyser stöd som inbegriper mångprofessionellt kunnande.

• För att meningsfulla utbildningsvägar ska kunna byggas upp behövs satsningar på samarbete, både på 
mängden och kvaliteten.
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Högskoleutbildningen

NCU har i en utvärdering producerat information om hur studerande med utländsk bakgrund deltar i hög-
skoleutbildning samt om hinder för deltagande i utbildningen och fungerande praxis i fråga om deltagande. 
(Airas m.fl. 2019.) Enligt utvärderingen krävs det åtgärder för att stoppa ojämlikheten i vårt samhälle. I fram-
tiden kommer över hälften av de nya arbetstagarna att behöva en högskoleutbildning enligt en utredning 
som gjorts av Prognostiseringsforumet för kunnande. 

I utvärderingen omfattar gruppen studerande med utländsk bakgrund både studerande med invandrarbak-
grund som är födda i Finland och invandrarstuderande som är födda utomlands. Utvärderingen visar att 
studerande med utländsk bakgrund är en växande men underrepresenterad grupp vid finländska högskolor. 

Även om antalet studerande med invandrarbakgrund fyrdubblats är antalet fortfarande lågt: 1 400 stude-
rande utgör mindre än en halv procent av högskolestuderandena. Skillnaderna i förhållande till studerande 
med finländsk bakgrund uppkommer redan i ansökningsskedet. Den låga andelen studerande med invand-
rarbakgrund som antas till högskolorna tyder på att det finländska utbildningssystemet inte ger tillräckliga 
färdigheter för högskolestudier för personer med invandrarbakgrund. 

TABELL 6. Andelen personer som tagit emot en studieplats bland högskolesökande enligt bakgrund, kön 
och utbildningsnivå år 2017 

Studerande med 
invandrarbakgrund  
(sammanlagt 393)

Invandrarstuderande  
(sammanlagt 2200)

Studerande med finländsk 
bakgrund

(sammanlagt 55 052)
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

yrkeshögskoleexamen 25 % 17 % 29 % 22 % 36 % 28 %
lägre högskoleexamen 
(universitet)

12 % 13 % 14 % 12 % 21 % 19 %

högre högskoleexamen 
(universitet)

19 % 11 % 23 % 21 % 23 % 21 %

Enligt utvärderingen uppfattades jämlikhet i högskolorna ofta så att alla behandlas på samma sätt. Således 
följer högskolorna inte upp antalet studerande med utländsk bakgrund eller hur deras studier framskrider, 
eftersom man inte vill stämpla gruppen. När denna grupp av studerande inte identifieras, riktas inte heller 
tjänster och rådgivning till den. 
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STUDERANDE HAR NYTTA AV RIKTAT STÖD, TILL EXEMPEL 
MER OMFATTANDE OCH ÖVERGRIPANDE STÖD ÄN 

INTRODUKTIONSPERIODEN, TUTORLÄRARE, KAMRATMENTORSKAP, 
INKLUDERANDE UNDERVISNINGSMETODER OCH TILL EXEMPEL 

TILLÄGGSTID I TENTAMINA.

Utvärderingen visar att det är viktigt att stöda de studerande så att de blir delaktiga och aktiva aktörer i 
högskolegemenskapen. Fem år efter att de inledde sina studier hade 41 procent av invandrarstuderandena 
avbrutit högskolestudierna (var sysselsatta, arbetslösa eller annat), vilket tyder på svagt engagemang i stu-
dierna och studiegemenskapen. En tredjedel av de invandrarstuderande som avlagt magisterexamen flyttar 
från Finland efter studierna, och cirka hälften sysselsätts i Finland.

 
Rekommendationer

• Behovet av positiv särbehandling av studerande med utländsk bakgrund bör identifieras. 

• Ett enhetligt sätt att nå studerande med utländsk bakgrund bör tas i bruk vid högskolorna. Då är 
det också möjligt att erbjuda bättre handledning.

• Studierna i de inhemska språken ska stöda utvecklingen av de akademiska språkkunskaperna under 
hela studiestigen. 

• Under studietiden bör man öka delaktigheten och möjligheterna till arbetspraktik för studerande 
med utländsk bakgrund. Högskolorna borde också erbjuda dessa studerande stöd för att de ska kunna 
skapa nätverk i arbetslivet under studietiden.
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6 Det finländska utbildningssystemets 
internationella attraktivitet
Småbarnspedagogiken

Finland har ett omfattande och högklassigt system för småbarnspedagogik. Deltagandet i småbarnspeda-
gogiken ökade i de kommuner som har deltagit i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Deltagandet 
i småbarnspedagogiken förklarades av faktorer med anknytning till småbarnspedagogikens kvalitet, såsom 
kommunens positiva inställning till småbarnspedagogiken och vårdnadshavarnas inställning till småbarns-
pedagogikens kvalitet. (Siippainen m.fl. 2019)

KUNDE AVGIFTSFRI ELLER FÖRMÅNLIG SMÅBARNSPEDAGOGIK  
MED HÖG KVALITET VARA EN FAKTOR SOM GÖR FINLAND  

TILL EN ATTRAKTIV PLATS DÄR MAN KAN STUDERA,  
FORSKA OCH INVESTERA PÅ INTERNATIONELL NIVÅ?
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Grundläggande utbildningen

I det finländska samhället är barnens möjligheter att delta i undervisning de mest jämlika i världen. Även om 
sambandet mellan vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund och barnens kunskaper syns i utvärderingarna 
av lärresultaten (t.ex. Julin & Rautopuro 2016; Silverström & Rautopuro 2015; Metsämuuronen 2017; Ukkola, 
Metsämuuronen & Paananen 2020), kan barn med olika bakgrund ändå uppnå en hög kunskapsnivå. Detta 
är inte en självklarhet på internationell nivå. Elevernas kunskapsnivå är inte heller starkt beroende av skolan, 
undervisningsspråket eller skolans geografiska läge, utan elevernas kunskaper ligger på samma nivå i olika 
skolor runt om i Finland. Den grundläggande utbildningen är av jämn kvalitet och inga rankinglistor görs upp 
över skolorna.

Internationellt sett har det finländska utbildningssystemet lyckats ta fram verksamhetssätt som har medfört 
att Finland tillsammans med Island har världens minsta skillnader mellan skolorna i fråga om den genom-
snittliga kunskapsnivån. Detta har uppnåtts genom att man under de tidiga skolåren prioriterat elever med 
svagare kunskaper och riktat stöd till dem. Betydande kunskapsskillnader mellan individerna i början av 
skolgången kan minska väsentligt under de första åren med hjälp av stödåtgärder. Då kan elever med sämre 
utgångsnivå nå medelnivå, vilket innebär att den genomsnittliga nivån i hela landet stiger. Tidiga stödåtgär-
der för dem som är i behov av dem är en internationellt sett värdefull och etiskt hållbar lösning som bidrar 
till en hög nationell kunskapsnivå.

Enligt internationella jämförelser är kunskapsnivån inom den grundläggande utbildningen hög i Finland och 
i hög grad jämförbar med de övriga OECD-länderna. Detta syns i såväl PISA-, TIMSS-, PIRLS- som PIAAC-stu-
dierna. Kunskapsnivån bland elever som studerar finska eller svenska som andraspråk skiljer sig ändå tyd-
ligt i förhållande till andra elever. Dessa elevers kunskaper skiljer sig både i början av första klass (Ukkola & 
Metsämuuronen, 2019) och i slutet av nionde klass (Leino m.fl. 2019). Eleverna får stöd både i att lära sig fin-
ska eller svenska och ofta också i att upprätthålla och utveckla sitt eget modersmål. Det finns en stor regional 
variation i antalet elever som studerar finska eller svenska som andraspråk, och i största delen av skolorna föl-
jer mindre än en hundradel lärokursen i finska eller svenska som andraspråk (Ukkola & Metsämuuronen 2019). 
Med tanke på de här elevernas utveckling är det viktigt att det finns tillräckliga resurser och stödåtgärder för 
undervisning i finska och svenska runt om i Finland.
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Högskoleutbildningen

De finländska högskolorna arbetar hårt för att vara internationellt attraktiva. Högskolorna kan möjliggöra 
större tillgång till utbildad arbetskraft i Finland om man bättre lyckas integrera de utländska studerandena i 
det finländska samhället och arbetslivet redan under studietiden. (Pirttilä m.fl. 2020.) Internationaliseringen 
är inbyggd i högskolornas strategier, men de strategiska målen för internationalisering är inte alltid synliga i 
verksamheten och kvalitetshanteringen. (Nordblad m.fl. 2019; Pyykkö m.fl. 2020)

DE FINLÄNDSKA HÖGSKOLORNA HAR ARBETAT LÅNGSIKTIGT FÖR 
ATT UTVECKLA KVALITETEN PÅ SIN VERKSAMHET. FUNGERANDE 

KVALITETSHANTERING I HÖGSKOLORNA KAN VARA EN 
FRAMGÅNGSFAKTOR SOM GÖR FINLAND TILL EN ATTRAKTIV PLATS  

FÖR STUDIER, FORSKNING OCH INVESTERINGAR.

Genom kvalitetshanteringen, och särskilt genom extern utvärdering av kvalitetshanteringen, kan de europe-
iska högskolorna påvisa kvaliteten i sin verksamhet. En extern utvärdering av verksamheten och kvalitets-
hanteringen (auditering i Finland) ökar också öppenheten, vilket främjar skapandet av ömsesidigt förtroende 
samt erkännandet av examina, utbildningsprogram och annat utbildningsutbud.

De finländska högskolorna har externt utvärderade, välfungerande kvalitetssystem som uppfyller de europe-
iska kriterierna. Av NCU:s auditeringar av högskolor framgår att kvalitetshanteringen av utbildningen samt 
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är på god nivå vid största delen av högskolorna. En-
ligt auditeringsresultaten främjar högskolornas praxis kvalitetsutvecklingen inom både utbildningsverksam-
heten och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt uppnåendet av målen som ställts upp 
för verksamheten. Bakom resultaten ligger framför allt det långsiktiga utvecklingsarbetet vid högskolorna, 
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men också den finländska auditeringsmodellen som har stött den kontinuerliga utvecklingen av högskolornas 
alla uppgifter. I detta avseende skiljer sig modellen från de nationella modellerna i många andra europeiska 
länder, eftersom man i många europeiska länder och i de europeiska principerna för kvalitetssäkring (ESG) 
hittills har koncentrerat sig på endast högskoleutbildning. (Nordblad m.fl. 2019.)

Högskolornas auditeringar har också visat att det ännu finns utrymme att förbättra kvalitetshanteringen vid 
högskolorna. I flera auditeringar har det kommit fram att kvalitetsrutinerna kunde vara mer systematiska 
och enhetliga. Vad gäller uppföljnings- och responsdata är det viktigt att fundera över hur den insamlade in-
formationen bättre kan utnyttjas ur de strategiska målens och verksamhetsutvecklingens perspektiv. Under-
visnings- och kulturministeriets finansieringsindikatorer har en central roll i många högskolor, men de tjänar 
inte alltid högskolans egen strategi som sådana, och de mål som presenteras i högskolornas strategier följs 
inte systematiskt upp vid alla högskolor. (Nordblad m.fl. 2019.)

Under den tredje auditeringsomgången som nu pågår uppmuntras högskolorna till internationalisering, ex-
periment och en kreativ atmosfär. De sätt på vilka man upprätthåller och utvecklar verksamhetens kvalitet 
vid högskolorna står fortfarande i fokus för auditeringarna. Undervisningens, studiernas och lärandets fokus 
på studeranden som betonas i de europeiska principerna (ESG 2015) syns starkt i den här modellen. Ut-
vecklingen av utbildningen och verksamhetens genomslagskraft i samhället är också starkt framträdande i 
auditeringarna. Man vill uppmuntra högskolorna till experiment, samutveckling och lärande tillsammans med 
externa och interna intressentgrupper och samarbetspartner. I auditeringen utnyttjas till exempel kollegialt 
lärande som metod. (se Auditeringshandbok för högskolor 2019–2024, 2019.)
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Den finländska högskoleutbildningens internationalisering utgående från utvärde-
ringar av utbildningsområden 

Det är möjligt att granska den finländska högskoleutbildningens internationalisering utgående från de utvär-
deringar av utbildningsområden som nyligen har genomförts (Pyykkö m.fl. 2020.) Utvärderingarna av hög-
skoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska och samhällsveten-
skapliga områdena visade att utexaminerade och företrädare för arbetslivet var nöjda med den kompetens 
som examina inom dessa områden ger. För internationaliseringens del fanns det skillnader mellan de olika 
utbildningsområdena vad gäller utvärderingarnas slutsatser och rekommendationer, men också gemensam-
ma utmaningar och rekommendationer.

En utmaning är att internationell kompetens i hög grad grundar sig på studerandens egen aktivitet och 
egna val. Kompetensmålen som är relaterade till internationalisering syns inte särskilt mycket i läroplanerna 
även om forskningen inom utbildningsområdena är mycket internationell. Dessutom är förståelsen för den 
internationella dimensionen ofta snäv och omfattar inte till exempel beaktande av mångkulturell kompetens.

 
Allmänna rekommendationer

• I högskoleexaminas kompetensmål bör man fästa särskild uppmärksamhet vid att utveckla internationell 
och mångkulturell kompetens.

• Vid sidan av mångsidiga språkkunskaper och mobilitet bör man fästa större uppmärksamhet vid arbete i 
mångkulturella miljöer och gemenskaper. 

• Internationalisering och internationell kompetens borde vara en mer systematisk del av alla examina.

 
Internationalisering i högskoleutbildningen inom det humanistiska utbildningsområdet

Enligt utvärderingen av det humanistiska området genomfördes internationaliseringen inom utbildningen 
snävt och ytligt. Den bygger på användning av engelska, internationalisering på hemmaplan och de stu-
derandes egna val. Jämfört med många andra utbildningsområden åker studerande inom det humanistis-
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ka området endast i liten utsträckning på utbyte utomlands. Högskolorna har knappt alls utvecklat några 
internationella dubbelexamina eller gemensamma examina inom området. Internationella engelskspråkiga 
examensprogram har internationaliseringspotential. De kunde utnyttjas bättre än i nuläget genom att man 
som valfria delar inkluderar studieperioder på engelska med närliggande teman i program som genomförs 
på de inhemska språken. Samtidigt som de internationella nätverken inom forskningen är välutvecklade har 
det internationella samarbetet etablerats dåligt i undervisningen. Internationella studerande integreras inte 
särskilt bra i högskolegemenskapen. (Pyykkö m.fl. 2020b.)

DET FÖREKOMMER ENDAST LITE GEMENSAM VERKSAMHET  
MELLAN INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA STUDERANDE

Rekommendationer för det humanistiska utbildningsområdet

• Internationaliseringen bör synas som en del av högskolornas hela verksamhet och genomsyra utbudet av 
examina inom det humanistiska området på ett mer heltäckande och djupgående sätt än nu.

• De studerandes internationaliseringsperioder bör planeras i samband med att man utarbetar de person-
liga studieplanerna.

• Internationella utbytesperioder och internationell praktik som ingår i studierna får inte fördröja studierna. 

• Högskolorna ska göra det möjligt för varje studerande att internationaliseras under studietiden till exem-
pel genom att inkludera en period som stöder internationalisering i examina som omfattar internationa-
lisering på hemmaplan eller annan aktiv internationell verksamhet. 

• Kompetensmålens internationella relevans säkerställs genom att stöda kompetensen i språk och kultu-
rer, stärka den språk- och kulturmedvetna undervisningen, samt stöda den kulturella mångfaldens olika 
dimensioner inom högskolornas praxis.
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Internationalisering i högskoleutbildningen inom ekonomi och företagsekonomi 

Inom ekonomi och företagsekonomi ges den internationella utvecklingen inom utbildningen, vetenskapen 
och forskningen samt högskolornas internationalisering stor vikt. Internationaliseringen är stark, men man 
borde utveckla nya verksamhetsmodeller. I planeringen och genomförandet av examensprogram beaktas 
internationaliseringens krav på många olika sätt. Dessa är bland annat internationalisering i högskolornas 
strategier och som profilerande faktor för utbildningen inom området, engelskspråkiga examensprogram och 
utbildningsinnehåll (40 % av examensprogrammen som deltog i utvärderingen var engelskspråkiga), inter-
nationell undervisnings- och forskningspersonal, lärar- och studerandeutbyte, och arbetspraktik utomlands. 
(Wallenius m.fl. 2020.)

DE STUDERANDE OCH PERSONALEN BEHÖVER NYA MÖJLIGHETER  
TILL INTERNATIONELL VÄXELVERKAN OCH LÄRANDE OBEROENDE  

AV TID OCH PLATS.

Högskolorna som erbjuder utbildning inom ekonomi och företagsekonomi deltar i stor utsträckning i inter-
nationella nätverk och partnersamarbete, till exempel CEMS-nätverket. Dessutom ger internationella ackre-
diteringar inom universitetssektorn ett mervärde för utvecklingen av examina (t.ex. AACSB, EQUIS, AMBA). In-
ternationaliseringen har en mångsidig och betydande inverkan på utbildningsutbudet vid högskolorna inom 
denna sektor. (Wallenius m.fl. 2020.)
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Rekommendationer för högskoleutbildningen inom ekonomi och företagsekonomi

• De internationella högskolenätverken och partnerskapen ska fördjupas, och man bör modigt pröva på 
olika verksamhetssätt. 

• Man bör utnyttja digitala lärmiljöer på ett mer omfattande sätt för att uppnå mångsidig kompetens inom 
internationalisering. 

• Det är nödvändigt att utvidga kompetensen inom internationalisering från studier på engelska mot en 
mångkulturell kompetens i takt med att arbetslivet globaliseras.

 
Internationalisering i högskoleutbildningen inom teknik 

De högskolor som erbjuder studier inom teknik är utan tvekan internationella högskolegemenskaper och 
har många engelskspråkiga examensprogram och utländska studerande. I universitetens utbildningar inom 
teknik arbetar utländsk personal, men vid yrkeshögskolorna syns internationaliseringen inte i sektorns perso-
nalstruktur. Den internationella aspekten och forskningsgemenskapen nämndes som en styrka i självvärde-
ringen inom det tekniska området vid mindre än en femtedel av högskolorna. (Pirttilä m.fl. 2020.)

BARA I 14 PROCENT AV UNIVERSITETENS DIPLOMINGENJÖRS- 
PROGRAM UPPLEVDES DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN  

SOM EN STYRKA I EXAMEN.



44

Att vår arbetsmarknad är inhemsk är ett problem till exempel inom ICT-branschen, som har brist på arbets-
kraft. Ingenjörer med examen från andra länder rekryteras till Finland. Men högskolorna inom teknologi-
sektorn klarar inte ensamma av att bättre integrera utländska utexaminerade på den finländska arbetsmark-
naden. (Pirttilä m.fl. 2020.) 

 
Rekommendationer för högskoleutbildningen inom teknik

• Fungerande samarbetsmodeller bör byggas mellan arbetsgivarna, högskolorna och det offentliga besluts-
fattandet.

• Högskolorna borde erbjuda Finland en direkt led för invandring av utbildad arbetskraft. 

• Det behövs beslut och verksamhetsmodeller som gör det lättare för dem som avlagt en examen att pla-
cera sig i det finländska samhället och att sysselsättas i Finland.

 
Internationalisering i högskoleutbildningen inom samhällsvetenskap

Den internationella utvecklingen av vetenskapen, forskningen och utbildningen inom det samhällsvetenskap-
liga området samt universitetens internationella samarbetsnätverk påverkar utvecklingen av undervisningen 
inom området mer än till exempel universitetets strategiska val. Internationella rekryteringar samt lärar- och 
forskarbesök gör utbildningsutbudet och undervisningen mer internationella. De engelskspråkiga studiehel-
heterna utvidgar också utbildningsutbudet för grundexamensstuderande. De stöder internationalisering på 
hemmaplan, där det är viktigt att integrera internationella examensprogram och studerande i det övriga ut-
bildningsutbudet. En del av examensprogrammen inom det samhällsvetenskapliga området har också en tyd-
lig internationell inriktning vad gäller innehåll och de kompetenser som utbildningen ger. (Seppälä m.fl. 2020.)

CENTRALA FORMER AV INTERNATIONALISERING ÄR  
STUDIEPERIODER OCH EXAMENSPROGRAM PÅ ENGELSKA  

SAMT INTERNATIONELLT STUDERANDEUTBYTE.
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Internationalisering är en styrka i en del av examensutbildningen inom samhällsvetenskap, men enligt de 
utexaminerade framhävdes inte internationell kompetens som en helhet i utbildningsområdets examenspro-
gram. Vid en del av universiteten kan man se en minskning i antalet examensstuderande som åker på utbyte. 
(Seppälä m.fl. 2020.)

 
Rekommendationer för det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet

• Alla studerande inom det samhällsvetenskapliga området bör som en del av examensutbildningen ha 
möjlighet till internationalisering och att utveckla sin förmåga att verka i en internationell och mångkul-
turell miljö. 

• Internationalisering och möjligheten till internationellt studerandeutbyte bör integreras i examensstruk-
turerna och läroplanerna. 

• Studier som avlagts under studerandeutbytet borde i sin helhet godkännas som en del av examen. 

• Högskolorna bör följa upp antalet studerande som åker på internationellt studerandeutbyte.

• Eventuella strukturella hinder för internationalisering i anslutning till studierna bör avlägsnas.
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7 Flexibla studievägar inom 
högskoleutbildningen 
NCU har tillsammans med Pedagogiska forskningsinstitutet tagit fram Finlands landsrapport för IIEP-UNESCOs    
projekt (2018–2021). Temat för projektet är flexibla studievägar inom högskoleutbildningen. 

De förnyade finansieringsmodellerna för universiteten och yrkeshögskolorna, som belönar högskolorna för 
öppna högskolestudier och korsstudier, är den nationella politiska åtgärd som styr högskolornas utvecklings-
arbete mest. Genom ändringar i lagstiftningen har man möjliggjort korsstudier mellan högskolor och skapat 
förutsättningar för samarbete mellan gymnasierna och högskolorna. Bland de spetsprojekt som finansierades 
av den förra regeringen finns också många goda exempel på praxis för att stöda förverkligandet av flexibla 
studievägar. 

Trots att det finns strukturella förutsättningar för flexibla studievägar inom högskoleutbildningen kräver ge-
nomförandet och uppföljningen fortsatta insatser. 

 
Nationella rekommendationer

• Begreppet flexibla studievägar samt målsättningarna och metoderna för det bör definieras som en hel-
het.

• Uppföljningen av förverkligandet av flexibla studievägar bör stärkas och inkludera uppföljning av öppna 
högskoleleden och ansökningar om överflyttning av studieplats samt indikatorer för kontinuerligt läran-
de. 

• Flexibla studievägar kan vara ett sätt att främja jämlikhet och tillgången till högskoleutbildning för olika 
grupper (socioekonomisk ställning, region, kön, invandrarbakgrund, etniska grupper, språkgrupper och 
personer med funktionsnedsättningar). 

• Specifika målsättningar och indikatorer för jämlikhet skulle stöda förverkligandet av flexibla studievägar 
på högskolenivå samt uppföljningen på nationell nivå och högskole nivå. 
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Rekommendationer för högskolorna

• Högskolorna bör fortsätta att utveckla öppna högskoleleden och inriktningsalternativen inom examens-
strukturerna. 

• Personer som byter ämne eller bransch ansöker ofta om en ny studierätt genom den allmänna stude-
randeantagningen. Ansökningsprocessen kunde ifråga om överflyttning av studieplats utvecklas för att 
minska på sökandetrycket och göra det enklare att byta ämne eller bransch.

• Studiehandledningen bör utvecklas för att den bättre skulle stöda identifiering av de studerandes individu-
ella behov, inklusive de särskilda behoven hos kunder inom kontinuerligt lärande.

Bi
ld

: E
SB

 P
ro

fe
ss

io
na

l/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



48

8 Källor

Airas, M., Delahunty, D., Laitinen, M., Saarilammi, M., Sarparanta, T., Shemsedini, G., Stenberg, H., Vuori, H. & 
Väätäinen, H. (2019). Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Karvi. Julkaisut 
22:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2019/11/KARVI_2219.pdf

Auditeringshandbok för högskolor 2019–2024 (2019). NCU. Publikationer 20:2019. https://karvi.fi/app/uploads/ 
2019/11/NCU_Auditeringshandbok-f%C3%B6r-h%C3%B6gskolor_2019-2024_FINAL.pdf

Frisk, T., Kiesi, J. & Hietala, R. (2018). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 toimeenpanon arviointi amma-
tillisessa koulutuksessa. Karvi. Julkaisut (numeroimaton). https://karvi.fi/app/uploads/2018/03/KARVI_0518.
pdf

Goman, J., Rumpu, N., Kiesi, J., Hietala, R., Hilpinen, M., Kankkonen, H., Kjäldman, I.-O., Niinistö-Sivuranta, S., 
Nykänen, S., Pantsar, T., Piilonen, H., Raudasoja, A., Siippainen, M., Toni, A. & Vuorinen, R. (2020). Vaihtoehtoja, 
valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen 
nivelvaiheessa. Karvi. Julkaisut 6:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf Publikation på 
svenska: Alternativ, val och nya möjligheter. Sammanfattningar 5:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/
KARVI_T0520.pdf

Harjunen, E. & Rautopuro, J. (2015). Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen. 
Karvi. Julkaisut 8:2015. https://karvi.fi/app/uploads/2015/04/KARVI_08151.pdf

Hellgren, J. & Marjanen, J. Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9. Resultat av en utvärdering av lärresultat 
våren 2019. NCU. Publikationer 18:2020. 

Hievanen, R., Frisk, T., Väätäinen, H., Mustonen, K., Kaivola, J., Koli, A., Liski, S., Muotka V. & Wikman-Immonen, 
A. (2020). Maahanmuuttajien koulutuspolut – Arviointi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksesta, aikuis-
ten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisesta. Karvi. Julkaisut 
11:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1120.pdf

https://karvi.fi/app/uploads/2019/11/KARVI_2219.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/11/NCU_Auditeringshandbok-f%C3%B6r-h%C3%B6gskolor_2019-2024_FINAL.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/11/NCU_Auditeringshandbok-f%C3%B6r-h%C3%B6gskolor_2019-2024_FINAL.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/03/KARVI_0518.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/03/KARVI_0518.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2015/04/KARVI_08151.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1120.pdf


49

Huhtanen, M. & Puukko, M. (toim.). (2016a). Saamen kielten opetus ja osaaminen. Saamen kielten oppimis-
tulokset perusopetuksen 7.–9. vuosiluokilla 2015. Karvi. Julkaisut 21:2016. https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/
KARVI_2116.pdf 

Huhtanen, M. & Puukko, (M. 2016b). Romanikielen asema, opetus ja osaaminen. Romanikielen oppimis-
tulokset perusopetuksen 7.–9. vuosiluokilla 2015. Karvi. Julkaisut 4:2016. https://karvi.fi/app/uploads/2016/03/ 
KARVI_0416.pdf 

Huhtanen, M., Puukko, M., Rainò, P., Sivunen, N. & Vivolin-Karén, R. (2016). Viittomakielen oppimistulokset 
perusopetuksen 7.–9. vuosiluokilla 2015. Karvi. Julkaisut 3:2016. https://karvi.fi/app/uploads/2016/02/ 
KARVI_0316.pdf

Julin, S. & Rautopuro, J. (2016). Läksyt tekijäänsä neuvovat. Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten 
arviointi 9. vuosiluokalla 2015. Karvi. Julkaisut 20:2016. På svenska: s. 181−199 i rapporten. https://karvi.fi/
app/uploads/2016/04/KARVI_2016.pdf 

Julin, S. & Rumpu, N. (2018). Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukio - 
koulutuksessa. Karvi. Julkaisut 6:2018. På svenska: s. 226−262 i rapporten. https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/
KARVI_0618.pdf

Kauppinen, M. & Marjanen, J. (2020) Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? Suomen kielen 
ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2019. Karvi. Julkaisut 13:2020. https://karvi.
fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf

Kilpeläinen, P. & Jalolahti, J. & (2018). Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioin- 
ti – synteesi ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007–2016. Karvi. Julkai-
sut 7:2018. https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_0718.pdf

Leino, K., Ahonen, A. K., Heinonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissi-
nen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P. & Vettenranta, J. (2019) Pisa 2018 
ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:40. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Metsämuuronen, J. (2017). Oppia ikä kaikki – Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015. 
Karvi. Julkaisut 1:2017. På svenska: s. 157−181 i rapporten. https://karvi.fi/app/uploads/2017/03/KARVI_0117.pdf

Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen M. & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila. Karvi. 
Julkaisut 22:2017. https://karvi.fi/app/uploads/2017/10/KARVI_2217.pdf

https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2116.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2116.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/03/KARVI_0416.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/03/KARVI_0416.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/02/KARVI_0316.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/02/KARVI_0316.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2016.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_2016.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_0618.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_0618.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_0718.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2017/03/KARVI_0117.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2017/10/KARVI_2217.pdf


50

Moitus, S., Weimer, L. & Välimaa, J. (2020). Flexible learning pathways in higher education. Finland’s country 
case study for the UNESCO IIEP SDG4 project in 2018–2021. Finnish Education Evaluation Centre. Publications 
12:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1220.pdf

NCU (2018). Hur är läget med vårt utbildningssystem? Resultat från den nationella utvärderingsverksam-
heten. https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_T0319.pdf

Niemi, H. Erma, T. Lipponen, L. Pietilä, M. Rintala, R. Ruokamo, H. Saarivirta, T. Moitus, S. Frisk, T. Stylman, V. 
& Huhtanen, M. (2018). Maailman parhaiksi opettajiksi – Vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutus-
foorumin arviointi. Karvi. Julkaisut 27:2018. https://karvi.fi/app/uploads/2018/12/KARVI_2718.pdf

Nordblad, M., Apajalahti, T., Huusko, M. & Seppälä, H. (2019). Laatu hallussa. Yhteenveto korkeakoulujen 
auditoinneista 2012–2018. Karvi. Tiivistelmät 8:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0819.pdf

OECD (2015). Education at a Glance 2015. OECD Indicators.

Pitkänen, K., Hievanen, R., Kirjavainen, T., Suortamo, M. & Lepola L. (2017). Valtiontalouden säästöjen vaiku-
tukset sivistyksellisiin oikeuksiin. Karvi. Julkaisut 27:2017. https://karvi.fi/app/uploads/2017/11/KARVI_2717.pdf

Pirttilä, A., Silvén, O., Harrikari, H., Joukkola, E., Juvonen, L., Kontio, J., Rehn, A. & Leppänen O. (2020). Tekniikan 
korkeakoulutuksen arviointi. Karvi. Julkaisut 3:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0320.pdf

Pyykkö, R., Kivistö, J., Pirttilä, A., Wallenius, J., Huusko, M., Leppänen, O., Mustonen, K. & Nordblad, M. (2020a). 
Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, eko-
nomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena. NCU. Sammanfattningar 
6:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/NCU_T0620.pdf

Pyykkö, R., Tolonen, M., Levä, K., Mahlamäki-Kultanen, S., Pantermöller, M., Pettersson, T., Saarinen, S. & Huus-
ko, M. (2020b). Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointi. Karvi. Julkaisut 1:2020. https://karvi.fi/app/
uploads/2020/01/KARVI_0120.pdf

Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M-K., Gammelgård, L., Ulvinen, J., Marjanen, 
J., Kivistö, A. & Hjelt, H. (2019). Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutu-
minen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Karvi. Julkaisut 15:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/
KARVI_1519.pdf Sammanfattning på svenska: Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen. NCU. Sammanfatt-
ningar 15:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/NCU_T1520.pdf

https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/05/KARVI_T0319.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/12/KARVI_2718.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0819.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2017/11/KARVI_2717.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/NCU_T0620.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0120.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0120.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/NCU_T1520.pdf


51

Seppälä, U., Kivistö, J., Joas, M., Kaikkonen, V., Rantanen, T., Rantanen, T., Tiilikainen T. & Nordblad M. (2020). 
Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen arviointi. Karvi. Julkaisut 2:2020. https://karvi.fi/app/uploads/ 
2020/01/KARVI_0220.pdf

Siippainen, A., Repo, L., Metsämuuronen, J., Kivistö, A, Alasuutari, M., Koivisto, P. & Saarikallio-Torp, M. (2019). 
Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi. Varhaiskasvatuk-
seen osallistuminen ja kokeilun järjestäminen. Karvi. Julkaisut 16:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/
KARVI_1619.pdf

Silverström, C. & Rautopuro, J. (2015). Språk och skrivande i årskurs 9. En utvärdering av lärresultat i modersmål 
och litteratur våren 2014. NCU. Publikationer 18:2015. https://karvi.fi/app/uploads/2015/09/KARVI_1815.pdf

Silverström, C., Åkerlund, C., Ukkola, A. & Metsämuuronen, J. (2020). Läget vid skolstarten. Kunskaper i mo-
dersmål och litteratur och matematik i början av årskurs 1. NCU. Sammanfattningar 12:2020. https://karvi.fi/
app/uploads/2020/08/NCU_T1220.pdf

Summanen, A., Rumpu, N. & Huhtanen, M. (2018). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain arviointi esi- ja perusopetuk-
sessa ja lukiokoulutuksessa. Karvi. Julkaisut 4:2018. På svenska: s. 347−365 i rapporten. https://karvi.fi/app/
uploads/2018/03/KARVI_0418.pdf 

Ukkola, A. & Metsämuuronen, J. (2019). Alkumittaus – Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen 
ensimmäisen luokan alussa. Karvi. Julkaisut 17:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2019/07/KARVI_1719.pdf

Ukkola, A., Metsämuuronen J. & Paananen, M. (2020). Alkumittauksen syventäviä kysymyksiä. Karvi. Julkaisut 
10:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_Alkumittaus.pdf

Venäläinen S., Saarinen J., Johnson P., Cantell H., Jakobsson G., Koivisto P., Routti M., Väänänen J., Huhtanen 
M., Kauppinen L. & Viitala M.2020. Näkymiä OPS-matkan varrelta – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel-
mien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi. Karvi. Julkaisut 5:2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/
KARVI_0520.pdf

Vlasov, J., Salminen, J., Repo, L., Karila, K., Kinnunen, S., Mattila, V., Nukarinen, T., Parrila, S. & Sulonen, H. 
(2019). Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. NCU. Publikatio-
ner 3:2019. https://karvi.fi/app/uploads/2019/02/KARVI_3_2019_web.pdf

Wallenius, J., Ojasalo, K., Friman, M., Hallikainen, M., Kallio, T. J., Sandström, J., Tuuliainen M. & Mustonen K. 
(2020). Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointi. Karvi. Julkaisut 4:2020. https://karvi.fi/
app/uploads/2020/01/KARVI_0420.pdf

https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1619.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1619.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2015/09/KARVI_1815.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/NCU_T1220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/NCU_T1220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/03/KARVI_0418.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2018/03/KARVI_0418.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/07/KARVI_1719.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_Alkumittaus.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/02/KARVI_3_2019_web.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0420.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0420.pdf


Nationella centret för  
utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A)
00101 HELSINGFORS
kirjaamo@karvi.fi
växel: 029 533 5500
karvi.fi/sv

I den här publikationen skapar vi utifrån 
NCU:s utvärderingsinformation en 
nationell lägesbild i fråga om utbildning, 
kompetensnivå, jämlikhet och välbefinnande. 
Lägesbeskrivningen ger en uppfattning 
om Finlands attraktionskraft som studie-, 
forsknings- och investeringsland ur ett 
utbildningsperspektiv. Publikationen  
baserar sig främst på utvärderingar som 
genomförts under 2018–2020 inom 
småbarnspedagogik, grundläggande 
utbildning, yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och  
högskoleutbildning.

Sammanfattningar 20:2020 
OMSLAGSBILD iStockphoto/dolgachov 
LAYOUT PunaMusta Oy 
ISBN 978-952-206-633-6 hft. 
ISBN 978-952-206-634-3 pdf 
ISSN 2669-817X (tryckt)  
ISSN 2669-8811 (webbpublikation)  
TRYCKERI PunaMusta Oy, Helsingfors 
@ Nationella centret för utbildningsutvärdering


	Rakenteen kirjanmerkit

