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UTVÄRDERING AV SÄRSKILT STÖD INOM YRKESUTBILDNINGEN 
 

Bästa utbildningsanordnare 
 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar åren 2020–2021 ordnandet av 

särskilt stöd inom yrkesutbildningen.  Utvärderingen ger information om arrangemangen för sär-

skilt stöd och hur de fungerar, exempelvis identifieringen av stödbehov, former av stöd och hand-

ledning, tillgången till stöd och stödets lättillgänglighet samt rutinerna för anpassning av bedöm-

ningen och avvikelser från kraven på yrkeskunskap.  

Till målgruppen för utvärderingen hör de anordnare av yrkesutbildning som år 2019 eller 2020 
har haft studerande med beslut om särskilt stöd som avlagt examina eller examensdelar inom 
grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina. Krävande särskilt stöd omfattas inte av 
utvärderingen. 

 
Ordnandet av särskilt stöd inom yrkesutbildningen har inte tidigare utvärderats som en egen hel-
het. Denna utvärdering ger viktig information om de styrkor och utvecklingsområden som finns 
inom ordnandet av särskilt stöd, som såväl utbildningsanordnarna som utbildningsadministrat-
ionen och beslutsfattarna kan använda som stöd för utvecklingen av verksamheten.  
 
Utvärderingen av ordnandet av särskilt stöd är en del av den större utvärderingshelhet gällande 
individuella studievägar som genomförs åren 2020–2023. Utvärderingshelheten för individuella 
studievägar kartlägger hur väl praxis för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av 
kompetens fungerar, hur handledningen fungerar samt hur de studerandes valmöjligheter för-
verkligas. 

 

Informationskällor och datainsamling för utvärderingen 
 
Som primära informationskällor för utvärderingen av ordnandet av särskilt stöd används inform-
ation som samlats in från studerande, utbildningsanordnare och personal, samt statistiskt 
material.  
 

Datainsamling bland studerande 
 
Som en del av utvärderingen av särskilt stöd är det viktigt att utreda de studerandes upplevelser 
av stödet och hur det uppfyller deras behov. I november och december 2020 samlar vi in inform-
ation genom intervjuer med studerande som fått beslut om särskilt stöd. Intervjuer med stu-
derande görs på 12 anordnares läroanstalter på olika håll i Finland. I intervjuerna diskuteras de 
studerandes erfarenheter av särskilt stöd, studier, undervisning och handledning.  
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Intervjuerna är helt konfidentiella, och exempelvis de studerandes personuppgifter registreras 
inte. I slutrapporten om utvärderingen rapporteras intervjuresultaten så att de studerande och 
deras läroanstalter inte kan identifieras. 
 
Vi skulle vilja intervjua studerande vid er läroanstalt som avlägger grund- eller yrkesexamen och 
har fått beslut om särskilt stöd. Studerande inom utbildning som handleder för yrkesutbildning 
hör inte till målgruppen för denna utvärdering. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi er hjälp.  
 

• Vi önskar intervjua sammanlagt 5 studerande som har fått beslut om särskilt stöd.  

• För att få en så mångsidig bild som möjligt av ordnandet av särskilt stöd ur de studerandes 
perspektiv är vi intresserade av att intervjua olika slags studerande. Vi önskar att ni till 
intervjuerna bjuder in studerande: 

o som har fått beslut om särskilt stöd av olika skäl. 
o som avlägger grundexamina inom olika utbildningsområden. Om det på er läro-

anstalt finns studerande med beslut om särskilt stöd som avlägger yrkesexamina, 
är vi intresserade av att intervjua också dem. 

o som är i olika skeden av sina studier. 
o som är av olika kön. 

• Intervjuerna görs i första hand individuellt. Om de studerande så önskar kan intervjuerna 
också göras i små grupper på 2–3 personer, om det är möjligt med tanke på hälsosäker-
heten. I intervjuerna kan det komma fram sådant som omfattas av integritetsskydd, 
såsom orsaken till att intervjuobjektet får särskilt stöd.  

• Intervjuer tar ca 30 minuter. 

• Före intervjun skickas information om de teman som ska tas upp till kontaktpersonen, så 
att hen kan gå igenom dem med intervjuobjekten i förväg. 

• Experter från NCU är intervjuare och gör anteckningar om intervjuerna. Om den stu-
derande behöver hjälp kan en representant för läroanstalten som den studerande känner 
närvara under intervjun.  

• NCU:s experter deltar på distans via Microsoft Teams. Vi rekommenderar att de stu-
derande deltar i intervjuerna i läroanstaltens lokaler, om det är möjligt med tanke på 
hälsosäkerheten. Vid behov kan de studerande dock även delta i intervjun på distans, 
exempelvis hemifrån. 

• Om ni på grund av den studerandes situation bedömer att den studerande inte kan delta 
i en intervju, kan den studerande besvara en kort enkät med öppna frågor. 

 

Vi ber dig som är kontaktperson att 

• välja ut studerande på er läroanstalt till intervjuerna och kontakta Taneli Vuojus  
(taneli.vuojus@karvi.fi, tfn 029 533 5564) senast den 3 november 2020 för att avtala om 
tidpunkter för intervjuerna i november och december 2020.  

• gå igenom de teman som ska tas upp i intervjun med de studerande i förväg. 

• förmedla Teams-länkarna till de studerande. De studerandes kontaktuppgifter ska inte 
skickas till NCU. 

 

mailto:taneli.vuojus@karvi.fi
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I frågor som gäller intervjuerna med studerande ber vi er i första hand kontakta Taneli Vuojus: 
taneli.vuojus@karvi.fi, tfn 029 533 5564.  

 

Datainsamling bland utbildningsanordnarna samt den undervisande och handledande personalen  
 
Information från utbildningsanordnarna och personalen samlas in med en elektronisk enkät i bör-
jan av 2021. Enkäten skickas till er vecka 2/2021. Vi skickar mer information om enkäten till ut-
bildningsanordnarna i slutet av november 2020. Anordnaren ansvarar för genomförandet av en-
käten i sin läroanstalt/sina läroanstalter. 

 

Mer information om utvärderingsprojektet 
 

Utvärderingsråd Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, telefon 029 533 5505 

Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, raisa.hievanen@karvi.fi, telefon 029 533 5542 

Utvärderingsplanerare Taneli Vuojus, taneli.vuojus@karvi.fi, telefon 029 533 5564 (frågor kring 

intervjuerna med studerande) 

 

Mer information om utvärderingen uppdateras också regelbundet på projektets webbplats 

https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/sarskilt-stod-inom-yrkesut-

bildningen/. 

 

De studerandes, utbildningsanordnarnas samt undervisnings- och handledningspersonalens ak-

tiva deltagande är viktigt för utvecklingen av det särskilda stödet. Tack för er insats! 

 

mailto:taneli.vuojus@karvi.fi
mailto:jani.goman@karvi.fi
mailto:raisa.hievanen@karvi.fi
mailto:taneli.vuojus@karvi.fi
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/sarskilt-stod-inom-yrkesutbildningen/
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/sarskilt-stod-inom-yrkesutbildningen/

	UTVÄRDERING AV SÄRSKILT STÖD INOM YRKESUTBILDNINGEN
	Bästa utbildningsanordnare
	Informationskällor och datainsamling för utvärderingen
	Datainsamling bland studerande
	Datainsamling bland utbildningsanordnarna samt den undervisande och handledande personalen

	Mer information om utvärderingsprojektet


