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UTVÄRDERING AV DET SÄRSKILDA STÖDET INOM YRKESUTBILDNINGEN 
 

 

 

Bästa kontaktperson 
 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar ordnandet av särskilt stöd inom 

yrkesutbildningen under 2020–2021. Utvärderingen kommer att ge information om arrange-

mangen för särskilt stöd och hur de fungerar, såsom identifiering av stödbehov, stödformer och 

handledningsformer, tillgången till stöd och dess tillgänglighet samt praxis för anpassning av be-

dömningen och avvikelser från kraven på yrkesskicklighet. Utvärderingen gäller examensinriktade 

utbildningar (grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina). De förberedande utbild-

ningarna (VALMA och TELMA) ingår inte i utvärderingen. 

 
Er utbildningsanordnare har utsett er till kontaktperson för utvärderingen. 
 
Vi skickade er det första meddelandet om utvärderingen den 20 oktober 2020. I det här med-
delandet berättar vi närmare om utbildningsanordnarnas och undervisnings- och handlednings-
personalens enkäter som genomförs i början av 2021. Med tanke på utvecklingen av det särskilda 
stödet är det viktigt att utbildningsanordnarna och personalen aktivt deltar i utvärderingen. 
 

Utbildningsanordnarnas och undervisnings- och handledningspersonalens enkäter genomförs i 
början av 2021 

 
Båda datainsamlingarna genomförs som elektroniska Webropol-enkäter. Utbildningsanordna-
rens kontaktperson ansvarar för att förmedla enkäterna till enkätdeltagarna. Vi skickar anvis-
ningar för genomförandet av enkäterna och länkar till enkäterna till kontaktpersonen vecka 
2/2021 i två separata meddelanden. Sista svarsdagen för båda enkäterna är fredagen den 29 ja-
nuari 2021. 
 

Enkät till utbildningsanordnaren 
 
I utbildningsanordnarens enkät utreds bland annat ledningen av och resursfördelningen för det 
särskilda stödet samt identifieringen av behovet av särskilt stöd, planeringen av stödet och ge-
nomförandet av stödet. Enkäten besvaras av ledningens representant eller representanter som 
en grupp där ledningen som ansvarar för det särskilda stödet medverkar. Varje arrangör returne-
rar endast ett svar på enkäten. Vi rapporterar inte enskilda anordnares svar. 
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Enkät till undervisnings- och handledningspersonalen  
 
I enkäten för undervisnings- och handledningspersonalen utreds bland annat identifieringen av 
behovet av särskilt stöd, planeringen av stödet och genomförandet av stödet. Enkäten är avsedd 
för anordnarens undervisnings- och handledningspersonal och den är en individuell enkät.  Vi 
hoppas att ni skickar enkäten till en så stor del av er undervisnings- och handledningspersonal 
som möjligt. Enkäten besvaras anonymt och enskilda deltagares svar rapporteras inte.  

Vi svarar gärna på era frågor! 

 

Datainsamlingen för studerande pågår 
 
Som en del av utvärderingen samlar vi in information från studerande som fått beslut om särskilt 
stöd genom intervjuer i november-december 2020. Intervjuerna genomförs vid 12 anordnares 
läroanstalter runt om i Finland. Tack till alla er som arbetat med intervjuerna och de studerande 
som deltagit! 

 

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 

 

Dessutom uppdateras mer information om utvärderingen regelbundet på projektets webbplats.  
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