
  

 

 

Utgivna svenskspråkiga publikationer 2020−2021 

småbarnspedagogik 

 

• Statistikrapport – Utvärdering av införandet av grunderna för planen för 
småbarnspedagogik – ladda ned statistik (PDF) 
 

• Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – ladda ned sammanfattning (PDF) 
 

 

grundläggande 
utbildning 

* = gäller också andra stadiet 

• Läroplansutvärderingen 2016−2020. En utvärdering av implementeringen av 
läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen − 
ladda ned sammanfattning (PDF) och titta gärna på projektets webbplats 
 

• Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9. Resultat av en utvärdering av lärresultat år 2019 
– ladda ned rapport (PDF) 
 

• Hur läser och skriver niondeklassarna? Sammanfattning av resultaten i utvärderingen i 
svenska och litteratur i åk 9 år 2019 – ladda ned sammanfattande publikation (PDF) 
 

• Kirjoitan, siis ajattelen/Jag skriver, alltså tänker jag. Tvåspråkig artikelsamling om hur 
elever i årskurs 9 uppfattar skrivande – ladda ned artikelsamling (PDF) 
 

• Läget vid skolstarten. Kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik i början av 
årskurs 1 – ladda ned publikation (PDF) 

 

• *Modersmålets lilla longitudinella utvärdering – från slutet av grundskolan till 
studentprovet 2014−2017 − ladda ned sammanfattning (PDF) 

 

• *Alternativ, val och nya möjligheter. Handlar om ungdomars studievägar och 
handledningen vid övergången mellan grundskolan och andra stadiet – ladda ned 
sammanfattning (PDF) 

 
 

Kommande publikationer på svenska läsåret 2021−2022 

 

• Lärresultat i den svenskspråkiga grundskolan 2010−2020 (särskilt i årskurs 9) – hösten 2021 
 

• Coronapandemin och småbarnspedagogikens vardag − begränsningar och god praxis år 2020 – hösten 2021 
 

• Likvärdighet i utbildningen. En sammanfattning som utgår från aktuella utvärderingsresultat på olika stadier – hösten 
2021 
 

• Utvärdering av kvalitetsledningssystem inom yrkesutbildningen. Utvärderingshandbok – hösten 2021 
 

• Kvalitetshantering inom den finländska utbildningen.  Publikationen beskriver hur kvaliteten säkras på olika 
utbildningsnivåer − hösten 2021 

 

• Lärresultaten i A-finska i årskurs 9 och kunskapsutvecklingen från årskurs 6 till årskurs 9 – våren 2022 
 

• Läget inför årskurs 3. En publikation om elevers kunskaper och kunskapsutveckling i matematik och modersmål och 
litteratur i svenskspråkiga skolor – våren 2022 
 

• Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål − en läges- och effektutvärdering. Svensk 
sammanfattning av resultaten − sommaren 2022 
 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/07/Karvi_Esite_2017_SV.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/NCU_T1520.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/app/uploads/sites/28/2021/02/KARVI_Sammanfattningar_1_2021.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/
https://karvi.fi/app/uploads/2020/10/KARVI_1820.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/12/KARVI_T2120.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_Artikkelikokoelma_2_2020.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/NCU_T1220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/02/NCU_T2220.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0520.pdf
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/tema-och-systemutvarderingar/forberedande-undervisning-och-undervisning-i-eget-modersmal-voma-utvardering/


sektoröverskridande 
utvärderingar 

 

• Goda praxis som uppkommit− effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang − 
ladda ned diaserie (PDF) 
 

• Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och 
likabehandling på olika utbildningsstadier − ladda ned rapport (PDF) 
 

• Läget inom utbildningen 2020. En sammanfattning av resultat från nationella utvärderingar 
– ladda ned sammanfattning (PDF) 
 

• Plan för utbildningsutvärderingar 2020−2023. Innehåller korta beskrivningar av 
utvärderingar – ladda ned publikation (PDF) 

 

 

Kommande publikationer på finska  
Svenskt sammandrag ingår alltid. 

 I många fall ger NCU dessutom ut sammanfattningar på svenska – se första sidan!      
 

småbarnspedagogik 
 

• Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. En rapport om utvärderingsresultaten i 
försökets tredje skede med tillhörande metasyntes ges ut i november 2021. 
 

• Ledningen inom småbarnspedagogiken – nuläge, styrkor och utvecklingsområden. Den 
första utvärderingsrapporten i projektet ges ut i slutet av år 2021. 

 

grundläggande 
utbildning 

 

• Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat. 
Utredningen publiceras hösten 2021. 

 

• Den longitudinella utvärderingen: De nationella resultaten från årskurs 3 publiceras i en 
rapport hösten 2021. Senare utkommer en rapport om kunskapsutvecklingen och 
bakgrundsfaktorers betydelse under nybörjarundervisningen. 

 

• Utvärdering av lärresultaten i matematik i åk 9. Resultaten publiceras våren 2022. 
 

• Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål − en läges- och 
effektutvärdering. Resultat ges ut sommaren 2022. 
 

• Engelska (A-lärokursen). Resultaten finns tillgängliga hösten 2022. 
 

andra stadiet 
 

• Utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen. Resultaten publiceras i 
september 2021. 
 

• Timfördelningsförsöket i gymnasiet. Utvärderingsrapporten offentliggörs inom år 2021. 
 

• Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet. 
Utvärderingsrapporten kommer ut före årsskiftet 2021. 
 

• Utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid 
plötsliga strukturomvandlingar. Resultaten presenteras våren 20 22. 

 

sektoröverskridande 
utvärderingar 

 

• Kvalitetshantering i den finländska utbildningen. Publikationen beskriver hur kvaliteten 
säkras på olika utbildningsnivåer. Ges ut hösten 2021. 
 

• Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro. 
Resultat presenteras våren 2022. 

 

  

https://karvi.fi/app/uploads/2021/06/Goda-praxis_Effekterna-p%C3%A5-j%C3%A4mlikhet-och-likabehandling-under-undantagsl%C3%A4get_2021.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/04/KARVI_1221.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/11/KARVI_T2020.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/04/Plan-f%C3%B6r-utbildningsutv%C3%A4rderingar-2020%E2%80%932023_p%C3%A4ivitetty-042021.pdf
https://karvi.fi/sv/smabarnspedagogik/pagaende-nationella-utvarderingar/pagaende-nationella-utvarderingar-utvarderingen-av-forsoket-med-avgiftsfri-smabarnspedagogik-for-femaringar-2019-2020-2/
https://karvi.fi/sv/smabarnspedagogik/pagaende-nationella-utvarderingar/pagaende-nationella-utvarderingar-utvardering-av-verkningarna-av-lagen-om-smabarnspedagogik-utvardering-av-ledningssystemet/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/tema-och-systemutvarderingar/kon-och-larresultat-en-utredning-av-orsaker-och-bakgrund-till-skillnader-i-larresultat/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/utvarderingar-av-inlarningsresultat/longitudinell-utvardering/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/utvarderingar-av-inlarningsresultat/matematik-arskurs-9/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/tema-och-systemutvarderingar/forberedande-undervisning-och-undervisning-i-eget-modersmal-voma-utvardering/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/utvarderingar-av-inlarningsresultat/a-engelska-arskurs-9/
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/sarskilt-stod-inom-yrkesutbildningen/
https://karvi.fi/sv/gymnasieutbildning/tema-och-systemutvarderingar/utvardering-av-timfordelningsforsoket-i-gymnasiet/
https://karvi.fi/sv/gymnasieutbildning/tema-och-systemutvarderingar/studerandes-utveckling-till-aktiva-och-kritiska-medborgare-pa-andra-stadiet/
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/utbildningssystemets-formaga-att-svara-pa-utmaningar-for-kontinuerligt-larande-vid-plotsliga-strukturomvandlingar/
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/utbildningssystemets-formaga-att-svara-pa-utmaningar-for-kontinuerligt-larande-vid-plotsliga-strukturomvandlingar/
https://karvi.fi/sv/ncu/stod-for-kvalitetshantering/
https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/tema-och-systemutvarderingar/utvardering-av-metoder-som-forebygger-mobbning-och-okar-valbefinnande-och-arbetsro-2021-2022/


ras även fristående sammanfattande publikationer på svensk 
Utgivna finskspråkiga publikationer 2020–2021 

Svenskt sammandrag ingår alltid. 
 I många fall har NCU dessutom gett ut sammanfattningar på svenska – se första sidan!    

 

småbarnspedagogik 
 

• Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen 
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa – ladda ned utvärderingsrapport (PDF, på finska), 
sammandrag (PDF, på svenska) (publicerad 9/2019) och sammanfattning (PDF, på finska) 
(publ. 6/2020) 
 

• Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin toinen vaihe: 
Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen – ladda ned 

utvärderingsrapport (PDF, på finska) och sammandrag (PDF, på svenska) (publ. 9/2020) 

 

• Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa – 
ladda ned utvärderingsrapport (PDF, på finska) och sammandrag (PDF, på svenska) (publ. 
5/2021) 
 

• Varhaiskasvatuksen kansallisten arviointityökalujen pilotointi – ladda ned 
utvärderingsrapport (PDF, på finska) och sammandrag (PDF, på svenska) (publ. 6/2021) 

 

grundläggande 
utbildning 

* = gäller även andra stadiet  

 

• * Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta 
perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa – ladda ned utvärderingsrapport (PDF, på 
finska) (publ. 1/2020), sammandrag (PDF, på svenska) och sammanfattning (PDF, på 
finska).   

 

• Näkymiä OPS-matkan varrelta – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
2014 toimeenpanon arviointi – ladda ned utvärderingsrapport (PDF, på finska) (publicerad 
1/2020) och sammandrag (PDF, på svenska). Läs mer på projektets webbplats. 
 

• Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden toimivuuden arviointi – ladda ned 
utvärderingsrapport (PDF, på finska) (publicerad 3/2020) och sammandrag (PDF, på 
svenska) (publ. 3/2020) 
 

• A-englannin oppimistulokset 7. vuosiluokan alussa 2018 – ladda ned artikelsamling (PDF, 
på finska och svenska) (publ. 5/2020) 
 

• Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa (9. lk.) – 
ladda ned rapport (PDF, på finska), utvärderingens metodbilaga (PDF, på finska), 
referensram (PDF, på finska) och sammanfattning (PDF, på finska) (publ. 8/2020). 

 

• Pitkittäisarvioinnin alkumittaus – Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen 
ensimmäisen luokan alussa – ladda ned fördjupande rapport som beaktar 
bakgrundsfaktorer (PDF, på finska), sammandrag (PDF, på svenska), sammanfattning (PDF, 
på finska) och infograf (PDF, på finska) (publ. 8/2020) 

 

• OPS kehittämistyön kompassina – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
2014 toimeenpanon arviointi – ladda ned rapport (PDF, på finska) och sammandrag (PDF, 
på svenska). Titta gärna på projektets webbplats. 

 

andra stadiet 
 

• Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta kuljetusalan ammattitutkinnossa – ladda 
ned rapport (PDF, på finska) (publ. 6/2020) 

 

• Maahanmuuttajien koulutuspolut – Arviointi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksesta, 
aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten 
joustavoittamisesta – ladda ned rapport (PDF, på finska) och sammanfattning (PDF, på 
finska) (publ. 8/2020) 

 

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1519.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/Sammanfattning_1519_swe.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T0720.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1420.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1420.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/5v-maksuttoman-varhaiskasvatuskokeilun-toinen-vaihe_sammanfattning.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/05/KARVI_9_2021.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Pedagogisia-jatkumoita-ja-ilmaisun-iloa-_-sammanfattning.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/06/KARVI_1321.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Varhaiskasvatuksen-kansallisten-arviointityokalujen-pilotointi_sammanfattning.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Sammandrag_nivelvaiheet.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0420.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0420.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/01/KARVI_0520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Sammandrag_OPS_kakkosvaihe.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/
https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/KARVI_0720.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Sammandrag_päättöarviointi_kriteerit.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Sammandrag_päättöarviointi_kriteerit.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/KARVI_Artikkelikokoelma_1_2020.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/KARVI_Artikkelikokoelma_1_2020.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1520.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1720.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1720.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_Alkumittaus.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_Alkumittaus.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/Sammandrag_pitkittäisarviointi_syventävä.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1320.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_Alkumittaus3_infograafi.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/02/KARVI_0121.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/wp-content/uploads/sites/28/2021/02/Sammandrag-3.-rapport.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/wp-content/uploads/sites/28/2021/02/Sammandrag-3.-rapport.pdf
https://ops-arviointi.karvi.fi/
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_0920.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1120.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1420.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1420.pdf


• Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa 
– ladda ned rapport (PDF, på finska) (publ. 3/2021) 
 

• Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta logistiikan perustutkinnossa – ladda ned 
rapport (PDF, på finska) (publ. 3/2021) 
 

Sektoröverskridande 
publikationer med 

anknytning till 
pandemin 

 

 

• Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumiseen – resultat på finska: del 1 (PDF, på finska) (utgiven 4/2020), del 2 (PDF, på 
finska) (utgiven 6/2020) och del 3 (PDF, på finska) (utgiven 4/2021)  

 

 

23.8.2021   

https://karvi.fi/app/uploads/2021/03/KARVI_0621.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/03/KARVI_0721-1.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/Poikkeuksellisten-opetusj%C3%A4rjestelyjen-vaikutukset-osa-I-Karvi-7.5.2020-1.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T1820.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T1820.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2021/04/KARVI_0821.pdf

