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Meddelande 19.10.2021 

  

Bästa kontaktperson för utbildningsanordnare 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade åren 2021-2022 

yrkesutbildningens närhet till arbetslivet och samarbetet med arbetslivet. Genom 

utvärderingen producerar vi information om strukturerna och formerna för samarbetet 

mellan utbildning och arbetslivet samt hur dessa fungerar och behöver utvecklas. Dessutom 

producerar vi information om hur inlärningen i arbetslivet genomförs, dess metoder, 

funktionalitet och genomslagskraft. 

Utvärderingen gäller alla anordnare av yrkesutbildning som erbjuder grundexamina, 

yrkesexamina och / eller specialyrkesexamina. 

Vi har skickat det första meddelandet om utvärderingen 8 oktober 2021. I det här 

meddelandet berättar vi närmare om enkäterna för utbildningsanordnare och 

undervisningspersonalen, vilka görs i november-december 2021.   

Det är viktigt att utbildningsanordnare och undervisningspersonalen aktivt deltar i 

utvärderingen med tanke på utvecklingen av utbildningen. Tack för att ni deltar! 

Datainsamling i anslutning till utvärderingen i november-december 2021 

Båda datainsamlingarna genomförs som elektroniska Webropol-enkäter. 

Utbildningsanordnarens kontaktperson svarar för att enkäterna förmedlas till 

respondenterna. Vi skickar Word-versioner av enkäterna samt länkar till enkäterna till 

kontaktpersonen vecka 44. Båda enkäterna ska besvaras senast den 10 december 2021. 

Enkät till utbildningsanordnarnas ledning 

I denna enkät reder vi bland annat ut hur inlärningen i arbetslivet och samarbetet med 

arbetslivet förverkligas och dess styrkor, utmaningar och god praxis. Utbildningsanordnarens 

representant eller representanter i grupp ska besvara enkäten. Vi hoppas att det bland 

respondenterna finns minst en person som ansvarar för samarbetet med arbetslivet och 

inlärningen i arbetslivet i er organisation . 

Utbildningsanordnarnas ledning skickar ett svar till NCU. Vi rapporterar inte enskilda 

utbildningsanordnares svar och det går inte att identifiera enskilda utbildningsanordnare i den 

nationella utvärderingsrapporten. Däremot får utbildningsanordnarna respons om sina egna 

resultat i förhållande till det nationella läget.  

Enkät till dem som undervisar i yrkesinriktade examensdelar 

I enkäten reder man i synnerhet ut hur inlärningen i arbetslivet genomförs inom 

yrkesutbildningen. Frågorna dryftas och besvaras i smågrupper för varje utbildningsområde, 

och till gruppen ska höra personer som undervisar i yrkesinriktade examensdelar. I gruppen 

bör ingå personer som är förtrogna med utbildningen för grundexamen, yrkesexamens och 

specialyrkesexamen. 
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Vi hoppas att varje respondentgrupp består av 5-8 personer. Om ni ordnar endast en eller två 

examina inom utbildningsområdet i fråga kan antalet respondenter vara mindre. Svaren ska 

dock alltid vara gruppsvar. 

Till NCU skickas ett svar från varje utbildningsområde i vilket ni ordnar utbildning. Om ni till 

exempel ordnar utbildning i tre olika utbildningsområden, ska tre svar skickas in, från varje 

utbildningsområde separat. I bilaga 1 ett kan ni kontrollera vilka examina som hör till 

respektive utbildningsområde.  

Vi hoppas att ni som kontaktperson för utvärderingen förmedlar information om denna 

datainsamling till ansvarspersonen / -personerna för respektive utbildningsområde så att de 

kan samla respondenterna bland personalen som undervisar i yrkesinriktade examensdelar 

samt skicka en svarslänk till svarsgrupperna. 

Vi svarar gärna på alla era frågor om datainsamlingen! 

Utvärderingskliniker - webbevenemang som stöd för utvärderingen 

Vi ordnar två utvärderingskliniker fredagen den 29 oktober 2021 kl. 13.00–14.00 och onsdagen 

den 3 november 2021 kl. 9.00–10.00 i synnerhet som stöd för enkäterna. Ni kan läsa mer om 

utvärderingens enkäter på förhand på vår webbplats, där de publiceras 28.10.2021 kl. 8.00. 

Klinikerna är fritt formulerade och temana formas kring de frågor som ställs under 

evenemanget. Vi på NCU styr diskussionen och svarar på frågor, men det är även ett ypperligt 

tillfälle att lära av kolleger och utbyta erfarenheter.  

Klinikerna är frivilliga och man kan lämna när ens informationsbehov tillgodosetts. Ingen 

förhandsanmälan krävs. 

29.10.2021 kl. 13.00-14.00: Klicka här för att gå med i mötet  

 3.11.2021 kl. 9.00-10.00: Klicka här för att gå med i mötet  

Välkommen att diskutera utvärderingen! 

Information om utvärderingsprojektet 

• Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542 

• Ledandeutvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi,  
tfn 029 533 5557 

• Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5593 

• Utvärderingsexpert Mari Huhtanen fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510 
(speciellt metodiska frågor) 

     
Vi svarar gärna på eventuella frågor. 

Mer information om utvärderingen uppdateras också på utvärderingens webbplats. 

 

 Tack för samarbetet! 
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