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Meddelande 28.10.2021 

 
Utvärdering av förverkligande av individuella studievägar inom yrkesutbildningen 

Bästa kontaktperson för utvärdering 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar under åren 2021–2022 

förverkligande av individuella studievägar inom yrkesutbildningen. Utvärderingen ger 

information om hur väl praxis för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av 

kunnande samt handledning fungerar, samt om studerandenas valmöjligheter. 

Till utvärderingens målgrupp hör utbildningsanordnare av yrkesutbildning som ordnar 

yrkesinriktad utbildning som leder till examen. Särskilt stöd, krävande särskilt stöd och 

handledande utbildning omfattas inte av utvärderingen. Utvärderingen gäller således inte 

utbildningsanordnare, vars alla studerande behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd. 

Det första meddelandet om utvärderingen skickades åt er i början av oktober. I det här 

meddelandet ger vi anvisningar om genomförandet av enkäterna till utbildningsanordnare 

och undervisnings- och handledningspersonal. 

Med tanke på utvecklingen av utbildningen är det viktigt att anordnarna samt undervisnings- 

och handledningspersonalen aktivt deltar i utvärderingen. Tack för att ni deltar! 

Enkäter till utbildningsanordnarnas ledning och undervisnings- och handledningspersonal 

Teman för enkäterna är personlig tillämpning och PUK-processen, identifiering och 

erkännande av kunnande, handledning i personlig tillämpning samt studerandenas 

valmöjligheter. Dessutom granskas arbetsfördelningen, resursfördelningen och kompetensen 

i anknytning till den personliga tillämpningen, riksomfattande riktlinjer samt undervisningens 

och handledningens tillräcklighet och mängd och undervisning på främmande språk. De som 

deltar i utvärderingen har möjlighet att kartlägga sina styrkor och utvecklingsbehov samt sin 

goda praxis i anknytning till individuella studievägar. 

Enkäten för utbildningsanordnare besvaras av en eller flera representanter för ledningen 

och svarandet på enkäten sker i grupp. Varje utbildningsanordnare returnerar endast en 

ifylld enkät för utbildningsanordnare. 

Enkäten för undervisnings- och handledningspersonal är avsedd för undervisnings- och 

handledningspersonalen som arbetar med ovan nämnda teman vid grundexamens-, 

yrkesexamens- eller specialyrkesexamensutbildning. Enkäten gäller inte personalen vid 

handledande utbildningar. Enkäten ska besvaras individuellt och anonymt. Vi hoppas att så 

många som möjligt av undervisnings- och handledningspersonalen besvarar enkäten. 

Båda enkäterna besvaras elektroniskt via Webropol-länkarna. Enkäterna är öppna från den 

1–30 november 2021. Vi skickar svarslänkar till utbildningsanordnarens kontaktperson 

måndagen den 1 november 2021. Kontaktpersonen ansvarar för att skicka anvisningar och 

svarslänkar till respondenterna.  

De bifogade Word-versionerna av enkäterna kan användas som hjälp för att förbereda sig på 

att svara på enkäterna: 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/NCU_Meddelande_individuella_studievagar_oktober2021.pdf
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Enkäten för utbildningsanordnare | Enkäten för undervisnings- och handledningspersonal 

När man svarar på enkäterna är det möjligt att ta en paus i svarandet och fortsätta senare. 

Noggrannare anvisningar om hur man gör det finns i enkäterna. När man har skickat in 

svaren kan de skrivas ut eller laddas ner för egen användning.  

I slutet av enkäten för anordnare samlar vi in respons på NCU:s arrangemang för 

utvärderingen, till exempel anvisningarna och kontakten. Vi hoppas att kontaktpersonen för 

utvärderingen deltar i svarandet av denna respons.  

NCU rapporterar enkätsvaren som sammandrag så att enskilda respondenter inte kan 

identifieras. Utbildningsanordnarna får respons på sina egna resultat i förhållande till det 

nationella tillståndet. Responsen innehåller också numeriska resultat från personalenkäten 

ifall minst fem respondenter har svarat på personalenkäten. 

Intervjuer med studerande och representanter för arbetslivet 

Information från studerande och representanter för arbetslivet samlas in genom intervjuer. 

Intervjuerna görs tillsammans med utbildningsanordnarna på olika håll i Finland i november 

2021 – januari 2022. Utgångspunkten för intervjuerna är deltagarnas egna erfarenheter av 

utvärderingens teman. Vi förbereder genomförandet av intervjuerna och vi kontaktar de 

anordnare som intervjuerna gäller i november. 

Utvärderingskliniker – webbevenemang som stöd för utvärderingen 

Vi ordnar två utvärderingskliniker fredag 29.10.2021 kl. 12–13 och onsdag 3.11.2021  

kl. 10–11 i synnerhet som stöd för enkäterna. 

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. 

Evenemangen genomförs på Teams och spelas inte in. Evenemangens huvudspråk är finska. 

Nedan finns länkar till evenemangen: 

Anslut dig till evenemanget 29.10 kl. 12 genom att klicka här  

Anslut dig till evenemanget 3.11 kl. 10 genom att klicka här  

 Välkommen att diskutera utvärderingen! 

Mer information om utvärderingsprojektet 

 Utvärderingsexpert Johanna Kiesi, johanna.kiesi@karvi.fi, tfn 029 533 5545 
 Utvärderingsråd Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, tfn 029 533 5505  

Mer information om utvärderingen uppdateras också på utvärderingens webbplats.  

Vi svarar gärna på era frågor. Tack för samarbetet! 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Enkat-for-anordnare.docx
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Enkat-for-undervisnings-och-handledningspersonal.docx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGZkOGJjZjctODkxYi00MDRkLWFlYzgtOWJhZTVhOWU5MWFh@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22,%22Oid%22:%22e38e595f-a8e8-4ad0-bb88-994b9976401f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjBkNGNhMWEtZTk4Ni00NWI5LTllYWQtYjM1NTY5ZjdmNTVj@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22,%22Oid%22:%22e38e595f-a8e8-4ad0-bb88-994b9976401f%22%7d
mailto:johanna.kiesi@karvi.fi
mailto:jani.goman@karvi.fi
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/forverkligande-av-individuella-studievagar-inom-yrkesutbildningen/

