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Bästa representant för yrkeshögskolan 

Under 2023 utvärderar Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) förhållandet 

mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav. Utvärderingen 

fokuserar på hur utbildningssystemet i yrkesutbildningen stöder och stärker de färdigheter 

som behövs i yrkeshögskolestudierna och hur yrkeshögskolorna stöder framgången i studierna 

samt identifierar styrkorna och utmaningarna i fråga om kunnandet hos de studerande som 

har yrkesutbildning som bakgrund. Ämnet för utvärderingen granskas ur 

yrkesutbildningsanordnarnas, yrkeshögskolornas och studerandenas synvinkel. Alla 

yrkeshögskolor i Fastlandsfinland deltar i utvärderingen (med undantag av 

Polisyrkeshögskolan).  

Med tanke på utvecklingen av utbildningen är det viktigt att utvärderingens målgrupp deltar 

aktivt i utvärderingen. Tack för att ni deltar! 

Informationsinsamling för utvärderingen och respons till yrkeshögskolorna 

För att få en heltäckande bild av utvärderingens ämne samlar vi in utvärderingsinformation 

från olika grupper. Från ledningen och personalen vid yrkeshögskolorna samlar vi in 

information genom en enkät som vi skickar ut i april-maj 2023. Vi skickar mera information till 

högskolorna om enkäten i mars 2023. 

Information från yrkeshögskolestuderande som avlagt yrkesutbildning samlas in genom 

intervjuer i september 2023. Insamlingen av information från de studerande genomförs 

endast vid en del yrkeshögskolor. Vi meddelar senare under våren de högskolor vars 

studerande kommer att intervjuas.  

Utöver enkät- och intervjumaterialet utnyttjas i stor utsträckning befintligt statistik- och 

registermaterial, såsom antagningsregistret och responsenkäten för yrkeshögskolestuderande 

i slutskedet av studierna (AVOP). 

Utvärderingen grundar sig på principen om utvecklande utvärdering. Yrkeshögskolorna har 

genom utvärderingen möjlighet att identifiera sina styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i 

sin verksamhet. Dessutom har de studerande i samband med intervjuerna möjlighet att 

reflektera över sina egna färdigheter och sin egen utbildningsväg. 

Att rapportera enskilda yrkeshögskolors svar är inte en del av utvärderingen och det går inte 

att identifiera enskilda yrkeshögskolor eller studerande i den nationella 

utvärderingsrapporten. Däremot får yrkeshögskolorna respons om sina egna resultat i 

förhållande till det nationella läget.  
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Koordinering av informationsinsamlingen vid högskolan 

Vi behöver er hjälp för att genomföra informationsinsamlingen. Om ni vill kan ni utse en 

separat kontaktperson för utvärderingen. Kontaktpersonens uppgift är att koordinera 

informationsinsamlingen och skicka anvisningar och länkar till enkäterna och intervjuerna till 

respondenterna. Vi ber er meddela namn, e-postadress och telefonnummer för den 

eventuella kontaktpersonen senast 28.2. på Webropol-blanketten på adressen: 

https://link.webropolsurveys.com/S/5EAE9FD871278BF8.  

Om ni inte meddelar en separat kontaktperson för denna utvärdering skickar vi alla 

meddelanden och anvisningar om utvärderingen till mottagaren av detta meddelande. 

Information om utvärderingsprojektet 

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

• Utvärderingsexpert Veera Hakamäki-Stylman, fornamn.efternamn@karvi.fi,  
tfn 029 533 5555 
 

     
Vi svarar gärna på eventuella frågor. 

Mer information om utvärderingen uppdateras också på utvärderingens webbplats. 

 

 Tack för samarbetet! 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/5EAE9FD871278BF8
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/forhallandet-mellan-yrkesutbildningens-kunnande-och-yrkeshogskolestudiernas-krav/

