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Kvalitetskriterier för vardagen 
vid personlig tillämpning



2. Kvalitet i vardagen vid personlig 
tillämpning

Kriterierna
som en del av 
helheten för 

kvalitetsledning

Kriterier för kvalitet i vardagen vid personlig 
tillämpning

• Helheten för kvalitetsledning i läroanstalten
• Kriteriernas uppbyggnad och innehåll
• Gemensamt kunnande och gemensamma mål
• Kvalitet i vardagen som praktisk verksamhet
• Utnyttjande av kriterierna



Målet är jämlikhet i den personliga tillämpningen
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• Gemensam förståelse och verksamhetssätt 
med jämn kvalitet

• Att ställa upp mål för kvalitet i vardagen
• Personalen samarbetar mot fortgående 

förbättring av kvaliteten på personlig 
tillämpning i vardagen

Resultatet 
en positiv 

upplevelse för den 
studerande



Dialog och effektivitet vid personlig 
tillämpning1. Helhetsinriktad 

kvalitetsledning2. Kundorienteringen 
utgångspunkt för verksamheten 

6. Mål, måluppföljning 
och resultat 

3. Kontinuerlig förbättring i 
riktning mot utmärkt kvalitet

5. Informationsbaserat besluts-
fattande, styrning och ledning

Den studerandes 
välmående och 
studieatmosfärenKunskaper och färdigheter i 

personlig tillämpning

Förvärvande av kunnandet på en 
arbetsplats

Yrkesprov och 
bedömning av 
kunnandet

Mot toppkvalitet 
Kvalitets-

strategin 2030

Kriterier för personlig tillämpning i referensramen för kvalitetsstrategi och peer review-utvärdering inom 
yrkesutbildningen: Mot toppkvalitet. Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen till år 2030 (valtioneuvosto.fi) ; Utvärderingsområden oc
utvärderingskriterier för peer review inom yrkesutbildningen

Kriterier för personlig 
tillämpning

Självbedömning
Utvecklande bedömning

Mål för kvalitet i vardagen
Kollegahandledning

Kriterierna för kvalitet i vardagen som en del av helheten för 
läroanstaltens kvalitetsledning

Utvärderingsområden 
och -kriterier för 

peer review-utvärdering 

Ubildningsanordnarens
egen utvärdering

Peer review
utbildningsanordnare 

emellan

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162385/OKM_2020_24.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/utvarderingsomraden-och-utvarderingskriterier-for-peer-review-inom-yrkesutbildningen.pdf
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1. DIALOG OCH EFFEKTIVITET VID 
PERSONLIG TILLÄMPNING

2. DEN STUDERANDES VÄLMÅENDE 
OCH STUDIEATMOSFÄREN

3. KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER I 
PERSONLIG TILLÄMPNING

4. FÖRVÄRVANDE AV KUNNANDE  
PÅ EN ARBETSPLATS

5. YRKESPROV OCH BEDÖMNING AV 
KUNNANDET

PERSONLIG TILLÄMPNING



Kriteriernas 
uppbyggnad

Utvärderings-
kriterier

Mitt kunnande

Mål för kunnande
Gemensamt kunnande                      
i vår arbetsgemenskap

Kriteriernas delområden  1-5
Nya betydelser och synvinklar 

vid personlig tillämpning

Ett bra verktyg
vid introduktion

samt vid möten för lärarteam
för att skapa diskussion och 

en gemensam förståelse



Mot gemensamma mål
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• Gemensam diskussion om hur vi uppfattar vad som är 
kvalitet i de olika delområdena för personlig tillämpning

• Gemensam utvärdering av hur jämn kvalitet 
verksamheten har

• Uppställande av gemensamma mål

Individens kunnande

Arbetsgemenskapens 
kunnande

Gemensamma mål

Vi reflekterar tillsammans 
över kvalitetsnivån i 

vardagen och ställer upp 
gemensamma mål.



Kvalitet i vardagen 
som praktisk verksamhet
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Kriterierna utgår från
att personlig tillämpning är verksamhet i vardagen med
• den studerandes delaktighet
• internt samarbete
• samarbete med arbetslivet
• gemensamt kunnande hos den undervisande och 

handledande personalen

Kriterierna betonar att läroanstaltens interna samarbete 
och samarbetet med arbetslivet sker som dialog. 

”Kriterierna utvidgar begreppet PUK. 
Det är oklart för många lärare 
vad det innehåller. Det är inte bara 
anteckningar i ett system”



Kriterierna främjar 

Jämställdhet

• Skapar en gemensam ram för jämlik personlig 
tillämpning

Gemensamma kvalitetsmål för vardagen

• Utvidgar kunnandet från individens kunnande till 
organisationens kunnande

• Stöder arbetsgemenskapens uppställande av 
gemensamma mål och stegmärken mot 
gemensamma verksamhetssätt

• Att man vill ange en miniminivå för 
genomförande av den personliga tillämpningen
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”Jag har tänkt på hur man kan stödja personalen att inse vilket värde 
det egna kunnandet har. De har verkligen mycket kunnande och 
förmåga att stödja en utveckling av kunnandet både ur den 
studerandes, arbetsgivarens och arbetsgemenskapens synvinkel på 
arbetsplatserna.

Med hjälp av kriterierna skulle detta kunnande kunna göras synligt”



Kriterierna som verktyg 
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Vid utveckling av en kvalitetskultur i vardagen 
• Vi utformar en gemensam förståelse av de olika 

delområdena i en kvalitativ personlig tillämpning
• Vi bygger upp gemensamma mål och verksamhetssätt

För identifiering av starka sidor och utvecklingsområden
• Vi identifierar vilka saker som det är viktigt att 

utveckla i den personliga tillämpningen
• Vi identifierar och sprider goda modeller

Som ett verktyg för självbedömning eller introduktion
• Bedömning av det egna kunnandet
• Idéer för att utveckla det egna arbetet och kunnandet
• Verktyg för introduktion och kvalitetssäkring
• Ett bra underlag för en kundenkät till de studerande, 

läroanstaltsaktörer och för samarbetet med arbetslivet

Stöder en verksamhetskultur av att göra saker 
tillsammans
• En kollegial behandling av kriterierna i 

organisationen rekommenderas!



Utnyttjande av kriterierna
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Kollegahandledarna

• En gemensam förståelse
av den personliga tillämpningens betydelse
och kvaliteten på den i vardagen

• Bakgrundsstöd också för kvalitet i 
kollagehandledningen

• Bygger upp kollaborativt kunnande 

• Kollegahandledning som säkrare av kvalitet i 
vardagen och gemensamma verksamhetssätt

Undervisande och hand-
ledande personal, lärarteam

• Den personliga tillämpningen som en helhet, 
inte bara uppgörande av PUK

• Uppställande av kvalitetsmål och att man 
förbinder sig till dem

• Självbedömning, gemensam utvärdering
• Uppbyggnad av kollaborativt kunnande 
• Utvecklingsbehov i personlig tillämpning 
• Organisation av det egna arbetet



Utnyttjande av kriterierna
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Kvalitetssakkunniga, 
förmän

● Synliggörande av den personliga 
tillämpningen som en helhet 

● Beskrivning av kvaliteten i vardagen 
och faktorer som påverkar den

● Gemensamt delade kvalitetsmål
● Underlag för utvecklande bedömning
● Utveckling av kollaborativt kunnande

Läroanstalten och 
utbildningsanordnarna

● Synliggörande av den personliga 
tillämpningen som en helhet

● Läroanstaltens eget verksamhetssätt
● Uppställande av kvalitetsmål 
● Utveckling av personalens kunnande, 

arbetets organisering och 
resurstilldelning

● Introduktion av nya lärare
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Undervisnings- och kulturministeriet

CC BY-NC 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi
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