Internationell vuxenundersökning PIAAC
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

Undersökningen utreder grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna
PIAAC är en internationell undersökning som
startats på initiativ av Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.
I undersökningen deltar 25 länder. Det
etablerade finska namnet på undersökningen
är ”Kansainvälinen aikuistutkimus” och den
svenska motsvarigheten är internationell
vuxenundersökning. Undersökningen utreder de
grundläggande kunskaper och färdigheter som
vuxenbefolkningen behöver i olika livsområden
och hur kunskaperna och färdigheterna utnyttjas

på arbetet och i vardagslivet. Av centralt intresse
är läskunnighet, matematiska färdigheter och
förmåga att lösa problem i en datateknisk miljö.
Samtidigt fås ny information om vuxna finländares
utbildning, agerande som medborgare och i
arbetslivet samt dessa faktorers samband med den
ekonomiska och sociala välfärden. Insamlingen av
data för undersökningen börjar hösten 2011 och
avslutas våren 2012. Undersökningen genomförs
i form av personliga intervjuer. Undersökningens
första resultat kommer att publiceras år 2013.

Undersökningen producerar information för att förbättra kompetensen hos vuxna
Genom undersökningen får bl.a. utbildare,
beslutsfattare och forskare värdefull information
om den finländska vuxenbefolkningens
färdigheter och agerande. Resultaten kan på
ett mångsidigt sätt användas vid beredningen av
utbildnings- och arbetskraftspolitiska åtgärder

och vid utvecklingen av kompetensen hos landets
vuxenbefolkning. På detta sätt tillförsäkras
förutsättningar för framgång även i framtiden.
De uppgifter som samlats i Finland kommer
att jämföras med uppgifterna för andra
deltagande länder.

Intervjudeltagarna väljs genom slumpmässigt urval
För att uppgifterna ska vara internationellt
sett jämförbara krävs ett tillräckligt antal
intervjuer, vilket innebär att 5 000 finskspråkiga
och 300 svenskspråkiga personer intervjuas.
Intervjudeltagarna väljs genom slumpmässigt urval
av hela den vuxenbefolkning som bor i Finland.
Statistikcentralens statistikintervjuare
kontaktar de personer som valts ut till

undersökningen för att komma överens om en
intervju. Intervjun görs på tu man hand i en
lugn miljö, till exempel hemma hos den som
intervjuas. Under intervjuns första del ställs
frågor som bl.a. gäller utbildning, arbete och hur
färdigheterna används. Under andra delen görs
sådana uppgifter med dator eller på papper som
vuxna också möter i sitt vardagsliv.

Det är viktigt att delta
Det är viktigt att delta i undersökningen, eftersom
var och en av dem som intervjuas representerar
hundratals vuxna finländare. De som har valts ut
som deltagare kan inte ersättas med någon annan.
Deltagandet i undersökningen säkerställer att
beslutsfattare och andra som nyttjar resultaten har
tillgång till så tillförlitlig information som möjligt.

Det är ytterst viktigt att alla vuxna i Finland
finns representerade i undersökningen. För
undersökningen behövs information om
personer i åldern 16–65 år som bor i Finland
– yrkesverksamma, arbetslösa, pensionärer,
personer som är hemma och studerande –
personer som fått olika utbildningar.

Svaren hålls konfidentiella
Lagstiftningen är förpliktande för dem som
utför undersökningen. Lagen föreskriver
att inga uppgifter som fåtts i samband med
undersökningen får röjas för utomstående. De
anställda som är med i undersökningen har skrivit
under en sekretessförbindelse där de förbinder sig
att de uppgifter som de intervjuade lämnat hålls
konfidentiella. Innan materialet överlämnas till
forskare och för internationellt forskningsbruk,
raderas identifikationsuppgifter som gäller

enskilda intervjuade personer. Resultaten
publiceras endast som sammandrag utifrån
statistiska analyser.
Nationella finansiärer av undersökningen
är undervisnings- och kulturministeriet och
arbets- och näringsministeriet. I styrningen av
undersökningen deltar också Utbildningsstyrelsen.
Undersökningen utförs i samarbete mellan
Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä
universitet och Statistikcentralen.

Undersökningens webbsidor: www.piaac.fi
Kontaktuppgifter: Professor Antero Malin, Pedagogiska forskningsinstitutet, antero.malin@jyu.fi, tfn 050 411 6551
Forskare Marko Ylitalo, Statistikcentralen, Marko.Ylitalo@stat.fi, tfn 09 1734 3560

