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Sammandrag
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Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering

Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen inom textil och beklädnadsbranschen. 
Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material som beskri-
ver hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven och om  
verksamheten kring yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande som inledde sina 
studier för grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen genom grundläggande yrkesut-
bildning hösten 2012 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Data för utvärderingen sam-
lades in under hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2015. Data om vitsorden och de  
kvantitativa data som beskriver ordnandet av yrkesproven kompletterades med självvärderingar 
utförda av utbildningsanordnarna. Dessutom analyserades yrkesprovsplaner och yrkesprovs- 
beskrivningar som hade godkänts av organet för yrkesproven.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov, och fokuserade således på  
yrkeskunnandet. Inlärningsresultaten utvärderades på grundval av de krav på yrkesskicklighet 
och de bedömningskriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildnin-
gen. I yrkesproven bedöms kunnandet på basis av behärskandet av arbetsprocessen, arbets- 
metoderna, -redskapen och materialet samt den kunskap som ligger till grund för arbetet och på 
basis av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör således den centrala 
utgångspunkten för utvärderingen.

Utvärderingsdata samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 19). Materialet omfattade 310 
studerande och 1 498 yrkesprov. Utvärderingen omfattade också de specialstuderande. I materia-
let ingick uppgifter om 242 specialstuderandes yrkesprov. I materialet ingick yrkesprovsplaner 
utarbetade av 17 utbildningsanordnare och 1 466 yrkesprovsbeskrivningar. Totalt 19 anordnare 
skickade in självvärderingsmaterialet.

Hälften (50 %) av de studerande fick det slutliga vitsordet berömliga för yrkesprovet, 42 % goda 
och 8 % nöjaktiga. Sammantaget var cirka hälften av vitsorden berömliga, 41 % goda och cirka 
9 % nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord i alla föremål för bedömning var berömliga, och 
det fanns inga stora skillnader i kunnandet mellan föremålen för bedömning.  Kvinnornas vitsord 
var lite bättre än männens i alla föremål för bedömning, men skillnaderna var inte statistiskt 
signifikanta. Det fanns skillnader i vitsorden mellan utbildningsanordnarna.

De specialstuderande hade färre berömliga och fler nöjaktiga vitsord än de övriga studerande. 
Nästan alla (96 %) specialstuderande klarade av yrkesproven utan anpassade mål. Av de vitsord 
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som specialstuderande fick för yrkesprov som genomfördes utan anpassning var 45 % goda, 24 % 
berömliga och 31 % nöjaktiga.

Arbetslivsorienteringen i utbildningen genomförs rätt så väl i utbildningen inom textil- och  
beklädnadsbranschen. Majoriteten (66 %) av yrkesproven genomfördes i läroanstalter, och i 38 % av 
bedömningarna av yrkesproven deltog en representant för arbetslivet. En knapp tredjedel (31 %) av 
yrkesproven ordnades på en arbetsplats. Enligt utbildningsanordnarnas självvärderingar finns det 
inom textil- och beklädnadsbranschen en relativt god tillgång på platser där inlärning i arbetet kan 
genomföras i enlighet med målen för examen. De ansåg att också tillgången på yrkesprovsplatser 
som är lämpliga med tanke på målen är relativt god. I fråga om tillgången på yrkesprovsplatser 
fanns det en aning variation mellan anordnarna.

Det noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska aktiviteter och inlärnings-
resultat. Vitsorden för yrkesproven påverkas av vem som bedömer prestationerna. Utvärderingen 
visade således att det finns utmaningar i fråga om hur kraven på kunnande och bedömningskrite-
rierna tolkas, och i anknytning till detta visade utvärderingen att särskilt arbetsplatshandledarnas 
bedömningskompetens behöver utvecklas. Det konstaterades också utvecklingsbehov i fråga 
om arbetslivsorienteringen och i fråga om hur systematiska utbildningsanordnarnas insamlade 
uppföljnings- och responsdata är och i synnerhet i hur dessa data utnyttjas. Utvärderingen visa-
de på utvecklingsbehov hos utbildningsanordnarna som erbjuder utbildning för grundexamen i 
textil- och beklädnadsbranschen och även inom utbildningsförvaltningen.




