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Sammandrag 

Ruuskanen, J. & Kilpeläinen, P. 2016. Yrkeskunnande i grundexamen i informations- och  
kommunikationsteknik. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Utvärderingen fokuserar på yrkeskunnandet i grundexamen i informations- och kommunika-
tionsteknik. Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material 
som beskriver hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven 
och om verksamheten kring yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla studerande som hösten 
2012 inledde grundläggande yrkesutbildning med inriktning på grundexamen i information- och 
kommunikationsteknik och alla enheter som ordnar denna utbildning. Data för utvärderingen 
samlades 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 yrkesprovsbes-
krivningar som hade godkänts av organet för yrkesproven. Lärarnas sakkunskap utnyttjades vid 
analys av materialet och resultaten.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov, och fokuserade således på 
yrkeskunnandet. Utvärderingen grundar sig på de krav på yrkesskicklighet och de bedömnings- 
kriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildningen. I yrkesproven bedöms  
kunnandet på basis av behärskandet av arbetsprocessen, arbetsmetoderna, -redskapen och  
materialet samt den kunskap som ligger till grund för arbetet och på basis av nyckelkompetenserna 
för livslångt lärande. Examensgrunderna är alltså den centrala utgångspunkten för utvärderingen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är till sin natur utvecklande, och 
när det gäller genomförandet av utvärderingen poängteras vikten av att utbildningsanordnarna 
deltar aktivt och att det ingår växelverkan i utvärderingen. Uppgifterna om yrkesproven samlades 
in direkt av utbildningsanordnarna. Att utbildningsanordnaren gör en självvärdering visar att 
utvärderingen är utvecklande till sin natur. Även det att utbildningsanordnarna får feedback-
rapporter som de kan använda för jämförelse av de egna resultaten med de nationella resultaten 
är ett tecken på utvärderingens utvecklande natur.

Utvärderingsdata samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 44), av vilka 41 (93 %) deltog 
i utvärderingen. Materialet omfattade 931 studerande och 4 157 yrkesprov. Utvärderingen gällde 
också de specialstuderande. I materialet ingick uppgifter om 585 specialstuderandes yrkesprov. 
Materialet innehöll yrkesprovsplaner från 27 utbildningsanordnare och yrkesprovsbeskrivningar 
för 4 387 yrkesprov. Totalt 37 anordnare skickade in självvärderingsmaterialet.
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Mer än hälften (54 %) av de studerande fick berömliga som slutligt yrkesprovsvitsord, 38 procent 
fick goda och 8 procent nöjaktiga. De studerandes vanligaste vitsord i alla föremål för bedömning 
var berömliga. Det största antalet berömliga vitsord (57 %) gavs i nyckelkompetenserna för livslångt 
lärande och det minsta antalet i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet 
(48 %) och i behärskandet av arbetsprocessen (49 %). Medelvärdena i utvärderingsobjekten varierade 
mellan 2,38 och 2,50. Medelvärdet av de slutliga yrkesprovsvitsorden var 2,46. Kvinnorna hade lite 
bättre vitsord än männen. De svenskspråkiga och de finskspråkiga studerandenas vitsord skilde 
sig inte signifikant från varandra. Däremot fanns det skillnader mellan utbildningsanordnarna.

De specialstuderande hade färre berömliga vitsord och fler nöjaktiga och goda vitsord än de övriga 
studerande. Majoriteten (97 %) av de specialstuderandes yrkesprov genomfördes utan anpassade 
mål. Av vitsorden för de yrkesprov som genomfördes utan anpassning var lite mer än hälften 
(52 %) goda. 30 procent av vitsorden var berömliga och 17 procent nöjaktiga.

Läget är tämligen bra i fråga om arbetslivsorienteringen i utbildningen för grundexamen i  
informations- och kommunikationsteknik. Något mer än hälften (54  %) av yrkesproven  
genomfördes i arbetslivet, och en företrädare för arbetslivet deltog i mer än hälften (61 %) av yrkes- 
provsbedömningarna. Cirka vartannat (51 %) yrkesprov genomfördes i samband med inlärning i 
arbetet. Enligt utbildningsanordnarna är tillgången på platser för inlärning i arbetet som är lämpliga 
med tanke på målen i examen relativt god för grundexamen i informations- och kommunikations-
teknik. Tillgången på yrkesprovsplatser som är lämpliga med tanke på målen bedömdes däremot 
vara något sämre. Ingen av anordnarna ansåg att tillgången på platser för inlärning i arbetet eller 
för yrkesprov är mycket bra eller mycket dålig.
 
Det noterades inga statistiskt signifikanta samband mellan pedagogiska aktiviteter och inlär-
ningsresultat. Däremot var vitsorden för yrkesproven i någon mån beroende av bedömarna. I 
genomsnitt gavs de bästa vitsorden för yrkesprov som bedömdes på trepartsbasis (den studerande, 
en lärare och en företrädare för arbetslivet). Utvärderingen visade således att det finns utmanin-
gar i fråga om hur kraven på kunnande och bedömningskriterierna fastställs och i fråga om hur 
kunnande ska tolkas, likaså att arbetsplatshandledarna behöver utbildning, särskilt i bedömning 
enligt kriterierna och i bedömning av nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Det visade sig 
också finnas skillnader i kvaliteten på yrkesproven och yrkesprovsplanerna. Dessutom konsta-
terades utvecklingsbehov i fråga om hur utbildningsanordnarna utnyttjar den uppföljnings- och 
responsinformation som de samlar in och i fråga om hur de säkrar lärarnas arbetslivskompetens. 

Utvärderingen visade på utvecklingsbehov inte bara hos utbildningsanordnarna och hos de enheter 
som ordnar utbildning för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik utan också 
inom utbildningsförvaltningen.




