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Sammandrag 
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Utvärderingen gäller yrkeskunnandet i grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.  
Utvärderingsmaterialet baserar sig på yrkesprov och på kompletterande material som beskriver 
hur yrkesproven ordnas. Resultaten ger information om vitsorden för yrkesproven och om  
verksamheten i anknytning till ordnandet av yrkesproven. Utvärderingen omfattade alla  
studerande som inledde sina studier för grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion genom grund-
läggande yrkesutbildning hösten 2013 och alla enheter som ordnar denna utbildning. Utvärderings- 
materialet samlades in under hela utbildningen, ända till slutet av vårterminen 2016. Data om 
vitsorden och de kvantitativa data som beskriver ordnandet av yrkesproven kompletterades 
med självvärderingar gjorda av utbildningsanordnarna samt med utvärderingsbesök. Dessutom 
analyserades yrkesprovsplaner och yrkesprovsbeskrivningar som hade godkänts av organet för 
yrkesproven. I analysen av materialet och resultaten samt under utvärderingsbesöken utnyttjades 
branschlärarnas sakkunskap.

Utvärderingen av inlärningsresultaten baserade sig på yrkesprov och fokuserade således på 
yrkeskunnandet. Utvärderingen grundar sig på de krav på yrkesskicklighet och de bedömning-
skriterier som anges i examensgrunderna och som ska beaktas i utbildningen. Bedömningen av 
kunnandet i yrkesproven grundar sig på hur väl de studerande behärskar arbetsprocessen, arbets-
metoderna, -redskapen och materialen, den kunskap som ligger till grund för arbetet och nyckel- 
kompetenserna för livslångt lärande. Examensgrunderna utgör således den centrala utgångs-
punkten för utvärderingen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen är till sin natur utvecklande, 
och när den genomförs läggs vikt vid att utbildningsanordnarna deltar aktivt och att det ingår  
växelverkan i den. Uppgifterna om yrkesproven samlades in direkt av utbildningsanordnarna. Det 
faktum att utbildningsanordnarna gör självvärderingar och att de får ta del av feedbackrapporter 
som kan användas för jämförelse av de egna resultaten med de nationella resultaten, visar också 
att utvärderingen är utvecklande till sin natur. Dessutom fick de utbildningsanordnare hos vilka 
utvärderingsbesök genomförts en feedbackrapport som gällde besöket.

Utvärderingsmaterialet samlades in bland alla utbildningsanordnare (n = 16). Materialet  
omfattade 396 studerande och 1 466 yrkesprov. Utvärderingen gällde också specialstuderande.  
I materialet ingick 169 specialstuderandes yrkesprov. Materialet innehöll yrkesprovsplaner från 15 
utbildningsanordnare och yrkesprovsbeskrivningar för 1 618 yrkesprov. Självvärderingsmaterial 
skickades in av totalt 16 anordnare. Dessutom gjordes två utvärderingsbesök.
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Ungefär två tredjedelar (65 %) av de studerande fick berömliga som slutligt yrkesprovsvitsord, 
31 procent fick goda och 4 procent nöjaktiga. Det vanligaste vitsordet var berömliga i alla  
kunskapsområden utom i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet. Det 
största antalet berömliga vitsord (69 %) gavs i nyckelkompetenserna för livslångt lärande och 
det minsta antalet i behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet (43 %).  
Medelvärdena för föremålen för bedömning varierade mellan 2,33 och 2,65 på en skala från  
1 till 3. Medelvärdet av de slutliga vitsorden för yrkesproven var 2,60. Det fanns inga skillnader 
i vitsorden mellan könen. Däremot noterades en viss skillnad mellan utbildningsanordnarna. 
I motsats till vad som framkommit i flera andra utvärderingar av yrkesinriktade grundexami-
na var det inte problematiskt eller särskilt utmanande att utvärdera nyckelkompetenserna för  
livslångt lärande samt bedömningen av dessa. Vitsorden för yrkesproven påverkades inte heller 
av vem som fungerat som bedömare, och de varierade inte nämnvärt mellan yrkesprovsplatserna.

De specialstuderande hade färre berömliga vitsord och fler nöjaktiga och goda vitsord än de  
övriga studerande. Nästan alla specialstuderande (98 %) genomförde yrkesproven utan anpassade 
mål. Av vitsorden för de yrkesprov som genomfördes utan anpassning var knappt hälften (46 %) 
goda. 40 procent av vitsorden var berömliga och 13 procent nöjaktiga.

Läget är mycket bra vad gäller arbetslivsorienteringen i utbildningen för grundexamen i  
ungdoms- och fritidsinstruktion. Av yrkesproven genomfördes ungefär nio av tio (89 %) i arbets- 
livet, och för flera examensdelars och utbildningsanordnares del genomfördes nästan alla yrkes-
prov på en arbetsplats. 86 procent av yrkesproven genomfördes i samband med inlärning i arbetet. 
Även de specialstuderande genomförde sina yrkesprov nästan utan undantag på en arbetsplats. 
Yrkesprovsplatsen inverkade inte på vitsordet, och de regionala skillnaderna var små. Därmed 
kan kvaliteten på genomförandet av arbetslivsorienteringen också anses vara relativt jämn. Enligt 
utbildningsanordnarnas självvärderingar finns det god tillgång på platser där inlärning i arbetet 
kan genomföras i enlighet med målen för examen. Även tillgången på yrkesprovsplatser som är 
lämpliga med tanke på målen bedömdes generellt sett vara god.

Det visade sig finnas stor variation bland utbildningsanordnarna i fråga om mängden inlärning i 
arbete och yrkeslärarnas deltagande i arbetslivsperioder. Skillnader mellan utbildningsanordnare 
framkom även vad gäller yrkesprovens innehåll samt kvaliteten på planerna för genomföran-
de och bedömning av yrkesproven. Vidare konstaterades att det finns utvecklingsbehov när 
det gäller hur utbildningsanordnarna samlar in uppföljnings- och responsinformation samt  
utnyttjar den, och likaså när det gäller hur de säkerställer lärarnas arbetslivskompetens och arbets- 
platshandledarnas bedömningskompetens. Skillnaderna i pedagogiska lösningar och i  
kvaliteten på yrkesprovsprocessen konstaterades inte ha något statistiskt signifikant samband med  
inlärningsresultaten. Utvärderingen visade på utvecklingsbehov både hos utbildningsanordnarna 
och i utbildningsförvaltningen.




