Särskilt stöd inom yrkesutbildningen
Välkommen till intervjun! I intervjun vill vi höra dina upplevelser av att studera på yrkesskola och av stödet du
har fått där.
Intervjun anknyter till NCUs utvärdering där det ska utredas vilka saker som fungerade väl i särskilt stöd och
vilka saker som möjligen borde utvecklas. NCU, dvs. Nationella centret för utbildningsutvärdering är en
organisation som utvärderar och gör utredningar om utbildning.
Intervjuerna är konfidentiella. I intervjun frågas studeranden bara om sitt förnamn. Saker från en intervju av
någon enstaka studerandena berättas inte framåt. På basis av utvärderingen skrivs en slutrapport där
saker som studerandena lyfte fram i intervjuarna beskrivs på en allmän nivå. Studerandenas namn eller andra
personuppgifter kommer inte fram i rapporten.
I intervjun frågar vi dig följande saker:
•

Vad är ditt förnamn?

•

Vilken examen studerar du?

•

Hur länge har du studerat?

•

Hur gammal är du?

•

Har du varit på inlärning i arbete?

•

Har du gjort yrkesprov?

•

Studerade du på distans i våras eller studerar du nu på distans?

•

Vilka saker har gått bra i dina studier?

•

Med vilka saker har varit svåra i dina studier?

•

Vilket stöd har du fått i dina studier? (Gemensamma studier, yrkesstudier, inlärning på
arbetsplats, distansstudier)
o Får du till exempel förlängd tid att göra uppgifter eller tydliga anvisningar och läromedel,
studerar du i verkstäder eller mindre grupper.

•

Har stödet du har fått hjälpt dig med dina studier?
o Vad har varit bra med stödet du har fått?
o Finns det något som inte har känts nyttigt i stödet du har fått?
o Finns det något som kunde förändras eller utvecklas i stödet du har fått?

•

Har man planerat med dig hurdant stöd du får i dina studier?
o Har du till exempel deltagit i utarbetandet och uppdateringen av PUK?
o Har man diskuterat med dig om stödet du har fått är lämpligt för dig eller om det borde
förändras på något sätt?
o Vet du var din PUK finns, och har du tillgång till den?
o Vad tycker du, har utarbetandet av en PUK varit nyttigt med tanke på dina studier? Varför?

•

Har dina studier framskridit enligt dina mål och tidtabellen?

•

Om du redan håller på att utexamineras, har du fått stöd för sysselsättning eller gällande
fortsatta studier?
o Om du har, hurdant stöd?
o Tycker du att stödet har varit till nytta i dina studier?

