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NCU genomförde en utvärdering av grundexamen i logistik åren 2019–2020. Utvärderingen 
fokuserade på den pedagogiska verksamheten hos utbildningsanordnare som ordnar grundexamen 
i logistik samt kompetensen hos studerande inom grundexamen i logistik. Utvärderingen gav 
också information om hurdana färdigheter utbildningen ger för arbetslivet och för fortsatta 
studier. I utvärderingen deltog utbildningsanordnare som ordnar grundexamen i logistik (n = 46).

Utvärderingen genomförde som en del av ett pilotprojekt för ett utvärderingssystem för 
lärresultat. Utvärderingssystemet har utvecklats under flera år utifrån information som man 
fått via metautvärderingar och externa utvärderingar samt verkstäder för olika berörda parter. 
I det nya utvärderingssystemet har man strävat efter att beakta de förändringar som skett i 
yrkesutbildningarnas verksamhetsmiljö, och som en del av detta har man stärkt de studerandes och 
arbetslivets roll i att ta fram utvärderingsdata. Man använder också färdiga informationsresurser och 
material i utvärderingarna i så stor utsträckning som möjligt. Utvärderingsmetoderna följer NCU:s 
principer för utvecklande utvärdering och betonar interaktivitet och användning av flera metoder. 

Informationen som samlades in bestod av ett omfattande kvantitativt och kvalitativt material. 
Information om utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet fick man genom självvärderingar, 
som utbildningsanordnarna gjorde tillsammans med arbetslivet. Den pedagogiska verksamheten 
utvärderades också utifrån resultaten av studeranderesponsen inom yrkesutbildningen samt 
information ur Koski-registret om ordnande av yrkesprov. Informationen kompletterades genom 
intervjuer med arbetsplatshandledare. De studerandes kompetens utvärderades utifrån vitsorden 
i de yrkesinriktade examensdelarna och delområdena i de gemensamma examensdelarna samt 
utifrån utbildningsanordnarnas och arbetslivsrepresentanternas bedömningar. De studerande 
fick också göra självvärderingar av sin kompetens.

Enligt resultaten av utvärderingen är utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet i 
genomsnitt på nivån under utveckling på skalan bristfällig-grundläggande-under utveckling-
välutvecklad. Det fanns dock ganska stora skillnader mellan olika utbildningsanordnare i fråga 
om den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Skillnaderna mellan utbildningsanordnarna gällde 
i synnerhet säkerställandet av lärarnas yrkes- och arbetslivskompetens, säkerställandet av 
arbetsplatshandledarnas handlednings- och bedömningskompetens, arbetslivets delaktighet i 
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bedömningen av yrkesprov som ordnas någon annanstans än på arbetsplatser samt integrering 
av gemensamma examensdelar i yrkesinriktade examensdelar och bedömning av delområden i 
gemensamma examensdelar som en del av yrkesprov. Både de studerande och utbildningsanordnarna 
upplevde att den personliga tillämpningen i snitt fungerar bra. Enligt utbildningsanordnarna 
fungerar överenskommelserna om förfarandena för utarbetandet och uppdateringen av personliga 
utvecklingsplaner för kunnandet (PUK) samt fördelningen av ansvaret för detta bland personalen 
bra. En del elever upplevde dock att deras PUK inte hade uppdaterats vid behov under studierna. 
Arbetsplatserna sågs som högklassiga lärmiljöer, men arbetslivets roll borde stärkas i synnerhet i 
planeringen av utbildning på arbetsplatser. Även de studerande bör i högre grad inkluderas både i 
lärandet på arbetsplatsen och i planeringen av yrkesprov. Det finns också utrymme för förbättring av 
uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Vitsorden i de yrkesinriktade examensdelarna var i snitt goda i grundexamen i logistik på skalan 1–5 
(Nöjaktiga 1, Nöjaktiga 2, Goda 3, Goda 4, Berömliga 5). Av vitsorden i de yrkesinriktade examensdelarna 
var en dryg femtedel berömliga (22 %), 64 procent goda och 14 procent nöjaktiga. Det fanns inga 
betydande skillnader i vitsorden i de yrkesinriktade examensdelarna mellan olika åldrar eller kön eller 
de två största kompetensområdena, men vid jämförelser enligt modersmål sågs en tydlig skillnad i 
vitsorden mellan finsk- eller svenskspråkiga studerande och studerande med andra modersmål. Det 
fanns också stora skillnader i vitsorden mellan olika utbildningsanordnare, men mellan RFV-områden 
sågs i stort sett inga skillnader. Enligt utbildningsanordnarna och arbetsplatshandledarna är de 
studerandes grundläggande yrkeskompetens i genomsnitt god, men mest utrymme för förbättring 
finns i de studerandes teoretiska kunskaper och i förmågan att hantera helheter.

Vitsorden i delområdena i de gemensamma examensdelarna var i genomsnitt svagare än vitsorden i de 
yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen i logistik. Andelen nöjaktiga vitsord i de obligatoriska 
delområdena i gemensamma examensdelar var 36 procent, andelen goda vitsord 52 procent och 
andelen berömliga vitsord 13 procent. I examensdelen Kunnande i kommunikation och interaktion 
var vitsorden i genomsnitt svagare i delområdet Kommunikation och interaktion på det andra 
inhemska språket och högre i delområdet Verksamhet i den digitala miljön. I examensdelen Kunnande 
om samhälle och arbetsliv var medelvitsordet svagast i delområdet Att verka i samhället och som 
medborgare och högst i delområdet Färdigheter i studie- och karriärplanering. Utbildningsanordnarna 
och arbetsplatshandledarna bedömer att de studerandes digitala färdigheter är goda, i synnerhet bland 
de yngre. Samarbets- och interaktionsfärdigheter är helt klart ett område som är en styrka för en 
del och ett utvecklingsbehov för andra. Eleverna upplevde sina kunskaper i företagande som svaga.

Enligt utvärderingen är de studerande till största delen nöjda med den utbildning de får och 
upplever att de får tillräckliga färdigheter för arbetslivet. Arbetsplatserna förhåller sig också i 
huvudsak positivt till studerande och till utbildning på arbetsplatsen.

I slutet av utvärderingsrapporten presenteras utvecklingsrekommendationer som utarbetats 
utifrån resultaten. Rekommendationerna gäller bland annat ett tätare samarbete mellan 
utbildningsanordnarna och arbetslivet, utveckling av lärarnas och arbetsplatshandledarnas 
kompetens samt utveckling av den pedagogiska verksamheten för att uppnå utbildningens mål.
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