
   

 

Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom 
yrkesutbildningen  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering om arbetslivsorientering 
och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen. Utvärderingen ger information om hur utbildning 
som anordnas på arbetsplatser genomförs, hur arrangemangen fungerar och vilket genomslag de 
har. Dessutom produceras information om samarbetet mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet 
samt om hur det fungerar och vilka utvecklingsbehov som finns. 

Från yrkesutbildnings utbildningsanordnarnas ledning och de som undervisar i yrkesinriktade 
examensdelar samlade vi in information med hjälp av enkäter i november–december 2021. Tack för 
ert deltagande i utvärderingen! 

Enkäten för utbildningsanordnarna besvarades av en representant för ledningen eller en grupp av 
flera representanter. Om det var mer än ett svar från en utbildningsanordnarna tolkas det senaste 
svaret som slutgiltigt. 

Enkäten besvarades av sammanlagt 123 utbildningsanordnare. 

Detta är nationella resultaten av utbildningsanordnarnas enkät. Responsen ger information om 

• arbetsplatser som lämpar sig för lärande i arbetslivet, yrkesprov, säkerställande av 
arbetsplatshandledarnas kompetens, samarbete med andra utbildningsanordnare, uppföljning, 
utvärdering och utveckling av lärande i arbetslivet, kännedomen om lärande i arbetslivet och 

• annat samarbete mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet än samarbete kring lärande i 
arbetslivet. 

Svarsskalan varierar mellan olika delområden, och skalan visas på x-axeln i respektive figur. 

Vi hoppas att denna respons ska stöda er i utvecklingen av er verksamhet. Vi hoppas också att ni går 
igenom responsen med er personal. 

Mer information om utvärderingen ges av 

Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542 Ledande 
utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5557 
Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5593 Utvärderingsexpert 
Mari Huhtanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5510 
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Arbetsplatser som lämpar sig för lärande i arbetslivet 

 

Yrkesprov 

 

  



   

 

Säkerställande av arbetsplatshandledarnas kompetens 

 

Utbildningsanordnaren introducerar arbetsplatshandledarna i: 



   

 

 

  



   

 

Samarbete med andra utbildningsanordnare 

Utbildningsanordnaren samarbetar med andra yrkesutbildningsanordnare: 

 

  



   

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling av lärande i arbetslivet 

 

Kännedomen om lärande i arbetslivet 

Arbetsplatserna i vår region känner till: 

 

  



   

 

Samarbete mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet 



   

 

 


