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Utvärdering av intervjuresultat för examinatorer och utbildningsledare
•

Bedömningsproceduren ansågs vara mycket lämplig och effektiv eftersom den involverar både utvecklingsbedömning och
olika inlärningstekniker. Det fanns både praktiska och teoretiska delar och eleverna gillade att genomföra proceduren.

•

I jämförelse med den befintliga bedömningsproceduren för personer utan intellektuella funktionsnedsättningar kunde man
konstatera att inlärningsresultat av nivå 2 endast bedöms med en metod trots att studenter vid denna nivå har skilda
inlärningsbehov vare sig de har intellektuella funktionshinder eller inte.

•

Ett förslag till förbättring var att ägna mer tid åt bedömning av de specifika yrkeskunskaperna i stället för att bedöma dem
tillsammans med de grundläggande kunskaperna och färdigheterna. Det skulle också vara positivt om eleverna fick mer tid med
övervakning på sina praktikplatser.

•

Betyget/certifikatet ska vara mycket konkret och utformat på ett sätt som tydligt visar vilka färdigheter och kunskaper eleverna
har tagit till sig

•

Tiden för inlärning och utbildning bedömdes vara tillräcklig. Eleverna hade tillräcklig tid för att förbereda sig väl för det som
förväntades av dem.

Slutsatser:
Sammantaget var utlåtandena om bedömningsmetoden mycket positiv bland examinatorerna och inga större problem
uppmärksammades. En genomgång av examinatorernas svar ger slutsatsen att bedömningsmetoden som helhet kan anses vara
mycket lyckad och att det inte krävs några större förändringar av den. Den enda viktiga kritik som gavs från båda examinatorerna
handlade om tidsåtgången, där man ansåg att det skulle behövas mer tid för bedömningen av första hjälpen-kunskaper (nivå 1)
samt mer övervakad tid för eleverna på praktikplatserna (nivå 2).
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