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Utvärdering av intervjuresultat för elever på nivå 1 (första hjälpen-prov)
•

Bedömningsfrågorna var enkla att förstå för tre av de fyra nivå 1-deltagarna och de hade inga svårigheter att besvara
frågorna. Den elev som var osäker på vad som förväntades av honom frågade sin handledare om hjälp. När eleven fått de två
oklara frågorna förklarade för sig hade inte heller han/hon några bekymmer med att utföra uppgiften.
Eleverna uppskattade att provet var indelat i två delar: en teoretisk och en praktisk del. På så sätt kunde de lättare koncentrera
sig på vad de höll på med.

•

Tiden för den praktiska bedömningen var tillräcklig för samtliga elever på nivå 1. Det fanns också tillräckligt med tid för att gå
igenom och kontrollera sina svar.

•

Utbildningstiden före bedömningen var tillräcklig för alla elever på nivå 1 och de kände sig väl förberedda. Veckan före
provet repeterade eleverna genom att de fick hålla presentationer och svara på exempelfrågor för att säkerställa att alla elever
tydligt förstod vad som förväntades av honom/henne vid bedömningstillfället.

•

Själva bedömningen upplevdes inte som stressande på eleverna på nivå 1 och eleverna upplevde att bedömningen var bra
och rättvis. De kände sig inte pressade och miljön var avslappnad och positiv. Eleverna upplevde att de fick bra stöd från
utbildningsassistenterna och att de kunde ställa frågor till dem vid behov. De visste att utbildningsassistenterna inte skulle ge
dem det rätta svaret utan endast försöka förtydliga lite mer.

•

Eleverna på nivå 1 hade bara ett förslag till förbättring och det var att det gärna kunde få vara lite fler frågor.

•

Elevernas motivation för att delta i bedömningen var att de gärna ville visa hur mycket de hade lärt sig. De nämnde också att
betyget/certifikatet är bra att ha när de söker jobb eftersom det är ett bevis för att de verkligen kan det de har utbildat sig till.

Slutsatser:
•

Vid en utvärdering av de ovan nämnda svaren från de elever som deltog vid bedömningstillfället kan man fastslå att eleverna
verkar mycket nöjda med provets upplägg och bedömningsprocessen som helhet.

•

Det uttrycktes i synnerhet att det var bra att provet var indelat i två delar, eftersom det underlättade för eleverna. Eleverna hade
tillräckligt med tid för att besvara frågorna, tillräckligt med utrymme och de visste vem de skulle fråga om hjälp om de behövde
det.

•

Dessutom upplevde eleverna provmiljön som trevlig. De kände sig inte pressade och gladdes åt sitt betyg/certifikat både på ett
rent personligt plan och inför arbetslivet.

•

Sammantaget verkade nivån på frågorna vara lagom. Endast en elev upplevde att frågorna var för enkla.

Utvärdering av intervjuresultat för elever på nivå 2 (praktik, loggbok, uppgiftsblad)
•

Alla elever var nöjda med den tid de hade haft på sin praktikplats och kände sig lugna och trygga. De upplevde också att de
verkligen gavs möjlighet att visa vad de lärt sig under praktiken.

•

Även om ingen av eleverna tycktes behöva något särskilt stöd visste de precis vem de skulle vända sig till om de behövde det
eftersom samtlig personal fanns där för att hjälpa eleverna.

•

En del av eleverna upplevde att det var viktigt att få feedback från en överordnad på praktikplatsen och ansåg att detta
bidragit till att öka deras egna kunskaper. Endast en av eleverna svarade att han inte tyckte att sådan feedback var viktig, men
detta berodde på ett missförstånd mellan eleven och hans/hennes överordnade, vilket gör att hans/hennes svar inte går att
bedöma på riktiga grunder.

•

Sammantaget hade eleverna rätt utrustning och utrymme för att arbeta. De var på gott humör och kände sig aldrig pressade. En
av eleverna nämnde som ett irritationsmoment att han/hon var tvungen att upprepa sakerna flera gånger i loggboken eftersom
han/hon ofta gjorde samma saker flera gånger under dagen. En annan elev tyckte att det var besvärligt att skriva på engelska.
Språket nämndes av flera elever som ett problem när de ombads berätta om svårigheter med att fylla i dagboken och
uppgiftsbladen.

•

När eleverna ombads berätta om svårigheter med att fylla i dagboken och uppgiftsbladen nämnde de att det tog ganska lång
tid att göra det. Metoden för dagboksskrivandet skiljde sig från elev till elev: En av eleverna skrev i dagboken regelbundet efter
arbetet och tyckte inte att det var jobbigt. En annan skrev sin dagbok mer oregelbundet och tyckte att det var jobbigt att skriva i
dagboken efter arbetstid. Den tredje eleven skrev dagbok ungefär tre gånger i veckan och upplevde inte att det var jobbigt att
göra det efter arbetstid.

•

Alla elever uppgav att de hade fått tillräcklig tid för att förbereda sig inför praktiken under veckorna innan den inleddes.

•

Endast en elev kommenterade som ett förslag till förbättring att han/hon hade haft för lite att göra och att han/hon skulle ha
velat ha fler arbetsuppgifter.

•

Alla eleverna upplevde att det var viktigt att få ett betyg/certifikat eftersom det är lättare att hitta ett arbete om man kan visa att
man har utbildning och känner till den specifika typen av arbete.

•

Som anledning att delta i testomgången och den här utvärderingen angav en elev att det är viktigt eftersom det hjälper de
som fattar beslut att förbättra den informella utbildningen.

Slutsatser:
•

Eleverna på nivå 2 hade mycket lite kritik och bara några få negativa kommentarer. Deras huvudsakliga bekymmer var att
skriva på engelska. Eftersom grundläggande kunskaper i engelska definieras som en av grundkunskaperna även för elever på
nivå 1 bör man överväga att utöka mängden undervisning och övningar i engelska under elevernas grundutbildning.

•

Angående metoden för att skriva dagbok (loggboken) bör utbildningsledarna be eleverna att skriva lite efter varje arbetsdag
i stället för att vänta och skriva mycket en gång i veckan eftersom många elever tycker att det är jobbigt att skriva mycket.

•

Generellt bör man dessutom vara noga med att eleverna har tillräckligt mycket att göra på sina praktikplatser så att de inte
riskerar att bli uttråkade av att kanske behöva utföra samma uppgift om och om igen.

