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Evalueringsresultat från intervjuer med studeranden
•

Tiden som reserverades för utbildningen: Med hänvisning till tiden som reserverats för utbildningen beklagade flera av
studerandena att de inte haft tid tillräckligt för att visa vad de lärt sig.

•

Stöd: När man frågade studerandena om de fått tillräckligt med stöd under sin utbildning svarade nästan alla
andraårsstuderandena att de inte behövde något stöd (endast en nämnde om behovet av stöd under produktbeställningar).
Men man sa även att de visste varifrån de skulle få stöd om de så behövde. Första års studerandena påtalade stödet för det
som berörde vägning och mätning. En studerande t.o.m. svarade att hon hade önskat mindre stöd

•

Störande faktorer: Förfrågan om störande faktorer under utbildningen svarade studerandena att de stördes av oljud, som kom
från productions stället där 16 personer arbetade och där en del talade väldigt högt I samma rum.

•

Arbetsplatsen: Endast en studerande ansåg att hon hade tillräckligt med plats. Alla de andra ansåg att de inte hade tillräckligt
med arbetsplats..

•

Medel, arbetsatmosfär och tid för förberedelse: Alla studeranden menade att de använde bra verktyg under utbildningen
och att atmosfären var bra. Även förberedelsetiden före provet var tillräcklig.( Detta bör nämnas för att evalueraren ville veta om
man haft tillräckligt med tid.)

•

Svårigheterna I frågorna: Studerandena förstod frågorna även om en del bad om stöd av läraren. Endast en studerande på
första året fann frågorna svåra, medan andra års studerandena inte alls tyckte frågorna var svåra.

•

Lokalen: Alla studeranden önska ett eget kök för att undvika att bli störda av oljudet från de andra.Men å andra sidan menade
de att de inte vill ändra utrymme, eftersom de är vana att arbeta där..

•

Upplevda brister: man bör tillägga att det fanns sådant man upplevde som brister under utbildningen såsom chili, kokosmjölk
och en mixer.

•

Orsaker till varför man deltagit: Studerandena ansåg att utbildningen varit för dem användbar, så att de kunde förbättra deras
kunskaper och att detta hjälpte dem att få ett arbete.

•

Certificat: Ett certifikat för utbildningen är viktigt för att visa vad studerandena kan och för att få en arbetsplats.

Sammanfattning:
•

Allt som allt var studerandena mycket nöjda over omständigheterna och att slutföra utbildningen. De ansåg sig ha tillräckligt
med tid, plats, medel ocg stöd under sin utbildningstid.

•

Endast några få aspekter kritiserades och kunde vara en anledning till förändringar. T.ex. studerandena hade känslan av att de
inte kunde visa allt de hade lärt sig (metoder och produktkunskap). Men hade koncentrerat sig på några centrala ting (såsom
t.ex. hygien). Så man kunde säga att studerandena hade arbetat under deras kapacitet.

•

Också frågan om att ha tillräckligt med stöd under utbildningen visade att studerandena visste att stöd fanns till förfogande,
men de kunde lätt klara sig utan den. Det verkar såsom att studerandena verkligen ville visa vad de lärt sig och att de kunnat
utveckla sig ännu mer.

•

En mycket viktig aspect är om att genomgå en bra utbildning är valet av och garantin av att få en bra arbetsplats. One very
important thing in order to guarantee a good execution of the exam is the choice of the right working place. Med hänvisning till
svaren finns det varierande synpunkter på förändringar. Först verkar det som om studerandena inte har tillräckligt med plats,
som är en viktigt del i arbetet. För det andra klagade alla studerandena på oljudet från productionsavdelningen och
studerandena hade svårt att koncentrera sig.Därför föredrog studerandena att ha ett eget kök. Men samtidigt är det viktigt att
inte flytta från sin egen arbetsplats eftersom de skulle ha känt det svårt att anpassa sig till nya utrymmen.

•

Studerandena tyckte det var mycket viktigt att få bevis för sina kunskaper och få ett certifikat, som de kan använda på
arbetsmarknaden. De hade känslan av att de kunnat öka sin kunskap genom utbildningen..

