STUDERANDERESPONSFRÅGOR 2018
OPH-3003-2017

1(6)

15.6.2018
Tas i bruk fr.o.m. 1.7.2018;
uppdaterad 1.7.2019 (ansökan)

Svarsskala:
(5) helt av samma åsikt
(4) delvis av samma åsikt
(3) delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt
(2) delvis av annan åsikt
(1) helt av annan åsikt

STARTENKÄT
Enkäten görs senast inom en månad från det att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet har godkänts.

Inledningsskedet

1. Jag kunde inleda mina studier vid en lämplig tidpunkt.
2. Jag fick tillräckligt med information om studierna och branschen av den läroanstalt där jag
studerar.
3. Jag upplever att jag hör till studiegemenskapen.
4. Jag fick tillräckligt med information om tjänster som läroanstalten erbjuder.
Förklaring: till exempel om studiehandledning och hälsovårdar-, kurator- och psykologtjänster.

Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK)

5. Mina tidigare studier, min arbetserfarenhet och mitt övriga kunnande utreddes mångsidigt.
Förklaring: Du studerar endast sådant som du ännu inte har kunnande i. Därför utreds tidigare förvärvat kunnande
när den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetas.

6. Svara på den här frågan endast om ditt kunnande inom branschen har identifierats:
Mina tidigare studier och/eller min arbetserfarenhet eller mitt övriga kunnande togs i beaktande
när den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetades.
7. Man diskuterade med mig om mina mål efter studierna.
Förklaring: När den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetas är det möjligt att beakta den studerandes
mål i fråga om till exempel framtida yrke, sysselsättning eller fortsatta studier.

8. Jag fick information om grunderna för den examen eller del av examen som jag studerar för.
9. Jag kunde påverka valet av examensdelarna.
10. Man utredde tillsammans med mig vilket behov av stöd jag behöver i studierna.
Förklaring: Till exempel stöd i lärandet och studierna på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller någon
annan orsak.
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11. När den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetades planerade man lärmiljöer som
lämpar sig för mina studier.
Förklaring: Till exempel läroanstaltens undervisningslokaler, arbetsplatser, nätbaserade lärmiljöer, virtuella

lärmiljöer, självständiga studier.

12. Jag fick tillräckligt med handledning i planeringen av mina studier.
Förklaring: En lärare eller handledare vid läroanstalten ska utarbeta den personliga utvecklingsplanen för kunnandet
tillsammans med den studerande. Om det är fråga om läroavtal eller utbildningsavtal ska även en företrädare för
arbetsgivaren delta.

13. Jag vet hur mitt kunnande bedöms.
Förklaring: Den studerandes kunnande bedöms genom att kunnandet jämförs med det kunnande som krävs i
examensgrunderna. Bedömarna ger ett vitsord enligt skalan för bedömning av kunnande. En studerande har rätt att
få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats.

Studiemiljön

14. Jag upplever att studiemiljön är trygg.
Förklaring: Till exempel läroanstaltens lokaler, undervisnings- och arbetsredskapen, informationssäkerheten,
atmosfären.

15. Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier vid den
läroanstalt eller på den arbetsplats där jag studerar
Ja, jag har sett
Ja, jag har varit utsatt
Jag har inte sett eller varit utsatt

16. Svara på följande frågan endast om du svarade ”Ja” på föregående fråga:
Jag upplever att man ingriper i mobbning, diskriminering eller trakasserier
(5) helt av samma åsikt
(4) delvis av samma åsikt
(3) delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt
(2) delvis av annan åsikt
(1) helt av annan åsikt

17. Samarbetet med de personer som handleder mig (lärare, arbetsplatshandledare eller andra
handledare) fungerar bra.
Allmän utvärdering

18. Jag är nöjd med inledningen av studierna.
19. Skulle du rekommendera läroanstalten till andra?
0 = inte alls 10 = väldigt mycket
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SLUTENKÄT
Enkäten görs senast inom en månad efter att den studerande har visat det kunnande som behövs för att
avlägga examen eller en examensdel eller delar enligt målet i den personliga utvecklingsplanen för kunnande.
Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet

1. Min personliga utvecklingsplan för kunnandet gjorde det möjligt att smidigt gå framåt i studierna.
2. Jag kunde påverka planeringen av mina studier.
3. Man följde upp den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och planen uppdaterades vid
behov under studiernas gång.
Förklaring: En lärare eller handledare vid läroanstalten följer upp hur studierna går framåt. Om planen eller tidigare
val ändras under studiernas gång förs de ändrade uppgifterna in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

4. Under studiernas gång utredde man kunnande som jag skaffat någon annanstans (övriga studier,
arbetserfarenhet, fritidsintressen, kunnande som jag skaffat på annat sätt) och den personliga
utvecklingsplanen för kunnandet uppdaterades efter behov.
Förklaring: Om den studerande har skaffat sådant kunnande vid sidan av studierna som kan användas i studierna, kan
detta kunnande identifieras och erkännas i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

5. Jag fick tillräckligt med handledning när jag gjorde upp mina fortsatta planer (som gäller
arbetslivet och/eller fortsatta studier).
Förklaring: Vid planeringen av studierna kan man göra val som stöder karriärplanerna direkt efter det att den
studerande har avlagt examen eller examensdel/examensdelar.

Inhämtande av kunnande

6. Undervisningslokaler, verktyg, arbetsplatser, digitala och andra lärmiljöer främjade lärandet.
7. Jag är nöjd med möjligheterna att studera på den arbetsplats/de arbetsplatser som erbjöds mig.
8. Svara på följande frågan endast om du deltagit i lärande på arbetsplats:
De arbetsplatshandledare som handledde mig har god förmåga att handleda och de är
yrkeskunniga.
9. Vid planeringen av mina studier hade lärarna, arbetsplatshandledarna och övrig
handledningspersonal ett gott samarbete.
10. I mina studier ingick en passlig mängd självständiga studier.
Förklaring: Till exempel handledda distansstudier eller studier på nätet.
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11. Jag fick tillräckligt med undervisning och handledning så att mina studier kunde gå framåt enligt
planen.
Förklaring: Till exempel undervisning som ordnades av läroanstalten och/eller handledning på arbetsplatsen.

12. Man såg till att jag under studiernas gång fick stöd för mina studier om det fanns behov för det
Förklaring: Till exempel stöd i lärandet och studierna på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller någon
annan orsak.

13. Den undervisning och handledning jag fick var av hög kvalitet.
14. Jag fick tillräckligt med respons på hur mitt kunnande har utvecklats.
15. Jag fick tillräckligt med information om möjligheterna att studera eller arbeta utomlands under
studietiden.
16. Jag fick färdigheter att arbeta inom min bransch enligt principen för hållbar utveckling.
Förklaring: Hållbar utveckling betyder verksamhet där man beaktar hur det egna handlandet påverkar miljön,
människor och ekonomin. Genom att agera ansvarsfullt tryggar man goda levnadsförhållanden för nuvarande och
kommande generationer.

Yrkesprov

17. Jag deltog i planeringen av yrkesprovet/yrkesproven.
18. De arbetsuppgifter som jag utförde yrkesprov i motsvarade verkliga uppgifter i arbetslivet.
19. Mitt kunnande bedömdes enligt kriterierna för bedömning av kunnande.
Förklaring: Kunnandet bedöms enligt kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i examensgrunderna.

20. Bedömarna var yrkes- och sakkunniga.
Den studerandes välbefinnande

21. Jag hade tillgång till studerandevårdstjänster när jag behövde (till exempel hälsovårdare, kurator,
psykolog).
22. Studiemiljön var trygg.
Förklaring: Till exempel läroanstaltens lokaler, undervisnings- och arbetsredskapen, informationssäkerheten,
atmosfären.

23. De studerande behandlades jämlikt och jämställt.
24. Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier vid den
läroanstalt eller på den arbetsplats där jag studerar
Ja, jag har sett
Ja, jag har varit utsatt
Jag har inte sett eller varit utsatt
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25. Svara på följande frågan endast om du svarade ”Ja” på föregående frågan:
Jag upplever att man ingriper i mobbning, diskriminering eller trakasserier
(5) helt av samma åsikt
(4) delvis av samma åsikt
(3) delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt
(2) delvis av annan åsikt
(1) helt av annan åsikt

26. Jag hade möjlighet att delta i läroanstaltens verksamhet och utveckling om jag ville.
Förklaring: Till exempel ge respons, ta initiativ, påverka genom studerandekåren eller påverka utvecklingen av
utbildningen för min examen.

Effekter

27. Utbildningen förbättrade mina färdigheter för arbetslivet eller fortsatta studier.
28. Utbildningen gav färdigheter i företagande.
Förklaring: Med färdigheter avses kännedom om hur du kan vara verksam som självständig yrkesutövare eller
arbetsgivarföretagare.

29. Under utbildningens gång fick jag kunnande och yrkesskicklighet som jag kan använda mig av.
Allmän utvärdering

30. Jag är nöjd med utbildningen.
31. Skulle du rekommendera läroanstalten till andra:
0 = inte alls 10 = väldigt mycket
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BAKGRUNDSFRÅGOR
1.

Ålder

under 18
18–19
20–24
25–34
35–44
45–54
55 eller över

2.

Modersmål

svenska
finska
samiska
teckenspråk
romani
[annat]

3.

Kön

man
kvinna
annat/odefinierat
vill inte svara

4.

Ansökan

gemensam ansökan
kontinuerlig ansökan
arbetskraftutbildning

5. Utbildningsbakgrund (du kan välja flera):
Grundskola, mellanskola eller motsvarande
Gymnasium/studentexamen
Yrkesexamen eller examen på institutnivå
Yrkeshögskoleexamen
Universitetsexamen
Examen utomlands
Ingen examen
Jag har genomfört en handledande utbildning innan jag sökte till denna utbildning

6. I slutenkäten: Din bedömning av din situation efter utbildningen
Arbete i annans tjänst
Företagare eller självständig yrkesutövare
Studerande
Arbetslös
Annan situation (t.ex. bevärings- eller civiltjänst, föräldraledighet, rehabilitering eller
annan orsak)

7. Jag avlägger/avlade hela examen eller en examensdel/examensdelar som läroavtalsutbildning
ja/nej

8. I slutenkäten: Jag avlade endast yrkesprov (utan att delta i utbildningen):
ja /nej, jag deltog också i utbildningen

9. I slutenkäten: Jag avlade hela examen
ja / nej → Om svaret var nej: Jag avlade___ (antal) examensdelar

