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Förord

3

Inlärning i arbetet, som sker på ute arbetsplatserna, har etablerats som 
inlärningsform för yrkesutbildningarna. I augusti 2006 infördes yrkesprov 
som en praktisk bedömningsmetod för studerande inom den grundläg-
gande yrkesutbildningen. Mest ändamålsenligt är - om det bara är möj-
ligt - att utföra dessa yrkesprov under perioden för inlärning i arbetet. 
Då kan man på bästa sätt garantera att yrkesutbildningarna har sin 
utgångspunkt i arbetslivet. 

Inlärning i arbetet och yrkesprov ger arbetslivet en chans att 
bekanta sig med de yrkesstuderande som snart utexamine-
ras och samtidigt påverka läroanstalternas undervisning. I och 
med yrkesproven stärks arbetslivsrepresentanternas roll gällan-
de bedömningen av de studerande. Rätt kunskap om grundut-
bildningens målsättning, innehåll och attityder från både lära-
re och studeranden gentemot arbetet och kundernas krav, 
underlättar hur man riktar sin feedback. Inlärning i arbetet 
och yrkesprov påskyndar sysselsättning, och hjälper sam-
tidigt företag att hitta yrkesskickliga personer som är vil-
liga att lära sig. 

Publikationen är riktad till företagsledningen, perso-
nalansvariga, arbetsplatshandledare, lärare och repre-
sentanter för läroanstalterna samt till de studerande. 
Målsättningen för dem som tjänstgör inom tekno-
logiindustrin kunde vara: Vi erbjuder endast såda-
na perioder, uppgifter och feedback från inlärning 
i arbetet som vi skulle godkänna åt våra egna 
ungdomar. Varje studerande som utför yrkes-
prov är någons barn. Instruera och uppmunt-
ra den studerande att bli en duktigare yrkes-
människa än vad du själv är. 

Helsingfors november 2006

Teknologiindustrin rf
Metallarbetarförbundet rf



Förutom inlärning i arbetet finns det på arbets-
platserna studeranden från olika utbildningssta-
dier, där arbetspraktik eller yrkesprov också ingår 
i studierna. Dessutom finns det under sommar-
månaderna ett stort antal sommararbetare i före-
tagen. Elever i den grundläggande utbildningen 
och gymnasieeleverna har möjlighet att delta i 
den två veckor långa sommarpraktikperioden 
”Lär känna arbetslivet och förtjäna”. 

Yrkesprov fungerar som en bedömningsmetod 
för den grundläggande yrkesutbildningen. En 
vuxenstuderande som siktar på en yrkesex-
amen kan avlägga denna genom en fristå-
ende examen. Den grundläggande princi-

pen är att oavsett hur man studerat och förvärvat 
sin yrkeskunskap skall man kunna bygga, utveck-
la och erhålla examen. Examina där yrkesprov 
ingår är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexa-
mina och specialyrkesexamina. I en grundexamen 
påvisar man att man har tillräcklig yrkesskicklig-
het samt de kunskaper och färdigheter som för-
utsätts, i en yrkesexamen påvisas den yrkesskick-
lighet som krävs för en yrkesman på området och 
i en specialyrkesexamen påvisas att examinanden 
behärskar yrkesområdet som helhet samt bemäs-
trar branschens mer krävande arbetsuppgifter, 

De studerandes arbetslivskontakter presenteras 
närmare i bilaga 1.

Arbetslivskontakter 
för de studerande
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Varför, hur?

Yrkesproven ingår i alla yrkesinriktade 
studiehelheter inom den grundläggan-
de yrkesutbildningen. Yrkesproven ordnas 
under hela utbildningstiden, vartefter den 
studerandes kunnande ökar. Efter beslut 
från utbildningsanordnaren kan yrkesprov 
även göras inom de fritt valbara studierna.

För att yrkesproven skall fungera bra krävs att 
inlärning i arbetet sker på en lämplig arbetsplats, 
där studerande förstår arbetsprocesser och upp-
gifter, men också behärskar arbetssäkerheten, 
kan tillämpa sina kunskaper och har kommunika-
tiva färdigheter. Man skall uppmuntra studeran-
den att vid behov fråga erfarna yrkesmän eller 
bedömaren av yrkesprovet ifall det är något som 
den studerande inte vet eller är osäker på.  

Nyttan?

För att nyttan med yrkesproven skall bli den största 
möjliga för både läroanstalten, företaget och den 
studerande bör inlärning i arbetet och yrkesprov:
n befrämja att man lär sig grundläggande 

färdigheter för yrket
n motsvara läroplanens målsättningar för 

kunnandet
n erbjuda möjlighet att visa arbetsfärdigheter.

En bra period med inlärning i arbetet följt av yrkes-
prov samt regelbunden växelverkan mellan lärare, 
arbetsplatshandledare och den studerande moti-
verar till ett livslångt lärande inom det egna yrket. 

Om företagen aktivt samarbetar 
med läroanstalterna kan de samti-
digt säkra tillgången på ny yrkeskraft. 

 
Yrkesproven erbjuder

företag och representanter för 
arbetslivet:
n möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll
n  säkrar de studerandes och den 

kommande arbetskraftens kunnande 
och attityd

n  tid och möjlighet att förmedla tyst 
kunskap

n  kvalitetsmässigt likvärdiga 
inlärningsresultat oberoende av 
läroanstalt

n  utmaningar och möjligheter till inlärning 
för arbetslivet. 

studerande:
n  omväxling, motivation och målmedvetenhet
n  möjligheter för händiga personer
n  objektiv och enhetlig bedömning
n  praktisk anknytning och kundorienterat
n  sommarjobb och sysselsättningsmöjligheter.

utbildningsanordnare och lärare:
n  feedback på utbildningens effekter
n  möjlighet till uppdatering av de egna 

arbetsfärdigheterna
n  mångsidigare bedömningsmetoder för 

studerandes resultat
n  regelbunden växelverkan med arbetslivet
n  instrument för självvärdering och för att 

utveckla undervisningen
n  kunskap om utbildningens utvecklingsbehov.

Yrkesprov



Vid utvärderingen av de nationella 
inlärningsresultaten kommer man i 
fortsättningen att dra nytta av läro-
anstalternas yrkesprov. Yrkesproven 
ger ett nationellt jämförelsemate-
rial för att man ska kunna utvär-
dera inlärningsresultatet. På så 
vis får man kunskap bl.a. huruvi-
da läroplanens målsättningar har 
uppnåtts, kunskapsnivån samt 
hur bra färdigheterna motsvarar  
kraven från arbetslivet. Bedöm-
ningen kommer att bli en del  
av läroanstalternas självvärde-
ring. 

Förverkligandet 

Utbildningsanordnaren har ansvaret för förverkli-
gandet av yrkesproven och kontakterna till arbets-
platserna. Utbildningsanordnaren:
n  ansvarar för yrkesprovens planering, 

förverkligande, bedömning, utveckling 
och kontakten till arbetsplatserna samt 
kontrollerar läroplanen tillsammans med 
yrkesmän från arbetslivet

n  skriver avtal med arbetsgivaren om de 
praktiska arbetsuppgifterna på arbetsplatsen

n  kommer överens med undervisnings-
personalen och representanter från arbetslivet 
om yrkesprov, förverkligande och bedömning
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n  utbildar representanter från arbetslivet 
och undervisningspersonalen för inlärning 
i arbetet, förverkligande av yrkesprov och 
bedömning

n  sköter om stöd- och handledningsverksamhet 
för de studerande

n  ansvarar för bedömandet av yrkesproven 
tillsammans med företagens yrkesmän 
samt ansvarar för de betyg, dokument och 
arkiveringsmaterial som hör till

n  tillsätter ett organ som övervakar yrkesproven.

Organ (=Yrkesteam)

År 2005 tillsatte varje utbildningsanordnare ett 
organ (ofta kallat ”yrkesteam”) som bevakar och 
styr organiserandet av yrkesproven samt befräm-
jar inlärning i arbetet och yrkeskunnande. Orga-
nets medlemmar består av representanter från 
utbildningsanordnaren, lärare, undervisningssek-
torns närings- och arbetsliv samt studerande. 
Utbildningsanordnarna bör inom den egna regio-
nen komma överens om hur de olika läroanstalter-
na och verksamhetsorterna samarbetar effektivt 
och kvalitativt. Organet utses för en treårs period. 

Till organets uppgifter hör att:
n godkänna utbildningsanordnarnas planer
n övervaka hur yrkesproven genomförs
n besluta om yrkesprovens bedömare
n avgöra om rättelser vid bedömningen.

Ordföranden i varje organ skriver tillsammans med 
utbildningsanordnaren under yrkesprovsbetygen.

Arbetsplatshandledare

När yrkesproven utförs, antingen på en arbets-
plats eller under inlärning i arbetet, är arbetsplats-
handledaren en viktig nyckelperson. Arbetsgiva-
ren utser en eller flera kompetenta yrkesmän som 
antar uppgiften att verka som arbetsplatshandle-
dare, och ser samtidigt  till att denne får de verk-
samhetsförutsättningar och den inskolning som 
krävs för uppgiften. Utbildningsanordnaren ansva-
rar för att utbildningen genomförs. Yrkeskunniga 
personer, som kanske också på fritiden kommer 
i kontakt med ungdomar, har goda möjligheter 
att lyckas bra som arbetsplatshandledare. Hand-

ledning är ett värdefullt och 
krävande jobb som är till nyt-
ta för företaget. I och med att 
åldersklasserna minskar, hård-
nar också konkurrensen mel-
lan olika branscher och företag 
om de yrkeskunniga ungdomar-
na. Utan engagerade arbetsplats-
handledare skulle inlärning i arbe-
tet, yrkesprov och att hitta unga 
yrkeskunniga arbetstagare som tar 
över efter pensioneringar knappast 
lyckas.
 
Arbetsplatshandledaren:
n  meddelar de anställda om 

yrkesprovet på arbetsplatsen i god 
tid före

n  deltar tillsammans med läraren 
och den studerande i yrkesprovets 
planering 

n  fördjupar sig i yrkesprovets 
målsättningar och 
bedömningskriterier med handledning 
av läraren

n  försäkrar sig om att den studerande 
har introducerats och känner till 
arbetsplatsens säkerhetsdirektiv

n  ser till att den studerande redan 
under inlärning i arbetet övar sig på de 
färdigheter som yrkesprovet kräver.

Under yrkesprovets gång observerar och utvär-
derar arbetsplatshandledaren och/eller lära-
ren vanligen tillsammans den studerandes arbe-
te, uppmuntrar och ger vid behov vägledning. 
Arbetsplatshandledaren måste ingripa i den stu-
derandes arbete ifall arbetssäkerheten äventy-
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ras eller om arbetsplatsens allmänna regler 
bryts. Yrkesprovet kan avbrytas ifall arbets- 
eller kundsäkerheten riskeras, eller om 
yrkesprovet håller på att orsaka företaget 
ekonomisk skada.

När, var?

Det är naturligast att placera ett yrkes-
prov i det skede när den studerande 
redan hunnit lära sig och har övat på 
de saker som kommer att bedömas, 
och att kunnandet sitter som det skall 
innan yrkesprovet sker. Yrkesproven 
anordnas i första hand under perio-
derna för inlärning i arbetet så att 
de studerande får påvisa sitt kun-
nande i autentiska arbetsmiljöer. 
Det är ändamålsenligast att de 
mera krävande yrkesproven ord-
nas först under andra eller tred-
je året, när den studerande har 
hunnit öva de praktiska färdig-
heterna tillräckligt.

På arbetsplatser:
För att förverkliga inlärning i arbetet och yrkes-
prov förutsätts det att arbetsplatserna kan erbju-
da lämpliga, säkra och meningsfulla arbetshelhe-
ter. Vid planeringen av yrkesprov måste man ta 
hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och 
för varje arbetsplats reda ut vilket slags kunnande 
som går att visa på arbetsplatsen. För att yrkes-
prov i samband med inlärning i arbetet skall stöd-
ja inlärningen krävs:
n  en plan som utgår från den studerandes 

målsättningar och innehåller 
arbetsuppgifterna för perioden för inlärning  
i arbetet 

n  läraren, den studerande och 
arbetsplatshandledaren diskuterar tillsammans 
om lämpliga uppgifter under inlärningen  
i arbetet

n motiverade arbetsplatshandledare som 
vägleder den studerande

n  att arbetsplatshandledaren bekantat sig med 
yrkesprovets bedömningskriterier

n  en ständig växelverkan mellan handledare, 
lärare och studerande

n  kännedom om läroplanens målsättning och att 
behärska bedömningskriterierna.
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På läroanstalten
Om det inte finns lämpliga uppgifter på någon 
arbetsplats, kan yrkesprovet även anordnas på 
läroanstalten.

Bedömning av yrkesprov

I yrkesproven bedömer man hur väl den studeran-
de har uppnått det grundläggande yrkeskunnan-
det som definieras i läroplansgrunderna. Genom 
bedömningen försäkrar man sig om att kunskaps-
underlaget är tillräckligt stort och att arbetsmeto-
derna behärskas på ett mångsidigt sätt. I yrkes-
provet bedöms följande aspekter:
n  behärskande av arbetsprocessen
n  behärskande av arbetsuppgiften
n  behärskande av den kunskap som ligger till 

grund för arbetet
n  behärskande av arbetssäkerhet
n  baskompetens 
n  gemensamma betoningar.

I bilaga 2 finns en modellblankett där yrkespro-
vens bedömning dokumenteras.

De personer som godkänts av organet, oftast lära-
ren och arbetsplatshandledaren kommer på för-
hand överens om yrkesprovsuppgiften, vad som 
skall bedömas och bedömningskriterierna. Den 
studerandes kunnande bedöms genom observa-
tion av arbetet och jämförs mot de på förhand 
fastställda bedömningsaspekterna. Information 
kan även samlas in:
n  med hjälp av mätning, sinnesintryck och bilder
n  genom att intervjua den studerande före och 

efter yrkesprovet
n  genom att iaktta verksamhetsmetoder och 

metodval
n  genom att begära upplysningar av kunder och 

personer som iakttagit under yrkesprovet.

Den studerande värderar även själv sitt kunnande. 
Innan yrkesprovet startar skall den studerande 
förklara vilka av yrkesprovsuppgifterna som han/
hon anser sig behärska och vilka uppgifter som 
eventuellt kan medföra problem. Under yrkespro-
vets gång jämför den studerande sitt kunnande i 
förhållande till de uppsatta målsättningarna. Efter 
avslutat yrkesprov deltar den studerande i utvär-
deringssamtalet. 

I det egentliga utvärderings-
samtalet presenterar och 
argumenterar varje bedömare 
resultatet från sin bedömning. 
Av dessa bildas en gemensam 
syn på den studerandes kun-
skaper och kunnande. Beslu-
tet om yrkesprovets bedöm-
ning gör läraren och företrädaren 
för arbetslivet i huvudsak tillsam-
mans. Läraren eller företrädaren 
för arbetslivet kan även ensam 
bestämma om yrkesprovets bedöm-
ning, om omständigheterna kring 
yrkesprovet så förutsätter. Om en 
studerande är missnöjd med bedöm-
ningen av yrkesprovet, kan han/hon 
vända sig till organet för att kontrolle-
ra bedömningen.  

Läraren eller lärarna (och arbetsplats-
handledaren) fastställer vitsordet för 
yrkesprovet på basen av bedömning-
en. Vitsord för yrkesprov ges per studie-
helhet. Examensbetyget är tvådelat. I det 
ingår ett avgångsbetyg och ett yrkesprovs-
betyg. 



Begrepp

 
INLÄRNING I ARBETET

 
 
 
YRKESPROV

ARBETSPRAKTIK

 
 
PRAKTISK ARBETSLIVS- 
ORIENTERING (PRAO) 
 
 
 
LÄROAVTAL 
 
 
 

FRISTÅENDE EXAMEN 
(=VUXENUTBILDNING)

Bilaga 1

Examen/läroanstalt

 
Yrkesinriktad grundexamen; 
yrkesläroanstalt

 
 
From. år 2006 det huvudsakliga 
bedömningssättet för en yrkesin-
riktad grundexamen. Om möjligt 
kommer man att göra yrkespro-
ven i samband med perioden för 
inlärning i arbetet. 
 
Yrkeshögskoleexamen, kortkurs, 
vidareutbildning eller fortbildning 

Den grundläggande utbildningen 
eller gymnasium 
 
 
 
Yrkesinriktad examen; grund-, 
yrkes- eller specialyrkesexamen 
 
 
 
 
Grund-, yrkes- eller specialyrkes-
examen

Innehåll

 
Praktisk undervisning som i enlig-
het med läroplanen anordnas på 
arbetsplatsen i samband med 
praktiska arbetsuppgifter.

 
 
 
 
 
 
 
Praktisk träning på arbetsplatser 
som ingår i undervisningen

 
Bekanta sig med arbetslivet 
 
 
 
 
Studieform, där största delen av 
yrkeskunskaperna förvärvas på  
en arbetsplats. Utbildningen kom-
pletteras med teoretiska studier 
vid läroanstalten. 
 
Examinanden visar det egna  
kunnandet i ett examenstillfälle 
som delvis sker på arbetsplatser.

Tidpunkt och utsträckning

 
Studerande visar det egna kun-
nandet genom yrkesprov som till 
viss del sker på arbetsplatser.

 
 
 
 
 
 
 
 
Längden på arbetspraktiken varie-
rar beroende på läroinrättningen 
och den examen som avläggs.

Två veckor lång PRAO för nionde-
klassister, i lågstadiet eller gym-
nasiet i allmänhet en kortare 
period. 
 
Utbildningens längd varierar. Den 
studerandes tidigare utbildning 
och arbetserfarenhet inverkar.
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Bilaga 2
Modelblankett för dokumentering av

yrkesprovens bedömning

Studiehelhet   • en del av en studiehelhet påvisas 
 • hela studiehelheten påvisas

 
Studerande   Examen / Utbildningsprogram / Grupp         
         

Läroanstalt    Tidpunkt för yrkesprovet         

 
Plats där yrkesprovet avläggs       

 
Kort beskrivning av yrkesprovet                            

  
 
 
 

BEDÖMNING 

Föremål för bedömningen   stude rande  företrä dare  lärare  bedö marna     
  för arbetslivet     sammanl.

1. Behärskande av arbetsprocessen 

2. Behärskande av arbetsuppgiften 

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 

4. Behärskande av arbetssäkerhet 

5. Baskompetens 

6. Gemensamma betoningar  

 

MOTIVERINGAR 

 

PLAN FÖR KOMPLETTERING / OMTAGNING AV YRKESPROV 

 

 

 

Ort och tid           /  

Underskrifter och namnförtydliganden  

Studerande             Företrädare för arbetslivet         Lärare 

 

Källa: Ammattiosaamisen näytöt käyttöön, Utbildningsstyrelsen, 2006 



Ytterligare information om inlärning  
i arbetet och yrkesprov

Informationstjänst för inlärning i arbetet
www.edu.fi/tonet/sve/index.html

  
Utbildningsstyrelsen
www.oph.fi/svenska 
• läroplansgrunder

• Ammattiosaamisen näytöt käyttöön -opas 
(Yrkesproven tas i bruk -guide, bara på finska) 

www.oph.fi/verkkokauppa
 • information om yrkesprov (på finska)

www.oph.fi/ammatillinenesr 

Taloudellinen Tiedotustoimisto, TAT  
www.tat.fi/

• material rörande inlärning i arbetet (på finska) 

Metallarbetarförbundet rf
Hagnäskajen 1
PB 107, 00 531 Helsingfors
Tfn 020 774 001
Fax 020 774 1050
www.metalliliitto.fi/portal/svenska

Teknologiindutrin rf
Södra kajen 10
00 130 Helsingfors
Tfn (09) 19 231
Fax (09) 624 462
www.teknologiateollisuus.fi/svenska


