
 

Upprättad        

Datum: 

Version: 

Ansvarig: 

Förvaltning: 

Enhet: 

2022-06-14  

1.1 

Ann Marie Bengtsson 

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen 

Strategiska utvecklingsavdelningen  
 

 
 

Uppföljning handledning med modell Peer Learning 
våren 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 
 

Bakgrund ......................................................................................... 3 
Modell Peer Learning ...................................................................... 3 
Förberedelser .................................................................................. 3 

Genomförande ................................................................................. 4 
Effekter ............................................................................................. 4 
Uppföljning ...................................................................................... 4 

Muntlig uppföljning med handledare .............................................. 5 
Uppföljning med handledare genom enkät .................................... 8 

Muntlig uppföljning med sektionschefer ....................................... 11 

Uppföljning med sektionschefer, enkät ........................................ 14 

Sammanfattning och slutsatser ................................................... 17 
Förslag till fortsatt arbete ............................................................. 18 

 



 
 
 
 
 

3 
 

 
Kom Vux Malmö vård och omsorg och Hälsa- vård- och 
omsorgsförvaltningen fortsätter under våren med APL med 
handledningsmodell Peer Learning.   
 
Från Kom Vux Malmö vård och omsorg omfattar handledningen 
arbetsplatsförlagt lärande för studerande i en klass i årskurs 1 på Vård- och 
omsorgsprogrammet.  
  
Från Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen omfattar APL handledningen åtta 
vårdboenden.  
 
Rektorer från Kom Vux Malmö Vård och omsorg och enhetschef från Hälsa- 
vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att styra och följa arbetet.   

 
Peer Learning är en pedagogisk modell som bygger på den grundläggande idén 
att studerande har ett jämlikt samarbete där de lär av varandra och tar del av 
varandras kunskap.   
 
Modellen skiljer sig från en till en handledning genom att 
 
APL studerande 
 

• I större utsträckning använder varandra som resurs i lärandet 
 

• Har ett större ansvar för sitt eget lärande och lär genom att föra dialog 
med en annan studerande 

 

• Har strukturerade aktiviteter för att planera, diskutera och reflektera 
kring innan och efter genomförandet  

 
Handledare  
 

• Har en handledande och stödjande roll till två studerande 
 

• Stödjer studerande i att samarbete och reflektera kring arbetet 

 
Förutsättningar för handledning med modell Peer Learning är att handledare 
och studerande är förberedda på att arbeta enligt modellen. Övriga 
medarbetare på vårdboendena behöver vara informerade och införstådda med 
vad handledningsmodellen innebär och hur den påverkar arbetat på 
avdelningen.     
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Nya handledare från två vårdboende, som inte tidigare har handlett med 
handledningsmodellen, går en handledare utbildning innan APL perioden 
börjar. Alla handledare som planerar att handleda med handledningsmodellen 
bjuds in till en gemensam träff med lärarna. Till denna träff bjuds även de 
studerande in. Det innebär att handledare och studerande får möjlighet att 
träffas i skolan innan APL perioden börjar.   
 
Inför APL perioden parar lärarna ihop de studerande med utgångspunkt från 
lärarnas kännedom om de studerande, inte slumpmässigt. Lärarna låter olika 
studerande samarbete med olika uppgifter och får därmed en uppfattning hur 
olika studerande interagerar tillsammans.   

 
Handledning med modell Peer Learning genomförs på arbetsplatsförlagt 
lärande på Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1 under fyra veckor i april 
och maj månad.   
 
Handledare och studerande använder det strukturerade arbetsmaterial som har 
tagits fram. De studerande tränas i att planera, genomföra och ta ansvar för 
olika arbetsuppgifter. Handledarna har en reflekterande roll i bakgrunden men 
har på samma gång uppsikt över arbetssituationer.  
 
Handledarna har möjlighet att delta i avstämningsmöte med lärarna under APL 
perioden,  
 
Genomförandet påverkas att alla studerande inte behöver 4 veckors APL. En 
handledare handleder därför med en till en handledning.    

 
Förväntade effekter av införande av modell Peer Learning är 
 

• Studerande förbereds bättre för arbetslivet 

• Handledare får stärkt handledare kompetens genom fortbildning i 
pedagogik och lärande. 

 
Modell och förmåga kan användas i kollegialt lärande på arbetsplatsen och 
vid introduktion av nyanställda medarbetare.   

 
Efter avslutad APL period görs en uppföljning för att följa upp hur 
användandet av handledningsmodellen har fungerat. Uppföljningen ger 
underlag för utveckling av användandet och för dialog om fortsatt användning 
av handledningsmodellen på fler vårdboenden.  
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Uppföljningen består av 
 

• Muntligt uppföljningsmöte inbjudan till alla berörda handledare 
 

• Enkät till alla berörda handledare  
 

• Muntligt informationsmöte inbjudan till nya sektionschefer 
 

• Enkät till alla berörda sektionschefer 
 

Avstämning görs med Kommunal för att fånga upp om de fackliga 
företrädarna har erfarenheter och synpunkter.    

 
18 handledare bjuds in till en gemensam uppföljning på Komvux Malmö Vård 
och omsorg tillsammans med lärare och utvecklingssamordnare.    
 
Fyra handledare kommer till uppföljningsträffen.   
 
Förberedelse 
 

• Hur upplever du skolans förberedelser med handledarna? 
 
Handledarna tycker att förberedelserna i skolan har fungerat. De lyfter fram 
möjligheten att få träffa de studerande innan APL perioden.  
 

• Hur upplever du förberedelserna på arbetsplatsen? 
 
Cheferna har frågat handledarna om de vill handleda med 
handledningsmodellen och förberedd handledarna inför handledare 
utbildningen.   
 
Handledarna tycker att det är bra om hela arbetsplatsen kan vara förberedda på 
att det kommer två studerande som ska handledas med handledningsmodellen 
Peer Learning. Dialog förs om att APL samordnare tidigare har informerat alla 
medarbetare på APT i samband med införandet av handledningsmodellen.   
 

• Hur upplever du studenternas förberedelser? 
 
Handledarna upplever att studenterna är förberedda för att handledas med 
handledningsmodellen. Någon av handledarna har handlett de studerande en 
till en.  
 
Genomförande 
 

• Hur fungerar materialet med strukturerade läraktiviteter? 
 
Handledare tycker att det strukturerade lär materialet med tema är bra.  



 
 
 
 
 

6 
 

 

• Hur fungerar samspel mellan handledaren och eleverna? 
 
Handledarna tycker att samspel mellan handledare och de studerande har 
fungerat bra. Någon av handledarna har handlett en till en. 
 

• Hur fungerar samspel mellan de studerande? 
 
Handledarna tycker att samspelet mellan de studerande har fungerat. Samspelet 
har fungerat bra även i de par där en av de studerande har erfarenhet sedan 
tidigare.  
 

• Vilka skillnader ser du i arbetet med handledningsmodellen Peer 
Learning i förhållande till en till en handledning? 

 
Någon av handledarna tycker inte att det är någon skillnad. Några handledare 
lyfter fram att det som skiljer Peer Learning från en till en handledning är att 
handledare behöver räcka till för två personer och det kan ta mer tid. Andra 
handledare upplever att de studerande har lättare att ta tag i saker själv och 
handledare behöver inte fokusera så mycket på att en studerande ska vara 
sysselsatt för att inte ha tråkigt.  
 

• Finns det förutsättningar på arbetsplatsen för denna 
handledningsmodell med två studerande? 

 
Handledarna tycker att det finns förutsättningar på arbetsplatsen att handleda 
med denna handledningsmodell. Dialog förs om att det är bra om det kan vara 
mer än en handledare på avdelningen som är insatt i modellen även om det inte 
kan handleda mer än ett par per avdelning under en APL period.  
 
Dialog förs om att arbetet på avdelningen kan underlättas om alla kollegorna 
har information om handledningsmodellen och att denna information kommer 
från skolan. Dialog förs om APL samordnare kan informera på APT.  
 
Effekter 
 

• Upplever du att ditt uppdrag som handledare förändras? 
 
Uppdraget förändras genom att handledare kan ta ett steg tillbaka, vilket inte 
gör uppdraget lika ansträngande.  
 

• Upplever du att din handledarkompetens förstärks? 
 
Handledare tycker att det kan vara en utmaning att ta emot två studerande 
samtidigt första gången. Det kan vara två studerande med olika erfarenheter 
som ska samspela. 
 

• Upplever du att lärmiljön på arbetsplatsen förändras? 
 
Handledarna upplever inte att lärmiljön på arbetsplatsen förändras.  
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• Upplever du att synen på de studerandes roll förändras? 
 
Handledarna tycker inte att synen på de studerandes roll förändras.  
 

• Hur förbereds eleverna för arbetslivet? 
 
Handledarna tycker att det är svårt att säga om de studerande förbereds bättre 
för arbetslivet genom handledningsmodellen. Handledarna menar att de 
studerandes förberedelser för arbetslivet beror på många faktorer.  
 
Förbättringsförslag 
 

• Har du förslag för att förbättra användandet av handledningsmodell 
Peer Learning? 

 
En handledare föreslår att handledare utbildningen förläggs till hela 
utbildningsdagar i stället för några timmar. De andra handledarna tycker att det 
är bra att ha handledare utbildningen del av dag.   
 
Dialog förs om att fortsätta att ha utbildningen på eftermiddagar men att utöka 
antalet timmar och minska antalet utbildningstillfällen.  
 
Handledarna har inte utnyttjat tillfällen till schemalagt stöd under APL 
perioden. Handledarna tycker inte att detta har behövts. De framför att det är 
bra att de har möjlighet att ringa lärarna om det finns behov.  
 
Handledarna för fram att cheferna behöver vara informerade om 
handledningsmodellen och att vi behöver beakta när det sker byte av 
sektionschef på en arbetsplats.   
  

• Vill du fortsätta att handleda två studerande med 
handledningsmodellen? 

 
Handledarna vill fortsätta att handleda med handledningsmodellen. Handledare 
har innan handledningsperioden startat tyckt att det var ett tufft uppdrag, men 
när hen fått bekräftelse på att de studerande är nöjda finns intresse för fortsatt 
arbete.    
 

• Kan du rekommendera modellen till andra handledare? 
 
Handledarna kan rekommendera kollegor att handleda med 
handledningsmodellen. Motivering kan vara att handledare blir mer fri som 
handledare när de studerande samspelar och har stöd av varandra.   
 
Att arbeta vidare med 
 

• Vilka faktorer tycker du ska påverka matchningen av studenter i par? 
Vilka erfarenheter har du? 
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Handledarna tycker att det är bra om lärarna som känner de studerande bättre 
matchar studenterna i par. Handledarna anser att tidigare erfarenhet spelar roll 
och att elever behöver matchas utifrån det.  
 

• Vilka förutsättningar behöver du på arbetsplatsen för att användandet 
av modellen ska fungera? Vilka erfarenheter har du? 

 
Handledarna tycker att det är viktigt med information. Handledarna uppskattar 
att de har fått möjlighet att träffa de studerande innan och att det inte är så 
mycket administration att hantera.   
 

• Hur kan du utveckla användandet av handledningsmaterialet med 
strukturerade läraktiviteter? Vilka erfarenheter har du?   

 
Handledningsmaterialet och användandet av handledningsmaterialet kan 
utvecklas i samband med handledarutbildning och i samband med APL 
handledningen. Konkreta utvecklingsförslag framkommer inte vid dagens 
uppföljningsträff.       
 

• Övrigt  
 
Dialog förs om när i tid handledarutbildning och uppföljning ska göras. 
Handledarna framför att de tycker att det är bra om handledarutbildningen 
genomförs i anslutning till utbildningen och inte terminen innan. Handledarna 
tycker att det är bra om uppföljningen sker som nu några veckor efter avslutat 
APL period och inte direkt efter att perioden är avslutad.   

 
18 handledare får möjlighet att besvara en digital enkät. 
13 handledare besvarar enkäten. 
 

• Hur upplever du som handledare förberedelserna inför APL perioden 
för följande kategorier? 

 
Handledare                                  Bra  12   Mindre bra  1 
 
Arbetskollegor                             Bra  13   Mindre bra 0 
 
Sektionschefer                             Bra 13    Mindre bra 0 
 
Kommentar gällande 
 
Sektionschefer  Fick senare besked lite för sen från min chef efter nån tackat 
nej 
 
Arbetskollegor. De medverkar till och hjälper till med. 
 

• Upplever du att ditt uppdrag som handledare har varit tydligt? 
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                          Ja  13 Nej  0 
 
Kommentar 
 
Ja, både elever och lärare 

• Upplever du att du har fått förutsättningar från din chef att delta till 
fullo i utbildningen? 

 
                            Ja 13 Nej 0 
 

• Upplever du att det har funnits förutsättningar på din arbetsplats för 
ditt uppdrag som handledare? 

 
                          Ja  12 Nej 1 
 

• Har du använt arbetsmaterialet tillsammans med eleverna under APL 
perioden? 

 
                     Ja 13 Nej 0 
 

• Upplever du att samspelet mellan dig som handledare och eleverna har 
fungerat? 

 
                   Ja 13 Nej 0 
 
Kommentar 
 
Mycket bra 
 

• Hur upplever du att samspelet mellan eleverna har fungerat i följande 
aktiviteter? 

 
Planering                               Bra 8    Mindre bra 4 
Genomförande                      Bra 10  Mindre bra 2 
Reflektion                              Bra 11  Mindre bra 1 
 
Kommentar 
 
Planering 
 
Eleverna gjorde praktik var för sig på grund av sjukdom 
 

• Har du deltagit i det stöd som erbjuds av lärarna under APL perioden? 
 
                               Ja 8 Nej 5 
 
Kommentarer 
 
Inte denna period av APL. Har haft mycket personal frånvaro. 
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Har inte tyckt det behövs 
 

• Har arbetet med Peer Learning stärkt dig i din roll som handledare? 
 
                          Ja 10 Nej 3 
 

• Saknar du något som skulle göra dig tryggare i din roll som handledare? 
 
2 svar nej 
 

• Kan du se några förändringar bland kollegorna på din arbetsplats 
gällande 

 
Planering                          Ja 3 Nej 10 
Samarbete                        Ja 8  Nej 5 
Reflektion                        Ja 6  Nej 7 
 

• Vilka skillnader ser du i arbetet med elever med handledningsmodellen 
Peer Learning i förhållande till arbete med en till en handledning? 

 

• Skriv 3 positiva skillnader 
 
Dem är mer självständiga 
Planering görs av dem 
Samarbetar 
 
Tryggare för elever att arbeta tillsammans 
Lättare att handleda och diskutera i grupp 
Roligare sätt att lära sig omvårdnadsarbete 
 
Samarbete 
Kommunikation 
Ömsesidigt stöd 
Komplettera varandra 
 
Eleverna känner sig trygga för dom har varandra. 
Dom hjälps åt och reflekterar tillsammans. Om det är bara en elev känner man 
som handledare att ensam elev frågar mindre och det är lite ensamt. 
 
Det enda är att de kan hjälpa varandra 
 
Eleven tar mer ansvar 
Och de kan tillsammans planera arbetet 
Och reflektera tillsammans 
När det gäller Peer Learning 
 
Att de har varandra 
 
Positivt när deras reflektion fungerar 
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Behöver inte gå efter de eller de går efter mig hela tiden 
Behöver inte bedöma de 
De hjälper varandra mycket  
 

• Skriv 3 negativa skillnader 
 
Två olika personligheter 
Olika erfarenhet 
Våga och inte våga 
 
Om eleverna ej kan samarbeta 
 
Inget 
 
Med två elever är det mycket för handledare med samtal och att lära ut och 
reflektera med eleverna. 
Och sen kan det kännas att vi är för många när vi är hos en brukare. 
Rörigt 
Stressigt 
Två personer 
 
Kommer inte på något 
 
När samarbetet ej fungerar mellan dem 
 
En var lite blyg och en var mycket framåt 
De pratar oftast med varandra i stället för med andra personal och brukare 
De gör oftast saker med varandra. Vissa moment kunde de gå isär. 
 

• Övriga kommentarer och synpunkter 
 
Bra projekt och förhoppningsvis lyckas vi med detta 
 
Gillar verkligen konceptet 
 
Rörigt, stressigt och att de är två st. 
 
Eleverna verkar må bra när de har nån att prata med 

 
3 sektionschefer som inte tidigare har arbetat med handledningsmodell Peer 
Learning bjuds in till en muntlig uppföljning. 
 
Samtliga 3 sektionschefer deltar.  
 
Förberedelser 
 

• Tillräcklig information? 
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Informationen i praktikplatsen kring vilka studerande som ska handledas i par 
behöver förtydligas och det behöver framgå vilka studerande som utgör ett par. 
Om inte denna information är tydlig finns risk att de studerande placeras på 
olika avdelningar eller matchas med annan studerande än vad som planerats.  
 
Informationen om handledarnas träffar med lärare under APL perioden 
behöver förtydligas. Om detta inte är obligatoriska träffar som handledarna 
bedömer att de har behov av behöver detta framgå. Det är onödigt att 
handledarna frikopplas och vikarier sätts in om det inte finns behov av 
träffarna.   
 

• Förberedelse för handledare, sektionschef, kollegor och elever. 
 
Dialog förs om behov av information från skolan till alla medarbetare om 
handledningsmodellen på APT. Sektionschef tar upp att vårdboendets APT är 
fördelade på många träffar som APL samordnare behöver besöka. Dialog om 
att det kan vara realistiskt att informera nya vårdboenden i samband med 
införandet men inte att skolan ger återkommande information till alla 
vårdboende inför varje termin. 
 
Sektionschef tar upp behov av att kunna få information vid andra tillfällen om 
det finns behov exempelvis i samband med byte av chef och / eller 
personalomsättning bland medarbetarna.    
 

• Beskrivning av olika uppdrag; handledare, chef, lärare, elev? 
 
Även om det finns beskrivning framkommer att handledare tyckte att det var 
svårt att föreställa sig hur det skulle fungera i praktiken.  
 

• Utbildning av handledare? 
 
Sektionscheferna tycker att det är bra att handledarutbildning planeras in i nära 
anslutning till aktuell APL period och inte en termin innan.   
 
Genomförande 
 

• Krav på handledare? 
 
Kraven på handledarna varierar beroende på vilka studerande som de 
handleder och hur dessa fungerar. Om studerande har hög frånvaro kan det 
ställa höga krav på handledare att motivera studerande att komma till APL 
platsen.   
 

• Krav på kollegor? 
 
Kollegor på arbetsplatsen påverkas och behöver information. APL samordnare 
har inte informerat på APT utan sektionschefer har själva gett denna 
information.  
 

• Förutsättningar på arbetsplatsen? 
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Förutsättningar på de olika vårdboendena har varierat. Tillgång till vikarier, 
behov av att introducera vikarier och introduktion av 
arbetsmarknadsanställningar har påverkat. Sektionschef tycker inte att senare 
delen av våren är en bra period med tanke på introduktion av semestervikarier. 
Vecka 43–46 på hösten fungerar bättre.  
 

• Har det fungerat på arbetsplatsen? 
 
Det framkommer att de har fungerat olika på de olika arbetsplatser på grund av 
flera faktorer som tillgång till vikarier, introduktion av andra medarbetare, de 
studerades motivation och frånvaro.  
 

• Finns det utrymme för denna typ av handledning? 
 
Sektionscheferna tycker att det finns tid för denna typ av handledning.  
 
Effekter 
 

• Stärkt kompetens för handledare? 
 
Sektionschef lyfter fram att elevernas tränas att agera mera självständigt vilket 
förstärker deras kompetens.  
 
Sektionschef lyfter fram att enbart handledning med handledningsmodellen 
stärker inte handledares kompetens men att kompetensen kan stärkas 
tillsammans med andra insatser kring handledning som görs på vårdboende. 
Satsningar på handledarskap kan bidra till stärkt kompetens och ett förnyat 
engagemang.    
 

• Skapas en lärmiljö på arbetsplatsen som främjar samarbete och 
reflekterande tänkande? 

 
Handledning med handledningsmodellen påverkar inte lärmiljön. 
 

•  
 
Förbättringsförslag 
 

• Fortsätta att utveckla handledningsmodellen? 
 
Sektionscheferna har i samband med uppföljningsmötet inte förslag på hur 
användandet av handledningsmodellen kan utvecklas.  
 

• Rekommendera till andra vårdboenden?  
 
Sektionscheferna kan rekommendera handledningsmodellen till kollegor på 
andra vårdboende.  
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2 sektionschefer är intresserad att handledare handleder med 
handledningsmodellen vecka 43 – 46. 1 sektionschef återkommer efter att hen 
fört dialog med handledarna. Om det finns behov av att utbilda fler handledare 
i höst behöver skolan ha besked under juni månad.     

 
9 sektionschefer får möjlighet att besvara en enkät 
5 sektionschefer besvarar enkäten 
 

• Upplever du att förberedelser för sektionschef, handledare, kollegor 
och elever har varit tillräckliga och fungerat? 

 
Ja, helt och hållet 1 
Till stor del          2 
Till viss del          2 
Nej, inte alls        0 
 

• Vad har varit otillräckligt eller inte fungerat? 
 
Information kring handledningstillfällena under APL var bristfällig. Även om 
samtliga medarbetare har fått information om PL verkar inte alla förstått vad 
det innebär vilket gjort att vissa i verksamheten varit oförberedda och det har 
uppstått viss missnöjdhet. 
 
Att elev inte har visat upp belastningsregister innan start av APL, rutinen säger 
att de ska visa vid start. Den rutinen behöver ses över så att man slipper skicka 
hem eleven om där finns nått på registret. 
 
Det hade varit bra om någon kommit utifrån och informerat medarbetarna en 
tid innan. Men annars är detta ett väldigt bra sätt att lära sig på anser vi. 
 
Allt har fungerat bra. 

• Upplever du att uppdrag för sektionschef, handledare, lärare och elever 
har varit tydliga? 

 
Ja, helt och hållet 1 
Till stor del          4 
Till viss del          0 
Nej, inte alls        0 
 

• Vad behöver förtydligas? 
 
Starten blev för mig ganska utdragen så jag kn ha missat en del i början. 
 
Inget att tillägga 
 
Kommunikationen mellan parterna måste bli bättre. 
 

• Upplever du att informationen till handledarna varit tillräcklig? 
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Ja, helt och hållet  2 
Till stor del           3 
Till viss del           0 
Nej inte alls          0 
 

• Vad kan förändras? 
 
Det är bra som det är. 
 
Har upplevt att informationen inte är tillräckligt tydlig. 
 

• Upplever du att det har funnits förutsättningar på arbetsplatsen för 
handledarnas förberedelser? 

 
Ja, helt och hållet  2 
Till stor del           3 
Till viss del           2 
Nej, inte alls         0 
 

• Vilka förutsättningar har saknats? 
 
Vi har haft ont om vikarier vilket gjort att det varit svårt att frigöra tid för 
förberedelser. 
 
Frånvaron kan ställa till det, men svårt att förutse 
 
Kan bli bättre framförhållning för handledaren så att den kan ta emot 
praktikanterna på ett bra sätt. 
 
Upplever du att det har funnits tid på arbetsplatsen för genomförandet? 
 
Ja, helt och hållet  2 
Till stor del  1 
Till viss del  2 
Nej, inte alls 0 
 

• Vilka förutsättningar har saknats? 
 
Tyvärr har vi haft flera vakanser vilket inneburit en högre grad av vikarier 
parallellt med PL vilket gjort att ordinarie personal haft en högre belastning 
vilket i sin tur påverkar elevmottagandet 
 
Utifrån avdelningens arbetstyngd kan det variera i hur man lyckas skapa 
förutsättningar 
 
Inga 
 
Då det inte har funnits tid för förberedelser så är även genomförandet svårare. 
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• Upplever du att det har fungerat på avdelningen? 
 
Ja, helt och hållet 2 
Till stor del          3 
Till viss del          0 
Nej, inte alls        0 
 

• Vad har inte fungerat? 
 
Det har fungerat olika bra på två våningsplan som tagit emot elever till följd av 
olika förutsättningar (se svar ovan angående vakanser). 
 
Har med praktikanterna och hur de ser på sina egna uppdrag och samarbetet 
mellan dem. 
 
Upplever du att det finns tid för denna typ av handledning på arbetsplatsen? 
 
Ja, helt och hållet  1 
Till stor del           2 
Till viss del           2 
Nej, inte alls         0 
 

• Vad krävs för att det ska finnas tid? 
 
God framförhållning i planering 
 
Till stor del fungerar det. 
Oförutsedda händelser, men man kan oftast lösa det 
Jag är för Peer Learning och att vi ska behålla det 
 

• Upplever du att handledarnas kompetens har förstärkts? 
 
Ja, helt och hållet 1 
Till stor del          4 
Till viss del 0 
Nej, inte alls 0 
 

• Vad behövs för att handledarnas kompetens ska förstärkas? 
 
Möjlighet till fortbildning samt möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte 
 
Över tid med fler elever kommer det att ge resultat 
 
De har fått sin utbildning men är osäker på innehållet 
 

• Upplever du att det skapas en lärmiljö på arbetsplatsen som främjar 
lärande, samarbete, kritiskt och reflekterande tänkande? 

 
Ja, helt och hållet 2 
Till stor del          0 
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Till viss del          3 
Nej, inte alls        0 
 

• Vad behövs för att skapa en främjande lärmiljö? 
 
Mer utrymme i arbetet med metoden Peer Learning. Mer utrymme för dialog 
mellan medarbetare. 
 
Alltid svårt att få till det på avdelningen. Många har arbetat under många år och 
tror dig kunna arbetet 
 

• Upplever du att eleverna förbereds bättre för arbetslivet? 
 
Ja, helt och hållet  1 
Till stor del           3 
Till viss del           1 
Nej, inte alls         0 
 

• Vad behövs för att eleverna ska förberedas bättre för arbetslivet? 
 
Individrelaterat 
 

• Vill du fortsätta att arbeta med Peer Learning på vårdboendet? 
 
                              Ja  5   Nej 0 
 

• Vad behövs för att du ska vara intresserad av fortsatt arbete med Peer 
Learning? 

 
Möjlighet att utbilda fler handledare i metoden 
 
Jag är jätteintresserad och vill att detta fortsätter 
 

• Andra synpunkter 
 
För att kunna vidareutbilda handledare krävs att de har en grundläggande 
utbildning vilket många medarbetare saknar. Fler utbildningsplatser i 
grundmetodik handledning hade skapat ökade förutsättningar i stort. 
 

 
Genom modellen skapas strukturerad lärmiljö där de studerande tränas i att 
samarbete och att ta egna initiativ. Sektionschefer lyfter fram att när studerande 
tränas att agera mer självständigt så förstärks deras kompetens. Det innebär en 
trygghet för studerande att vara två.  
 
Utvärderingen visar att handledare och sektionschefer är positiva till 
handledningsmodellen Peer Learning. Handledare och sektionschefer tycker 
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det är bra om alla medarbetare får information om handledningsmodellen. 
Handledare och sektionschefer är positiva till att rekommendera modellen till 
andra vårdboenden.  
 
Information om handledningsmodellen och vilka studerande som ska 
handledas tillsammans med handledningsmodellen kan utvecklas.       

Förslag att fortsätta med handledning med handledningsmodellen på de 
vårdboenden som har börjat att handleda med modellen. 
 
Förslag att implementera handledningsmodellen på ytterligare några 
vårdboenden under hösten 2022. 
 
Förslag att ta fram en långsiktig plan för att kunna erbjuda handledning i par 
med handledningsmodellen Peer Learning på alla vårdboenden där det finns 
sektionschefer och handledare som är intresserade av att implementera 
modellen.   
 
Förslag att fortsätta följa upp och utveckla användandet av 
handledningsmodellen och föra dialog om metodiken kan användas i samband 
med introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen.   
 
Förslag att sprida Komvux Malmö Vård och omsorgs och Hälsa- vård- och 
omsorgsförvaltningens gemensamma informationsblad så att fler 
utbildningsanordnare och verksamheter implementerar handledningsmodellen.   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 


