
 I vård- och omsorgsarbete är samarbete centralt

 Förbereder studenterna för ett livslångt 
lärande

 Förändrade krav på nyutbildade 
undersköterskor ställer krav på nya sätt att lära 
under utbildningstiden

 Vård- och omsorg förändras kontinuerligt med  
krav på medarbetare att utveckla ny kunskap 

 Samverkan, stöd, reflektion, kritiskt 
tänkande och feedback är centralt i modellen

Peer Learning - handledning för framtidens medarbetare  



 Utvecklingsbehov när det gäller APL och 

arbetsplatsernas lärande och undersköterskans 

yrkesroll

 Erfarenheter från SSK utbildningen 

 Erfarenhet av utveckling av PSUA i Malmö

 Deltagande i konferenser

 Beslut att starta i mindre projekt för att få syn 

på modellen

 Utbilda lärare 

 Utbilda handledare

 Förbereda arbetsplatser

 Sätta mål och bestämma struktur för 

utvärdering 

 Projektet byggde på frivillighet

 Vårdboenden – från 3 till 10 

 Handledare- från 6 till 25 

Bakgrund 



Att höja kvalitéten i den 
arbetsplatsförlagda delen av 
Vård- och omsorgsprogrammet 

Att höja arbetsplatsernas 
lärande- och 
utvecklingskapacitet

Mål 



 Ökad kvalitet på arbetsplatsförlagt lärande

 Studerande förbereds bättre för arbetslivet genom 
utvecklat förmåga till samarbete och reflekterande 
förhållningssätt

 Stärkt handledare kompetens genom utbildning av 
handledare i pedagogik och lärande

 Lärande på arbetsplatser genom att använda pedagogik 
och modell för kollegialt lärande

 På sikt möjliggöra för verksamheter att ta emot fler 
studerande

 Reflekterande samtal på arbetsplatser gynnar 
arbetsplatsernas lärande och utveckling 

Förväntade effekter 



 Handleder två studerande istället för en

 Handleder med hjälp av strukturerade 

läraktiviteter

 Har en mer stödjande och vägledande roll

 Leder reflekterande samtal med de studerande 

om planering, genomförande och uppföljning 

av arbetsuppgifter  

Modellen skiljer sig från traditionell en till en handledning 
genom att handledare



 Har reflekterande samtal i syfte att lära  i 
samspel med varandra.

 Har strukturerade läraktiviteter som stöd för 
planering, förberedelse, genomförande, dialog 
och kritisk reflektion i samband med arbetet 

 De strukturerade läraktiviteterna är ett verktyg 
som stärker samarbete mellan de studerande, 
tränar de studerandes ansvarsförmåga,  hjälper 
handledare att handleda och hålla i reflekterande 
samtal med studerande och samtal med  lärare 

 Fokus ligger på att de studerande tränas i 
samarbetet och på att övervinna svårigheter 
som uppkommer

Modellen skiljer sig från traditionell en till en handledning 
genom att studenter



 Studerande, handledare och arbetsplatser är förberedda på 
handledningsmodellen med handledning av två studerande i par  

 Handledarna förbereds genom speciell handledarutbildning med inriktning 
handledning med handledningsmodellen Peer Learning

 Handledarna är med och tar fram strukturerade läraktiviteter under 
handledarutbildningen

 Handledarna får särskilt stöd av lärarna vid i förväg inbokade handledarträffar 
under APL perioden

 De studerande arbetar med strukturerade läraktiviteter i  samarbetet innan de går 
ut i APL 

 Lärare utbildas i modellen och behöver ha nära samarbete för att kunna stötta 
handledare, de studerande och varandra. 

 Två lärare per klass , skolledning som är insatt och intresserad av PL,  struktur 
för arbetet på skolan och på arbetsplatserna

 Nära samarbetet mellan skolan och arbetsplatserna helst via en nyckelfunktioner

Förutsättningar för handledning med modellen 



 Studerande från Komvux Malmö vård och omsorg  
Termin1 i Vård- och omsorgsutbildningen med fördel i 
mitten/ slutet av terminen.

 Pedagogiken i skolan bygger på reflektion och samarbete 
bland annat utifrån de strukturerade läraktiviteterna. 

 Syftet med att börja arbetet i skolan är att skapa 
förutsättningar för bra matchning samt att de studerande 
får en möjlighet att arbeta i den pedagogiska modellen. 

 Träff  mellan studerande och handledare inför APL

 2 – 4 digitala handledarträffar under APL perioden. 

 Individuella samtal med de studerande under APL

Genomförande



 Gemensamt arbete med rektor och chef  som 

styr och följer arbetet

 Avdelningsråd med avdelningschef  och fackliga 

företrädare som stödjer arbetet

 Övriga medarbetare informerade och 

införstådda med vad handledningsmodellen 

innebär

 Mer än en handledare per vårdboende, inte två 

studerande på alla avdelningar

Framgångsfaktorer genomförande     



 “Frivilligt” för vårdboende och handledare  

 Lärarna parar ihop de studerande utifrån lärarnas 

kännedom om de studerande, inte slumpmässigt. 

Trygghet för de studerande att vara två.  

 Uppföljning indivuellt och i grupp för att förbättra 

och utveckla vidare 

 Modell kan användas vid kollegialt lärande på 

arbetsplatsen och vid introduction av 

semestervikarier

 Tid är en utmaning / Uppföljning för kontinuerlig 

utveckling och förbättring 

Framgångsfaktorer genomförande     



 Uppföljning tillsammans med handledare och 

sektionschefer genom individuella enkäter och 

genom muntlig dialog i grupp med handledare 

och i grupp med sektionschefer

 Fokus på förberedelser, genomförande, effekter 

och förbättringsförslag

 Förbättringsförslag har genomförts exempelvis 

gällande matchning av studerande

 Skriftlig uppföljningsrapport efter varje termin  

Elevutvärdering

• Enkätbaserad utvärdering.

• Utvärderingen har i huvudsak fokuserat på två aspekter.

• Samarbete mellan studerande- studerande och 
studerande- handledare.

• Peer- learning planeringsmaterial.

• Fokus har lagts på de två parametrarna då de är centrala 
för utvecklingen och genomförandet av peer- learning
handledning. 

• Data från utvärderingarna har använts för att justera 
material samt för att anpassa handledarutbildningar och 
arbetet med att förbereda de studerande.  

Utvärderingsstruktur



 Studerande

 Handledare

 Lärare

 Rektor

Låt oss höra vilka erfarenheter har?    



 Utmaning att ta emot två studerande samtidigt 

första gången

 Träffa andra handledare och studerande innan  

APL perioden

 Lärare matchar studerande, inte slumpmässigt,

 Mer än en handledare på varje vårdboende

 Många medarbetare och studerande på 

avdelningen

Erfarenheter från handledare 


