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Komvux Malmö Vård- och Omsorg (VO) och Hälsa- vård- och 
omsorgsförvaltningen (HVOF) fortsätter under våren med pilotprojekt med 
handledningsmodell Peer Learning.   
 
Från HVOF omfattar handledningen tre vårdboenden med sammanlagt fem 
handledare. Vårdboendena är Marietorp, Päronskogen och Vittlingen.  
 
Från VO omfattar projektet elever som läser första terminen av utbildningen. 
Under VT 21 har 8 elever och två lärare deltagit i projektet.   
 
Styrgruppen med representanter från VO och HVOF fortsätter att styra och 
följa projektet. Information om pilotprojekt och utvärderingen ges i 
programrådet för Vård- och omsorgsutbildningen.  
 
Information och presentation av utvärdering görs till enhetschefer i beredande 
grupp för kompetensförsörjning i HVOF.   
 
Samverkan med Kommunal och information om utvärdering sker i 
avdelningsråd för Särskilt boende i HVOF.    

 
Peer learning modellen bygger på idén att lärande sker i samspel med andra. 
Det vill säga att lärande är ett socialt fenomen där erfarenheter, 
kunskapsbyggande och förståelse uppstår i mötet med andra. Som 
handledarmodell innebär det att eleverna använder varandra som resurs i större 
utsträckning och att handledaren har en mer vägledande roll.   
 
Modellen skiljer sig från en till en handledning genom att 
 
APL studerande 
 

• Arbetar efter strukturerade läraktiviteter 
 

• Har ett större ansvar för och en mer aktiv roll i sitt lärande 
 

• Eleverna diskuterar, planerar, förbereder, utför och reflekterar över 
sina uppgifter tillsammans samt med sin handledare.  

 
Handledare  
 

• Har två elever istället för en.  
 

• Har en mer stödjande och vägledande roll.  
 

• Handleder med hjälp av ett strukturerat material. 
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• Leder reflekterande samtala med eleverna kring planering, 
förberedelser och utförande av uppgifter. 

 

 
Förutsättningar för handledning med modell Peer Learning är att handledare 
och studerande är väl förberedda på att arbeta enligt modellen. 
 
Under VT 21 kopplades två nya lärare in på projektet. Efter överlämningen 
började man implementera peer learning pedagogik i undervisningsgruppen.  
 
Då handledarna deltog i utbildning under föregående termin beslutades att 
ingen ytterligare utbildning behövs. Som uppstart höll lärarna ett möte med 
handledarna på skolan. Under uppstartsmötet gick lärarna igenom 
grundläggande delar av den pedagogiska modellen med handledarna.  
 
Inför denna APL period parades de studerande ihop med utgångspunkt från 
lärarnas kännedom om eleverna. Lärarnas kännedom om de studerande 
påverkas av att lärarna inför denna APL period haft begränsade fysiska möten 
med eleverna.  
 
APL samordnare informerar alla medarbetare på APT träff om den 
pedagogiska modellen. Det är inte bara den individuella handledaren som 
påverkas utan även andra medarbetare på avdelningen där de APL studerande 
lär. 
 

 
Handledningen med Peer learning genomfördes under fem veckor i perioden 
v.19–23 för arbetsplatsförlagt lärande under termin 1. Under den första veckan 
behöver handledare och elev extra tid för planeringen. Elevernas APL planeras 
utifrån det strukturerade arbetsmaterial som tagits fram av lärare och 
handledare. Vanligtvis planeras två veckor åt gången. Meningen är att eleven 
ska kunna se helheten i arbetet tidigt under APL perioden.  
 
Genom att arbeta med strukturerade lärsituationer får eleverna en möjlighet att 
ta ett större egen ansvar i sina studier. Eleverna planerar, förbereder, genomför 
och reflekterar över uppgifterna tillsammans med sin handledare. Handledaren 
har en central roll då hen är med och diskuterar och reflekterar tillsammans 
med eleverna i alla moment. Tillskillnad från en-till-en handledning, där 
handledaren har en mer visande roll, har peer learning handledare en mer 
vägledande roll.  
 
För att stärka handledarna och ge dem stöttning under APL perioden har 
lärarna haft en timmes avstämning i veckan med handledarna. Avstämningen 
har varit obligatorisk och handledarna har bjudits in till mötena innan APL 
perioden startat. Närvaron har dock varit låg och deltagandet sporadiskt. Vid 
inget av tillfällena har samtliga handledare deltagit. Enligt lärare och handledare 
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har det inte varit tydligt att träffarna varit obligatoriska, utan uppfattats som 
behovsbaserade.  
 
Handledningen genomfördes på tre olika vårdboenden med 8 elever från start. 
När projektet avslutades var 4 elever kvar i par samt 2 gick själva med sin 
handledare. Genomförandet har påverkats av olika faktorer. Två elever valde 
att avbryta utbildningen under APL perioden, vilket innebar att dessa elever 
blev själva med sin handledare. Två elever fick flyttas från det tänka 
vårdboendet då verksamheten inte kunde säkra att eleverna fick de 
förutsättningar som krävts. Elever och handledare blivit sjuka under perioden. 
Genomförandet har även påverkats av Covid- 19 pandemin i olika 
utsträckning.   
  

 
Förväntade effekter av införande av modell Peer Learning är 
 

• Ökad kvalitet på arbetsplatsförlagt lärande 

• Bättre förberedelse för studerande för arbetslivet 

• Stärkt handledare kompetens genom att fortbilda handledare i 
pedagogik och lärande 

• Att långsiktigt möjliggöra för verksamheterna att ta emot fler elever 

• Modellen och pedagogiken ska användas i det kollegiala lärandet i 
verksamheterna 

• Modellen och pedagogiken ska användas i det kollegiala lärandet i 
introduktionen av nyanställda  

 
Utvärdering görs för att följa upp hur användandet av modellen har fungerat.  
Utvärderingen ger underlag till dialog om att använda modellen för att arbeta 
med handledning av APL studerande framöver  
 
Utvärderingen består av tre delar 
 

• Utvärdering med APL studerande 
 

• Utvärdering med handledare 
 

• Utvärdering med sektionschefer 
 
Avstämning görs med Kommunal för att fånga upp om de fackliga 
företrädarna har erfarenheter och synpunkter.    
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Eleverna besvarar en utvärderingsenkät efter APL perioden. Sex elever 
besvarar enkäten. Utvärderingen täcker hela elevens upplevelse av APL, från 
förberedelsen i Orienteringskurs APL till genomförande ute i verksamheten. 
De elever som haft Peer learning handledning får en specificerad uppsättning 
frågor att besvara. Under vårterminen -21 svarade 6 av 8 elever enkäten.   
 
6 elever upplever att de har fått tillräcklig information när de har sökt sin APL 
plats.    
 
6 elever upplever att de har fått tillräcklig och tydlig information om vad som 
förväntas på APL perioden och att de har förstått bedömningsmaterial och 
kunskapskrav när de har gått ut på APL 
 
6 elever upplever att de har fått tillräcklig med praktisk undervisning i 
metodrum och tillräckligt med praktisk information om t.ex. arbetskläder, 
kontakt med praktikplatsen. 
 
6 elever svarar att lärare har gått igenom självskattningsmaterial, 
planeringsunderlag och trepartssamtal och vad det innebär. 
 
6 elever svarar att de har diskuterat jobbiga och svåra situationer som kan 
uppkomma när de arbetar inom äldreomsorgen med en lärare innan de har gått 
ut på APL. 
 
5 av 6 elever anger att lärare har gått igenom arbetsmiljölagar innan de har gått 
ut på APL. 1 elev svarar nej.  
 
5 av 6 elever anger att de vet vem de ska vända sig till om de har problem på 
APL platsen. 1 elev svarar nej.  
 
På frågan om hur handledaren har bemött dem på praktiken på första 
praktikdagen svarar eleverna: Informativt och artigt, jättesnäll och trevlig, bra 
bemött, jag har inte varit på praktiken.  
 
På frågan om hur personalen har bemött dem under APL perioden svarar 
eleverna: väldigt bra, trevliga och sociala, fantastiska och hjälpsamma, jag har 
inte varit på praktikplatsen.    
 
På en skala 0 (dåligt) till 10 (väldigt bra) gällande hur eleverna tycker att 
samarbetet med handledaren har fungerat under APL perioden är medelvärdet 
8,5. 
 
6 elever svarar att de har Peer Learning handledning. 
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På frågan om vilket material som eleverna använda som stöd för sitt lärande 
under APL perioden svarar 1 elev självvärderingsmaterial, 2 elever Peer 
Learning planeringsmaterial och 3 elever bedömningsunderlag.  
 
På frågan om vilken utsträckning självvärderingsmaterialet har varit till hjälp i 
lärandet svarar 2 elever mycket, 3 elever ganska mycket och 1 elev väldigt 
mycket. De vanligaste användningsområdena för materialet är planering av hela 
APL perioden och reflektion med handledare.   
 
På frågan om i vilken utsträckning Peer Learning materialet har varit till hjälp i 
lärandet svarar 1 elev inte alls, 1 elev lite, 3 elever ganska mycket och 1 elev 
väldigt mycket. De vanligaste användningsområdena för materialet är reflektion 
tillsammans med handledare och reflektion tillsammans med studiekamrat.       
 
På frågan om i vilken utsträckning bedömningsmaterialet har varit till hjälp för 
lärandet svarar 1 elev ganska lite, 1 elev mycket, 3 elever ganska mycket och 1 
elev väldigt mycket.    
 
På frågan om vem elever har planerat sina arbetsuppgifter med innan de har 
utförts svarar 
1 elev planerat själv 
2 elever tillsammans med handledarna 
4 elever med Peer Learning studiekamrat 
1 elev tillsammans med annan personal 
 
När det gäller samarbete under arbetsuppgifternas utförande svarar 
1 elev att hen inte har samarbetat med någon 
3 elever tillsammans med handledare 
3 elever tillsammans med Peer Learning studiekamrat 
1 elev tillsammans med annan personal 
 
När det gäller tillsammans med vem eleven har reflekterat över sitt lärande 
under APL perioden svarar 
1 elev reflekterat själv 
4 elever tillsammans med handledare 
3 elever tillsammans med Peer Learning studiekamrat 
 
På en skala 0 (inte alls) till 10 (väldigt mycket) i vilken utsträckning eleverna 
anser att de har fått utföra arbetsuppgifter självständigt är medelvärdet 8,33.   
    
På en skala 0 (inte alls) till 10 (mycket stöd) i vilken utsträckning eleverna anser 
att handledaren har stöttat deras lärande under APL perioden är medelvärdet 8.    
 
På en skala 0 (inte alls) till 10 (mycket stöd) i vilken utsträckning eleverna anser 
att handledaren har stöttat deras lärande under APL perioden är medelvärdet 8. 
 
På en skala 0 (inte alls) till 10 (mycket stöd) i vilken utsträckning eleverna anser 
att studiekamrat har stöttat är medelvärdet 7,3. På frågan om på vilket sätt de 
har fått stöd av studiekamrat svarar elev på alla sätt, några möten, visa 
situationer som jag inte kunde förstå, genomföra dusch.    
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När det gäller vilket material som elev har använt som stöd för sitt lärande 
svarar eleverna självvärderingsmaterial och bedömningsmaterial.  
 
Sammanfattningsvis så visar utvärderingen när det gäller modell Peer Learning 
att de sex eleverna anser att fått handledning med modell Peer Learning, inte 
traditionell en till en handledning.  
 
Elevernas användning av Peer Learning materialet för sitt lärande kan 
utvecklas. Eleverna kan använda materialet i högre grad vid planering och 
gemensam reflektion tillsammans med handledare och studiekamrat.    
 

 
De fem handledarna får möjlighet att besvara en enkät med frågor kring 
förberedelse, genomförande och effekter alternativt medverka vid individuella 
samtal. Ingen av handledarna besvarar enkäten. Två handledare väljer att ha 
individuellt samtal tillsammans.    
 
Handledarnas uppdrag påverkas av sjukdom och av att studerande hoppar av 
utbildningen. Det är två handledare som har två studerande med möjlighet att 
handleda med modell Peer Learning under den större delen av APL perioden. 
En handledare har bara studerande några inledande dagar och två handledare 
har påverkats av studerandes frånvaro.    
 
Handledarna lämnar sina synpunkter vid individuella samtal. Vid samtalen 
framkommer att handledarna upplever   
 

• förberedelser för handledare, kollegor, elever och sektionschef har varit 
tillräckliga och fungerat. 

 

• uppdrag/roll för handledare, lärare, elever och sektionschef har varit 
tydliga. 

 

• informationen till handledare har varit tillräcklig och fungerat. 
 

• att de har fått stöd under förberedelser av handledningen.  
 

• det har funnits förutsättningar på arbetsplatsen för information och 
förberedelser av APL perioden.   

 

• användandet av strukturella läraktiviteter har fungerat.   
 

• samspelet mellan handledare och elever har fungerat.   
 

• samspelet mellan eleverna har fungerat. Två handledare har på grund 
av studerandes sjukdom handlett en elev under stor delen av tiden. 
Handledarna framför att matchningen av studerande är viktig så att de 
studerande passar ihop och kan lära tillsammans. Det finns många 
faktorer att ta hänsyn till såsom studerandes mognad och 
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kunskapsnivå. Det framkommer att samspelet också påverkas av 
studerandes frånvaro och dåliga svenskkunskaper.    

 

• de har fått stöd från lärare under APL perioden. Det framkommer att 
handledarträffar planeras in på dagar då handledare är lediga och på 
tider tidigt på förmiddagen då handledarna inte kan gå ifrån 
verksamheten.   

 

• det finns förutsättningar för handledning med modell Peer Learning på 
avdelningen. Det finns handledare som tycker att de praktiska 
arbetsmomenten tar längre tid när hen ska förklara för två elever. Två 
av handledarna svarar både ja och nej och att det varierar över tid 
beroende på hur mycket hjälp de boende behöver. Det kan vara trångt 
på en avdelning med både APL studerande och medarbetare i 
arbetsmarknadsanställningar. På ett av vårdboendena har 
handledningen påverkats av ett pågående renoveringsarbete. 
Handledningen påverkas under den aktuella perioden också av Corona.   

 

• deras handledarkompetens har förstärkts genom att de får ta ett steg 
tillbaka och låta de studerande visa vad de kan. Samtidigt behöver 
handledaren hålla uppsikt så att båda studerande bidrar.  

• Studerande kan upplevas som mer trygga och ställer frågor som också 
ger handledarna möjlighet till utveckling.   

 

• det genom kommunikation och reflektion skapas en lärmiljö på 
arbetsplatsen som främjar lärande, samarbete, kritiskt och reflekterande 
tänkande. Handledarna framför att de reflekterar i arbetet även om de 
inte använder detta ord. Även kollegorna på arbetsplatsen blir 
involverade och får svara på frågor. De framkommer att handledare 
tycker att det tar tid att reflektera och utvärdera tillsammans med 
elever.  

 

• modellen bidrar till ökad kvalitet på APL på arbetsplatsen genom ökad 
reflektion, träning av förmåga till samarbete och att ta initiativ. 
Studerande kan upplevas som tryggare vilket kan påverka deras lärande. 
Det finns även handledare som inte kan se att modellen bidrar till ökad 
kvalitet.  

 

• studerande förbereds bättre för arbetslivet genom att de utvecklar 
förmåga till reflektion, samarbete och initiativ.  

 

• Handledarna vill fortsätta med Peer Learning på vårdboendet. 
Handledare framför att det främst är arbetet med att matcha elever 
efter kunskapsnivå, mognad och personlighet behöver utvecklas.  

 
Fem handledare bjuds in till en gemensam utvärdering på Kom Vux Malmö 
Vård och omsorg tillsammans med lärare och utvecklingssamordnare. Tre 
handledare deltar. Utvärderingen utformas som ett samtal kring förberedelse, 
genomförande, effekter och med fokus kring hur vi arbetar vidare med 
matchning och implementering av strukturerade läraktiviteter.   
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Handledarna anser att handledning med modell Peer Learning är användbar 
både på somatisk avdelning och på demensavdelning.  
 
Lärarnas förberedelser av studerande inför APL perioden påverkas av att 
lärarna haft ett begränsat antal fysiska möten med studerande inför denna APL 
period. Inför näst kommande APL period är förhoppningen att skolan ska ha 
återgått från digital till platsbunden utbildning. Handledarna tycker att det är 
bra att alla på arbetsplatsen får information om handledning med Peer 
Learning och ser gärna att detta fortsätter.  
 
Handledarna är erfarna handledare som kan hantera studerandes olika 
kunskapsnivå och mognadsnivå och upplever att modellen kan erbjuda dem 
utvecklingsmöjligheter och stärkt kompetens.   
 
När det gäller förutsättningar på arbetsplatsen så är det angeläget att 
handledarna får tid för handledning. Vi kommer fram till att göra en tidsplan 
som lämnas till handledare och sektionschefer med schemalagd handledare 
utbildning och obligatoriska handledare träffar på eftermiddagar. När det gäller 
handledare utbildning och träffar förutom handledare träffar kommer vi fram 
till fyra halvdagar för nya handledare, en gemensam halvdag för nya och 
tidigare handledare och 2 timmars utvärderingssamtal med lärare och 
utvecklingssamordnare.     
 
Handledarna tycker att kommunikation med e-post fungerar men att vi 
behöver ha beredskap att mejl inte läses dagligen.   
 
Dialog förs om att det finns utvecklingsarbete med handledning som inte har 
att göra med den pedagogiska handledningsmodellen såsom förbereda 
studerande att möta den äldre generationen och att få tid till handledning. Att 
få tid till handledning är ett fortsatt utvecklingsområde.    
   
Forskning visar att tidsbrist ofta är problem vid handledning.                                

 
De tre berörda sektionscheferna får möjlighet att besvara en enkät med frågor 
kring förberedelse, genomförande och effekter alternativt medverka vid ett 
individuellt samtal. De tre sektionscheferna lämnar sina synpunkter vid samtal 
och kommer då fram till att det inte behövs en gemensam utvärdering 
tillsammans med de andra sektionscheferna. Vid utvärderingen framkommer 
att sektionscheferna upplever   
 

• förberedelser för sektionschef, handledare, kollegor och elever har varit 
tillräckliga. Informationen till alla medarbetarna upplevs bra och 
behöver inte utvecklas. Denna information väcker tankar och intresse 
även hos övriga medarbetare på arbetsplatsen.   

 

• uppdrag/roll för sektionschef, handledare, lärare och elev har varit 
tydliga. 

 

• handledare utbildningen har varit tillräcklig. 
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• det har funnits förutsättningar på arbetsplatsen för handledarnas 
förberedelse.  

 

• det har fungerat på arbetsplatsen men att de har tagit tid. Modellen 
ställer krav på att det finns utbildade och erfarna handledare på 
arbetsplatsen. Matchningen av studerande är svår, handlar inte bara om 
studerandes kunskapsnivå utan också om hur de lär. Studerande har 
inte varit jämna kunskapsmässigt men erfaren handledare har kunnat 
hantera detta.  Det ställs krav på att det finns utrymme och plats på 
arbetsplatsen med hänsyn till andra åtagande som 
arbetsmarknadsanställningar. Lyfter fram vikten av att studerande har 
goda kunskaper i svenska språket och kan följa handledarens schema 
med arbete på obekväm arbetstid.     

 

• handledarnas kompetens förstärks och att handledare får återkoppling.    
 

• det skapas en lärmiljö på arbetsplatsen på grund av reflektion och 
handledarnas och APL studerandes intresse. Utvecklas i att 
kommunikation, lyssna och reflektera tillsammans.   
 

• studerande förbereds bättre för arbetslivet genom reflekterande 
arbetssätt och utveckling av förmåga till samarbete och initiativ.  

 

• Vill fortsätta att arbeta med Peer Learning på vårdboende och för detta 
behövs motiverade handledare och elever. I nuläget kan antalet platser 
med modellen inte utökas med tanke på erfarna handledare och 
utrymme på avdelningarna. Medverkar gärna med att informera och 
inspirera kollegor i enheten att visa intresse för att arbeta med 
modellen.  

  

 
En facklig företrädare bjuds in till dialogmöte i mitten av maj efter avslutad 
APL period.  
 
Facklig företrädare väljer att inte medverka vid dialogmöte utan ta del av den 
utvärdering som kommer att görs.   

 
Genom modellen skapas strukturerad lärmiljö där eleverna tränas i reflektion, 
samarbete och med att ta initiativ. Det innebär en trygghet för eleverna att vara 
två. Samtidigt kan arbetet utvecklas så att eleverna lär mer tillsammans och så 
att de ger varandra feed-back.  
 
Elevernas ökade trygghet kan samtidigt ställa krav på handledare. Möjlighet 
med dubbelt handledarskap för två studerande kan vara ett alternativ för att 
underlätta för handledare. Tryggheten med att vara två studerande överväger.       
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Materialet med strukturerade läraktiviteter kan utvecklas vidare. Nya 
handledare kan vara med och ta fram material under handledarutbildning. 
Erfarna handledare kan bjudas in till reflektionsträffar kring hur de vill arbeta 
med materialet och vad de vill se av förberedelsen inför APL perioden.   
 
Utvärderingen visar att studerande, handledare och sektionschefer är positiva 
till handledningsmodellen Peer Learning. Sektionscheferna tycker att det är bra 
att alla medarbetare har fått information om modellen och att APL studerande 
paras ihop med hänsyn till studerandes kunskapsnivå. Sektionscheferna är 
positiva till att informera andra sektionschefer om modellen på ett 
Ledningsgruppsmöte i enheten. De tre enhetscheferna i de berörda enheterna 
får fått den tidigare utvärderingen som har gjorts.   
 

• Förslag att vi fortsätter med modellen med fem handledare, 10 
studerande på de tre vårdboendena.  

 

• Förslag att användandet av modellen utökas med tre ytterligare 
vårdboende som är intresserade av att medverka.  

 

• Förslag att vi har med möjlig användning av modellen vid uttag till 
handledare utbildning vid Särskilt boende.  

 

• Förslag att det görs en tydlig tidsplan för APL perioden som skickas till 
handledare och sektionschefer innan perioden börjar. Handledare 
träffar och utvärdering planeras in och ingår i tidsplaneringen.  


