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Verktygslåda Fokus 
Yrkesutbildning VO 

 

Här finns praktiska metodstöd och verktyg, exempelvis 
Yrkesambassadörsutbildningen, förslag på planering för 
prao, verktyget ”Gör jämt i Vård- och omsorgscollege”, 

studiematerial om arbetsplatslärande.  

De nya modulerna i handledarutbildningen och flera 
verktyg för att arbeta språkutvecklande finns också här. 
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Till dig som precis öppnat 
Verktygslådan 
I den här verktygslådan finns resultaten i form av metodstödjande material från det 

nationella ESF-finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO samlat i en 

verktygslåda. Projektet har haft olika delar som tillsammans bildat en helhet. Tre 

delprojekt har genomförts med olika teman – Attraktion till yrket, Språk och 

kommunikationskompetens samt Handledning och det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Två övergripande områden i projektet har handlat om metoder att stärka 

arbetsplatslärandet och att tillhandahålla verktyg för ökad jämställdhet och bättre 

könsbalans.  

Hela VO-Collegestrukturen har på olika sätt involverats i arbetet med projektet, främst 

genom dialog med regionala samordnare/processledare och andra nyckelfunktioner. 

Några regionala college har medverkat som piloter i delprojekten och många har 

genomfört regionala dialoger kring frågor kopplade till projektets arbete. Projektet – 

liksom VO-College i stort – bygger på samverkan och det har varit viktigt med stor 

delaktighet under projektarbetet för att få med så många olika synpunkter som 

möjligt. 

När projektet nu avslutats, är förhoppningen att de praktiska verktyg och stödjande 

material som tagits fram i projektet ska komma till användning och bidra till utveckling 

inom VO-College. Se dem som möjligheter och utgå från de områden som just ni vill 

utveckla i ert regionala och/eller lokala college. Flera av metodstöden och verktygen 

vänder sig direkt till respektive verksamhet, exempelvis studiematerialet om 

arbetsplatslärande. Andra verktyg kan förhoppningsvis inspirera utbildningsanordnare, 

exempelvis normmedveten genomgång av kurslitteratur. Ni väljer själva hur ni vill 

använda verktygen. 

I detta dokument presenteras verktygen och metodstöden översiktligt. Länkar finns till 

VO-colleges hemsida, där allt kan laddas ner i sin helhet. 

Har du frågor eller funderingar om resultaten i verktygslådan eller om projektet i stort? 

Kontakta Carin Bergström, projektledare och utvecklingsledare VO-College kansli 
carin.bergstrom@vo-college.se  

 

Lycka till i ert utvecklingsarbete! 

  

mailto:carin.bergstrom@vo-college.se
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Arbetsplatslärande i VO-College  

Studiematerial att använda i arbetsgrupper 

Det här materialet handlar om arbetsplatslärande i Vård- och omsorgscollege. Det kan 
fungera som ett studiematerial för arbetsgrupper som vill utveckla en lärande kultur 
och en lärande struktur på sina arbetsplatser. Det är komponenter som behöver finnas 
på arbetsplatser där alla lär. 

Studiematerialet inleds med en beskrivning av det som framkommit i olika dialoger om 
arbetsplatslärande inom VO-College och avslutas med ett antal diskussionsfrågor som 
är tänkta att arbetsgruppen ska diskutera. Att lära tillsammans på arbetsplatsen bidrar 
sannolikt till yrkesutveckling för medarbetare samtidigt som verksamheten utvecklas. 
Arbetsplatslärande handlar om att alla på en arbetsplats lär, både medarbetare och 
elever i apl eller LIA. 

Här kan du ladda ner studiematerialet om arbetsplatslärande:  
Länk till Arbetsplatslärande i VO-College 

”Gör jämt i Vård- och omsorgscollege” 

En verktygslåda för att arbeta med genus, jämställdhet och den könssegregerade 
arbetsmarknaden 

Vill du göra din verksamhet attraktiv för fler? Det råder stor brist på arbetskraft inom 
vård- och omsorgsbranschen och den är starkt könssegregerad – både på utbildningar 
och arbetsplatser. Att arbeta med jämställdhet och inkludering är viktiga aspekter av 
att rekrytera och kunna behålla fler medarbetare.  

Tanken med detta material är att ge ökad kunskap och konkreta exempel på hur 
arbetet kan gå till såväl i utbildningen som på arbetsplatsen. Här hittar du fördjupad 
information om jämställdhet, normer och ickediskriminering. Det finns också konkreta 
verktyg och metoder för dig som vill sätta igång med/utveckla förändringsarbetet här 
och nu. 

Här kan du ladda ner verktygslådan för att arbeta med genus, jämställdhet och den 
könssegregerade arbetsmarknaden: Länk till Verktygslåda jämställdhet 

  

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/arbetsplatslarandeivocollege.pdf
https://www.vo-college.se/dokumentbank/12851/1688?section=home
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Fem insatser för attraktion  

till vård- och omsorgsbranschen 

Verktygen som handlar om attraktion vänder sig till VO-College samverkansstruktur i 
stort, här finns verktyg både för arbetsplatser och utbildning. 

Normmedveten idébank 

I idébanken finns samlade exempel på sådant som görs i olika regionala VO-College i 

landet för att stärka branschens attraktion. Allt material är fritt att använda som det är 

eller att inspireras av för egna aktiviteter. Idébanken är tänkt som en levande 

samlingsplats som fylls på och utvecklas successivt. För er som vill bidra med material 

finns en mall att fylla i och skicka till Vård- och omsorgscollege nationella kansli.  

Här hittar du idébanken: Länk till Idébanken 

Här hittar du mallen för att bidra med nya idéer till idébanken: Länk till Mall Idébank 

Yrkesambassadörsutbildning  

Yrkesambassadörer har en viktig funktion att fylla. De kan beskriva yrket och attrahera 

fler till utbildning och arbete i vård och omsorg. Utbildningsmaterialet har tagits fram 

tillsammans med regionala VO-College.  

Utbildningen är indelad i fyra moduler, där varje modul tar tre timmar att genomföra. 

Tanken är att det ska vara enkelt att använda och att veta vilken modul som är lämplig i 

aktuellt sammanhang.  

• Modul 1: Introduktion för Yrkesambassadör 

• Modul 2: Yrkesambassadör på Mässor och öppna hus 

• Modul 3: Yrkesambassadör på Upplevelseverkstäder 

• Modul 4: Yrkesambassadör för elev på prao  

Till varje modul finns en powerpointpresentation, en handledning, uppgifter, förslag till 

utvärdering samt en mall för inbjudan. 

Här hittar du Yrkesambassadörsutbildningen: Länk till Yrkesambassadörsutbildningen 

https://www.vo-college.se/idebank
https://www.vo-college.se/dokumentbank/12851/1591?section=home
https://www.vo-college.se/dokumentbank/12851/1561?section=home
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Normmedvetet planeringsmaterial för prao 

Praon för elever på högstadiet, som nu är obligatorisk, ger goda möjligheter att visa 

vad det innebär att jobba i olika verksamheter inom vård och omsorg. 

Planeringsmaterialet ger stöd i hela processen – från att förbereda mottagandet av 

eleven till avslutningen praoveckan. Där finns bland annat en sammanställning av vad 

ungdomar tycker är viktigt för en bra prao, argument för att ta emot elever på 

arbetsplatsen och en mall för schemaläggning av praon. 

Planeringsmaterialet kan med fördel användas i och tillsammans med 

yrkesambassadörsutbildningen, modul 4. 

Här hittar du planeringsmaterialet för prao: Länk till Planeringsverktyg Prao idébank  

Normmedveten översiktlig genomgång av kurslitteratur 

Alla som studerar på vård- och omsorgsprogrammet – både unga och vuxna – 

använder kurslitteratur som i text och bild förmedlar budskap om arbetet inom vård 

och omsorg. Det är viktigt att i alla sammanhang tydligt kommunicera att det är ”en 

bransch för alla”. Inom ramen för projektet har en översiktlig genomgång gjorts av 

kurslitteratur som används på två kurser inom VO-programmet.  

Den är tänkt som inspiration för läsaren att själv kunna fundera vidare över hur bilden 

av branschen kommuniceras. I materialet finns tips på länkar och handböcker som kan 

användas som inspiration för fortsatt arbete.  

Här hittar du genomgången av kurslitteratur: Länk till Kurslitteratur för alla  

Nätverksmodell för män 

Män är underrepresenterade inom vård och omsorg och vi vet genom forskning att 

minoriteter i högre utsträckning tenderar att hoppa av sina studier eller sluta jobba i 

branschen. Att starta ett nätverk för killar/män kan vara ett sätt att öka attraktionen 

för branschen. Modellen har tagits fram tillsammans med killar/män som är 

yrkesverksamma och/eller studerar vård och omsorg och den innehåller beskrivningar 

av hur ett nätverk kan startas, hur nätverksträffar kan genomföras och förslag på 

innehåll.  

Här hittar du modellen för nätverk för män: Länk till Checklista nätverk för män 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/planeringsmaterialpraoidebank.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/kurslitteraturforalla.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/checklistanatverkforman.pdf
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Delprojekt Språk och kommunikationskompetens  

Det stödmaterial kring språk och kommunikation som utvecklats inom ramen för 
projektet, innehåller olika typer av dokument som på ett eller annat sätt beskriver hur 
man kan arbeta med att medvetandegöra frågor som rör språkutveckling. Det kan till 
exempel vara en powerpointmall om konceptet språkombud, ett upplägg till en 
nätverksträff mellan vård- och sfi-/svalärare, diskussionsunderlag för regionala och 
lokala styrgrupper.  

Alla delar i stödmaterialet är tänkta som förslag – en möjlig utgångspunkt för ert eget 
arbete. Använd dem gärna som en bas och anpassa efter era behov och 
förutsättningar.  

Länk till Stödmaterial - Språk och kommunikation 

Konceptet språkombud 

Förutom information om just språkombudsutbildningen på www.vo-
college.se/sprakombud, hittar ni även informationsfilmer med koppling till 
språkombud. Utforska gärna hemsidan. Samtliga filmer finns på Youtube:  
Länk till filmerna  

På hemsidan finns även två rapporter: 

• ”Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?”  

• ”Språkombudet som resurs på arbetsplatsen”  

Dessa rapporter kan vara till hjälp för att hitta argument av olika slag som stödjer en 
satsning på språkombud inom VO-College. 

  

https://www.vo-college.se/dokumentbank/34948?section=documentbank&g=34948
https://www.vo-college.se/dokumentbank/34948?section=documentbank&g=34948
http://www.vo-college.se/sprakombud
http://www.vo-college.se/sprakombud
https://www.youtube.com/watch?v=MiujojgoXkM&list=PLlmom4FpA1L0N10c787lPB_ncryV3h6Bb
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbank/ardetekonomisktforsvarbartattsatsapasprakombud-ekonomisktunderlagandersjohren.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbank/sprakombudetsomresurspaarbetsplatserainabigestans2019.pdf
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Nya och/eller uppdaterade  

verktyg för handledning 

Uppdaterad handledarutbildning steg 1–2 avseende 
inkludering och språkutveckling 

Handledarutbildningen steg 1–2 har uppdaterats med en modul som fokuserar på icke-
diskriminering. Den innehåller en film kallad ”Inkludering” och processfrågor att 
använda för att fördjupa kunskaperna. Modulen beräknas ta 1–3 timmar att 
genomföra beroende på hur omfattande vård- och omsorgsläraren väljer att göra den.  

Här hittar du den nya modulen om inkludering i handledarutbildningen: 

Länk till filmen Inkludering och frågeställningar  

Handledarutbildningen steg 1–2 är också uppdaterad avseende språk. Det finns ett 
material kallat ”Språkmodul” som innehåller förslag på filmer och diskussionsfrågor 
kopplat till olika dilemman och scenarier. Modulen beräknas ta 1–3 timmar att 
genomföra beroende på hur omfattande vård- och omsorgsläraren väljer att göra den.  

Handledarutbildning steg 1–2 är även allmänt uppdaterad utifrån synpunkter som 
framkommit från regionala VO-College under projekttiden och utifrån att den togs 
fram för några år sedan och vissa delar därför blivit inaktuella. Dock återstår vissa delar 
om validering att ändra, något som inte ingått i delprojektet.  

Här hittar du den nya modulen om språk i handledarutbildningen: 

Länk till modulen Handledning - Språk 

Modeller och metoder för handledning 

Modeller för handledning som ökar tillgängligheten av apl/LIA, praktik- och praoplatser 
i verksamheterna behöver synliggöras och spridas. I projektet har mallen ”Modeller för 
handledning” skapats och är tänkt att fungera som underlag för erfarenhetsutbyte, 
arbetsplatslärande och vidare utvecklingsarbete för och/eller mellan olika vård- och 
omsorgsverksamheter.  

Mallen kan fyllas i och lämnas in av alla som arbetar i vård- och omsorgsverksamheter 
samt av andra som vill synliggöra bra utvecklingsarbete som behöver spridas.  

Här hittar du den exempel på organisering av handledning: Sahlgrenska och Svedala 

Här hittar du mallen för att bidra med nya idéer om organisering av handledning: 

Länk till mallen Modeller för handledning 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/filminkluderingochfragestallningartillfilmen.pdf
https://www.vo-college.se/dokumentbank/12851/1571?section=home
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/sahlgrenskauniversitetssjukhuset-konceptforhandledning.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/svedalakommun-konceptforhandledning.pdf
https://www.vo-college.se/handledarutbildning/modeller-handledning-inom-vard-och-omsorg
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Metoder för handledning exempelvis Peer Learning 

Fortsatt utvecklingsarbete 

I november 2018 genomfördes ett dialogcafé i delprojektet ”Handledning” med 
medverkan av forskare och personer/funktioner med tidigare erfarenhet av att arbeta 
med Peer-Learning. Vid dialogcaféet togs ett första steg till utvecklingsinsatser för att 
förverkliga Peer-Learning även för undersköterskor (motsvarande titel) i Skåne. Peer 
Learning är ett område där det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete.  


