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MOD ATT FÖRNYA
DEN NYA YRKESUTBILDNINGEN BLIR VERKLIGET GENOM ARBETE!

METODER OCH REDSKAP FÖR 
UNDERVISANDE OCH HANDLEDANDE 
PERSONAL

Hur introducerar jag en 
arbetsplatshandledare? Vad ska jag 
komma ihåg om lärande i arbetslivet? 
Hur görs bedömningen? På vilket sätt 
kan arbetslivssamverkan befrämjas och 
fördjupas? Av vem får jag stöd i mitt 
arbete och hur kan jag utvecklas och 
upprätthålla mitt kunnande t.ex med 
hjälp av digitala verktyg? 

Det finns många verktyg och modeller 
som ger lösningar på frågorna som 
den undervisande och handledande 
personalen inom yrkesutbildningen 
har. Med hjälp av verktygen och 

modellerna har var och en möjlighet att 
förverkliga den nya yrkesutbildningen 
i det egna arbetet och i olika skeden 
av arbetskarriären. Metoderna och 
modellerna stöder också de mål 
förmännen och ledningen har ställt upp 
för yrkesutbildningen.

Metoder, verktyg och stödmaterial 
har gjorts tillsammans i det nationella 
Bästa kunnande –nätverksprojektet 
(2017-2019). I nätverket ingår tio 
yrkesutbildningsanordnare och alla fem 
yrkeslärarhögskolor.



LOTSLÄRARE 
LÅG TRÖSKEL TILL KOLLEGIALT STÖD FÖR UNDERVISANDE OCH HANDLEDANDE PERSONAL

VEM ÄR LOTSLÄRARE?
VAD GÖR EN LOTSLÄRARE?
VILKEN ÄR NYTTAN MED 
LOTSLÄRARVERKSAMHETEN?  
Förändringarna i arbetslivet och 
yrkesutbildningen förutsätter 
fungerande modeller hos 
utbildningsanordnaren för att säkerställa 
kunnandet och en kvalitativ verksamhet 
hos den undervisande och handledande 
personalen. 

I lotslärarmodellen handleder, hjälper 
och uppmuntrar lotsläraren sina 
kollegor i vardagliga utmaningar och 
förändrande situationer på många 
olika sätt: personligt, elektroniskt och 
tillsammans i grupp. Lotsläraren kan 

kontaktas i vardagliga frågor som man 
inte har tillräckligt med information om. 
Lotsläraren hjälper också förmannen 
och ledningen med att förankra 
förändringarna inom yrkesutbildningen. 
Lotsläraren samarbetar med andra 
lotsar och personal genom att öka 
delaktigheten mellan olika parter.  

Lotsningen leder till att nivån på 
kunnandet höjs och hålls på aktuell 
nivå hos alla. Stöd och snabb hjälp 
är tillgänglig i frågor som ger upphov 
till funderingar. Resultatet är bättre 
kvalitet och enhetliga förfaringssätt. 
Öppenheten, delaktigheten 
och välbefinnandet för hela 
arbetsgemenskapen förbättras.

LOTSLÄRARMODELLENS VERKSAMHETSNIVÅER

ATT VARA VERKSAM  
SOM LOTS

INFORMATION OM 
LOTSLÄRARVERKSAMHETEN

SAMARBETE  
MELLAN LOTSARNA

KOORDINERING AV  
LOTSLÄRARVERKSAMHETEN

UTBILDNINGSANORDNARENS STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR.  
STÖD AV FÖRMAN OCH LEDNING

Läs mera: 

bit.ly/bklotslärare



INTRODUKTION AV  
ARBETSPLATSHANDLEDARE RIKTAT TILL LÄRARE

Arbetslivet förväntar sig enhetliga 
tillvägagångssätt och kvalitet i 

handledning av lärande i arbetslivet, att 
arbetsplatshandledarna får stöd vid rätt 
tidpunkt av läroanstalterna och lärarna

Den ansvariga lärarens introduktion för lärande i arbetslivet 
innehåller de punkter som man behöver diskutera och 

komma överens om med arbetsplatshandledaren och den 
studerande. I listan finns mer information där man beskriver 

vad som behöver beaktas i de olika skedena.

Målsättningen är en 
nationellt kvalitativ och 
enhetlig introduktion av 

arbetsplatshandledare enligt 
rådande bestämmelser

Läraren och arbetsplatshandledaren 
får arbetsplatsens arbetsuppgifter 

och kraven på yrkesskicklighet 
i examensgrunderna att 

överensstämma

Introduktion uppmuntrar 
arbetsplatshandledare att 

delta i mer omfattande 
fördjupning i temat

Läs mera:

bit.ly/bkintroduktion



OPEN DAY VERSKSAMHETSMODELLEN GÅR TILL SÅHÄR: 

OPEN DAY - VERKSAMHETSMODELLEN

FÖR ETT INTENSIVARE  
ARBETSLIVSSAMARBETE  

Läraren kommer med 
sin förman överens om 
besök till en arbetsplats

Läraren kommer överens om besök med 
representanten för arbetsplatsen och 
bekantar sig med material som berättar 
om den nya yrkesutbildningen

Läraren lägger till uppgifter 
om arbetsplatsen i 
gemensamma filer

Läraren fyller i respons 
tillsammans med 
representanten för 
arbetslivet

Läraren besöker arbetsplatsen, diskuterat 
om företagare, den nya yrkesutbildningen 
och befrämjande av samarbete med 
arbetslivet  

Resultaten av responsen sammanställs 
och används i arbetslivssamarbete och vid 
utveckling av utbildning

En av målsättningen med den nya 
yrkesutbildningen är att samarbetet 
mellan arbetslivet och läroanstalterna 
ska öka. Den målsättningen stöds 
av Open Day-verksamhetsmodellen, 
där lärare under en dag besöker 
arbetsplatser och berättar om 
nyheterna inom yrkesutbildningen och 
breddar möjligheterna till samarbete.

Open Day-verksamhetsmodellen sker 
systematiskt enligt givna anvisningar.  
Den information som man får under 
besöket samlas in för vidarebehandling. 
Via den respons som man får efter 

besöken fås information om arbetlivets 
behov och värdefull respons om i 
vilken riktning yrkesutbildningen borde 
utvecklas.

Med hjälp av de personliga kontakter 
som skapas blir samarbetet enklare 
mellan arbetslivet och läroanstalterna 
och möjligheterna till ömsesidig 
kontakt förbättras.  Open Day är också 
en bra orsak att ta kontakt med nya 
arbetsplatser som man inte tidigare 
har erfarenhet av att samarbeta med 
t.ex. om lärande i arbetslivet eller annat 
läroanstaltssamarbete.



OPEN PARTNER - VERKSAMHETSMODELLEN

VÄLKOMMEN PÅ BESÖK TILL LÄROANSTALTEN!  

Bekanta dig med tilläggsmaterial! 

En av målsättningen med den nya 
yrkesutbildningen är att samarbetet 
mellan arbetslivet och läroanstalterna 
ska öka. Den målsättningen stöds av 
Open Partner-verksamhetsmodellen, 
där arbetslivsrepresentanten bjuds in till 
läroanstalten på besök för att bekanta 
sig med vardagen där, samtidigt som 
man ser undervisningen inom den egna 
branschen i dagsläget.

I Open Partner –verksamhetsmodellen 
utgår man från att antingen studerande 
eller läroanstalten är den aktiva parten. 
Studerande har t.ex. möjlighet att bjuda 

in den egna arbetsplatshandledaren på 
besök eller alternativt bjuder läraren 
in arbetslivets samarbetsparter på 
besök för att bekanta sig med en 
vanlig studerandedag.  Under besöket 
har arbetslivets representant också 
möjlighet att presentera den egna 
arbetsplatsens verksamhet. Med hjälp 
av Open Partner –verksamhetsmodellen 
kan möjligheter till nya samarbetsformer 
öppnas och arbetsplatserna närmar sig 
studerande samtidigt som samarbetet 
mellan arbetsliv, läroanstalt och 
studerande stärks. 

Bekanta dig med tilläggsmaterial!

bit.ly/bkopendayochpartnerbit.ly/bkopenday



GUIDER FÖR BEDÖMNING AV KUNNANDE
Bedömningen av kunnande är en 
viktig del av studerandes studieväg 
– en höjdpunkt för vad som har 
åstadkommits och hurudant kunnande 
studerande har uppnått. Bedömning 
är utmanande och ofta kan också 
faktorer som inte borde ha betydelse för 
slutresultatet inverka. I yrkesutbildning 
är kunnande om bedömning 
ett centralt kompetensområde 
för läraren. Dessutom behöver 
arbetsplatshandledare och andra 
representanter för arbetslivet kunnande 

om bedömning då dessa förutom 
att de deltar i handledningen också 
deltar i bedömningen av studerandes 
kunnande. 

Studerandes, arbetsplatsens och 
lärarens guide för bedömning av 
kunnande stöder planering och 
bedömning av kunnande enligt 
kriterierna i examensgrunderna.

Bekanta dig med guiderna:

bit.ly/bkguider



CHECKLISTOR
Hurudana förberedelser behövs 
när studerande inleder lärande 
i arbetslivet? Vem fungerar som 
arbetsplatshandledare och hur 
genomförs arbetsplatshandledningen? 
Vilka arbetsuppgifter stöder studerandes 
mål för kunnande och karriärplanering? 
Vad avses med att ge och få respons och 
att följa upp studierna? 

Dessa och många andra frågor 
uppstår då både studerande, 
arbetsplatshandledaren och läraren 
planerar studerandes lärande i 
arbetslivet. Yrkesutbildning är mer 

eller minde omöjlig att förverkliga 
utan ett nära samarbete mellan lärare, 
arbetsplatshandledare och studerande. 
Parterna är många, ärenden hänger i 
luften och i det dagliga arbetet är det 
inte alltid så lätt att samla tankarna och 
fundera på vad allt som ingår i lärande i 
arbetslivet. 

Studerandes, 
arbetsplatshandledarens och lärarens 
checklista för lärande i arbetslivet 
stöder planeringen av lärandet, respons 
och karriärplanering för att nå de 
uppställda målen.

Bekanta dig med checklistorna:

bit.ly/bkchecklistor



Bekanta dig med exempel

DELTAKTIGA SAMARBETSMODELLER
Den nya yrkesutbildningen blir 
verklighet genom att jobba tillsammans! 
De delaktiga samarbetsmodellerna 
erbjuder olika ideér för att utveckla 
och förnya verksamhetssätten i 
yrkesutbildningen. Mitt i förändringen 
och förnyelsen är det viktigt att alla har 
möjlighet att delta i diskussioner och i 
utvecklingen. 
  

Träffar med öppna diskussioner:  
• Pedakahvilat 
• Teemalliset aamukahvit 
• Yhteiskehitetään -tapaamiset 
• Vi utvecklar tillsammans-träffar
• Dialoginen MeetUp 
• Porinakahvit 
• Yhteinen kieli –paja 
• Luotsiopen kahvihetket 
• 

Integrering av gemensamma 
examensdelar:  

• GEM-integrering i yrkesinriktade 
examensdelar

• GEM i samarbete
• PopUp Open -dag

Bekanta dig med tilläggsmaterialet! 
• Teemoja keskustelun avuksi  
• Hiljainen keskusteluseinä  
• Ordspel om 

yrkesutbildningsreformen

De delaktiga samarbetsmodellerna  kan 
användas av alla som är verksamma 
inom yrkesutbildningen: förmän, lärare, 
handledare o.s.v. Modellerna kan 
användas med kort förberedelsetid 
vid olika träffar eller vid långsiktiga 
och  omfattande utvecklingsprocesser. 
Samarbetsmodellerna har använts 
i internt utvecklingsarbete inom 
läroanstalter men även tillsammans 
med representanter för arbetslivet.  

bit.ly/deltaktiga_samarbetsmodeller

Bekanta dig med tilläggsmaterial:



Bekanta dig med tilläggsmaterialet!

DIGITALA KOMPETENSSTIGAR

bit.ly/digitalakompetensstigar

Olika åtgärder som är planerade för 
att utbildningsanordnaren ska kunna 
säkerställa att personalen kan identifiera 
sitt eget kompetensbehov, i samarbete 
planera förvärvande av kompetens, 
skaffa kunnande, och arbeta enligt  
den förnyade lagstiftningen och enligt 
arbetslivets behov. Kompetensstigarna 
anknyter till utvecklingssamtalen 
och kompetensutvecklingsplanerna. 
Ledningsfilosofin i Lean och 70-20-10 
modellen för förvärvande av kunnande 
utgör grunden för kompetensstigarna.

• Moodlen Pedapolku – malli  (på finska)
• Moodlen Pedapolku – kysymykset  (på finska)
• Moodlen työtilat Ohjaukseen ja arviointiin  

(på finska)
• JokaOpe (på finska)
• Pedapodcaster
• Öppen webbsida Oppiva Omnia 
• TEAMS tiimien yhteistyöskentelyn tukena  

(på finska)
• Lärarens digitala kompetensstig i TEAMS 
• 70-20-10 – opitaan yhdessä – opas   

(på finska)

Bekanta dig med tilläggsmaterial:



VAD DÅ BÄSTA KUNNANDE?
Bästa kunnande är ett nationellt nätverksprojekt 

som befrämjar den nya yrkesutbildningen bland den 
undervisande och handledande personalen. I nätverket 

ingår tio utbildningsanordnare och fem yrkeslärarhögskolor. 
Nätverksprojektet har som mål att stödja och utveckla 

kunnandet hos den undervisande och handledande 
personalen med hjälp av verksamhetsmodeller och och 

metoder när verksamhetsmiljön förändras - först testa och 
därefter förbättra.

 
Ha mod att förnya tillsammans med oss och använd det 
material som vi har gjort. Delta i de utbildningar som ska 

stöder utvecklingen av den nya yrkesutbildningen!

Vi finns också digitalt här:

blogit.gradia.fi/parasta_osaamista
Twitter: @Posaaja_

Facebook: @Posaamista
Instagram: parastaosaamista

bit.ly/Posaaja
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