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Nätverksprojektet Bästa kunnande samlar av utbildningsanordnare in verksamhetsmodeller och 
goda praxis för att genomföra lärande som sker på arbetsplatsen. Verksamhetsmodellerna och 
materialen delas för användning av alla utbildningsanordnare på en nationell elektronisk platt-
form. Utgående från modellerna och materialen utarbetar projektnätverket Bästa kunnande till-
sammans med arbetslivet en gemensam uppfattning om den utbildning som ordnas på arbets-
platsen bl.a. vid arbetslivsfora hösten 2018.  

 

Duunila – arbetslivsinriktad lärmiljö i den handledande utbildningen   
 
  

Duunila är en verkstad i läroanstalten som erbjuder hjälpsamma händer för företagare samt en 
trygg arbetslivsinriktad lärmiljö för studerande som behöver krävande särskilt stöd.   
Duunilas kunder är företagare i närområdet. De studerande utför bl.a. följande arbetsuppgifter 
för företagarna: förpackar i påsar, fäster etiketter, laminerar, förstör dokument och monterar ihop 
spellådor. Dessutom gör de studerande i Duunila beskrivningar av arbetsanvisningar och olika 
städuppgifter.  
 
Verksamheten har som mål att förbättra den studerandes funktions- och arbetsförmåga samt ge 
träning i att följa arbetslivets spelregler. Duunilas arbetstränare koordinerar verksamheten och 
arbetsuppgifterna samt sköter företagskontakterna bl.a. vid företagarfrukostar varje månad. Ar-
betstränaren bedömer och följer de studerande funktionsförmåga samt stöder, handleder och 
tränar de studerande resursinriktat.  

 

Beskrivning av arbets-
redskap och material 
 
• Ett multifunktionellt ut-
rymme, med arbetsstationer 
för olika arbetsuppgifter, la-
gerutrymmen, och arbetsred-
skap som behövs bl.a. för att 
förpacka i påsar, fästa etiket-
ter, laminera och att förstöra 
dokument  
• Duunila samarbetar med lo-
gistiksbranschen så att de 
studerande sköter transporten 
av varorna  

 

 

 

Fördelar  
 

 
• I Duunilas verksamhets-
miljö stöder man studerande 
som har betydande utma-
ningar. De studerande kan 
ha utmaningar gällande 
självförtroende, koncentrat-
ion och noggrannhet samt 
styrning av den egna verk-
samheten, som t.ex. ifråga 
om att inleda, planera och 
genomföra arbetet.  
*De studerande kan även 
ha utmaningar ifråga om ar-
betslivsfärdigheterna, som 
t.ex. att följa tidtabeller och 
avtal samt ifråga om uppträ-
dandet.  

 

Utmaningar  
 
 
• Duunila är en trygg och 
handledd men äkta lärmiljö 
med låg tröskel  
• Den studerandes funktions- 
och arbetsförmåga framträ-
der genom arbete i äkta ar-
betsuppgifter. Samtidigt kan 
den också bäst förbättras.  
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