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Lärande i flerform: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, de obliga-
toriska examensdelarna  
 
Lärande i flerform har vid Gradia Jyväskylä genomförts i de obligatoriska examensdelarna 
i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen redan i flera års tid. Ursprungligen 
var flerformstillämpningen för det mesta riktad till läroavtalsstuderande, men på senare tid 
har studerande oberoende av finansiering kunnat välja den som personlig tillämpning, 
även via kontinuerlig ansökan.  Studierna förutsätter att de studerande har goda färdig-
heter i självstyrning eftersom examensutbildningen består av närstudieperioder, självstän-
diga studier mellan närstudieperioderna samt lärande i arbetslivet. Studierna förutsätter 
förmåga att ta ansvar för det egna lärandet, föra den egna lärandeprocessen framåt och 
söka handledning vid behov. Utöver detta förutsätter studierna goda informationstekniska 
färdigheter. Mellan närstudieperioderna förvärvas och säkerställs kunnande med olika 
uppgifter som länkas samman med närvårdarens arbete, kraven på yrkesskicklighet i den 
ifrågavarande examensdelen. Kunskap inhämtas och tillämpas i praktiken, i det egna ar-
betet/på platsen för lärande i arbetslivet/på kunderna och målet är att man uppnår det kun-
nande som krävs i yrkesprovet. Processen för lärande i flerform genomförs så att uppgif-
terna även förbereder för innehållet i följande närstudieperiod, dvs. den pedagogiska ut-
gångspunkten är en modell för omvänt lärande. Till stöd för lärandeprocessen har man en 
lärmiljö på nätet, där de studerande får respons förutom av lärarna även av studiekamra-
terna.  
 
Livssituationen för de studerande i lärandet i flerform varierar en hel del. Flera studerande 
har redan avlagt någon examen (yrkesskolexamen, studentexamen, yrkesinriktad exa-
men) och de kan ofta även studera vid sidan av sitt eget arbete. Trots det är studierna i 
flerformstillämpningen på heltid, arbetet och livssituationen i övrigt ska t.ex. möjliggöra ett 
lärande i arbetslivet fullt ut, och beakta arbetstiderna på arbetsplatserna. Av det egna ar-
betet kräver det alltså även flexibilitet enligt vad studierna kräver.   
 
Stigen är väldigt annorlunda för varje studerande i lärandet i flerform. Så bygger man till 
exempel upp starttidpunkten och längden för lärandet i arbetslivet och planeringen av yr-
kesprovet med stark personlig tillämpning, tillsammans med arbetsplatserna. Lärandet i 
arbetslivet kan ske endera enligt ett läroavtal eller ett utbildningsavtal.   
 
Flerformstillämpningen förutsätter att läraren har tillägnat sig kraven på yrkesskicklighet i 
hela examensdelen, har förmåga att kasta sig med in i lärandeprocessen och att handleda 
studerandena individuellt. Läraren har mera rollen av att vara handledare - såväl i klassen 
som även på nätet. Vidare understryks lärarnas goda färdigheter och kunnande i informat-
ionsteknik. Det är skäl för läraren att förstå att lärandet sker i olika miljöer och att den stu-
derande har ansvaret för lärandeprocessen. De studerande behöver få stöd och handled-
ning för lärande i olika miljöer. 
 


