Modeller och material för
lärande i arbetslivet 11/2018

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 plattform. Utgående från modellerna och materialen utarbetar projektnätverket Bästa kunnande tillsammans med arbetslivet en gemensam uppfattning om den utbildning som ordnas på arbetsplatsen bl.a. vid arbetslivsfora hösten 2018.

Bilverkstaden Pajala
Pajala är en bilverkstad som läroanstalten upprätthåller, och i den får studerande som behöver
krävande särskilt stöd arbeta i en autentisk och välutrustad arbetsmiljö.
Handledaren i Pajala tar emot kundarbeten. Den studerande får en egen arbetsorder över dem
och sammanställer de anvisningar och uppgifter som behövs för att sköta dem från början till slut.
Den ansvariga läraren planerar, undervisar i nödvändiga frågor, handleder, stöder, följer de studerandes utveckling av kunnandet och ger respons. I arbetsprocesserna kan man förena utveckling både i fråga om yrkesinriktade och GEM-examensdelar.
Målet är att den studerande utvecklar sitt eget yrkeskunnande i en äkta arbetsmiljö under handledning av läraren genom att gå från grundläggande färdigheter mot ett mer omfattande kunnande och ett mer ansvarsfullt och självständigt arbetsutförande.

Beskrivning av arbetsredskap och material
• Bilverkstadens utrymmen
och utrustning
• Kraven på yrkesskicklighet i
examensdelarna har beskrivits
enligt verkstadens arbetsuppgifter på en uppföljningsblankett, i vilken utvecklingen av
kunnandet antecknas.
• Vid handledningen utnyttjar
man en gemensam WhatsAppgrupp

Fördelar

Utmaningar

• De studerande får en uppfattning om branschens arbetsuppgifter och vad de kräver
• Läraren och handledaren arbetar tillsammans med de
studerande och får en realistisk bild av deras kunnande
• Studerande som befinner
sig i olika stadier av kunnande arbetar som arbetsteam och handleder även
samtidigt varandra. Det förstärker den gemensamma
gruppandan.
• De studerande får det stöd
och den handledning som de
behöver
• Man kan snabbt ingripa vid
problem

• Att hitta arbetsuppgifter på
lämpliga nivå åt varje studerande
• Det är svårt att förutse arbetsuppgifterna

Kontaktperson, e-post: Reima Lallukka, reima.lallukka@spesia.fi
Bransch: Bilbranschen
Utbildningsanordnare: Ammattiopisto Spesia

