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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.  

 
Stöd för lärande i arbetslivet  
 
  

Studerande som behöver krävande särskilt stöd studerar under handledning och med stöd av 
läroanstaltens personal i samarbetsföretag, bl.a. Citymarket, Prisma och Kodin Terra.  
Den studerande har möjlighet att skaffa praktisk arbetserfarenhet på arbetsplatsen, bekanta sig 
med olika arbetsuppgifter och bedöma sina egna färdigheter för branschen. Ett centralt mål är att 
förbättra den studerandes arbetslivsfärdigheter samt att utveckla självkännedomen och de soci-
ala färdigheterna.  
Läroanstaltens tränare (läraren, studiehandledaren eller någon annan person som man överens-
kommit med) fungerar som daglig handledare, ”arbetspar”, uppmuntrare, förhandlare och kon-
taktperson på arbetsplatsen.  
Tränaren fungerar också som attitydpåverkare och instruerar arbetsplatsens personal i hur man 
bemöter och handleder en studerande som behöver särskilt stöd.  

Beskrivning av arbets-
redskap och material 
 
• Läroanstaltens representant 
(tränaren) har en central roll 
och kan bygga på ett nära 
samarbete med arbetslivet och 
en god kännedom om den stu-
derande   
• Den studerandes mål kopp-
las till arbetsplatsens arbets-
uppgifter   
• I metoderna ligger tyngd-
punkten på att ge rytm åt da-
gen, göra delaktig, göra saker 
tillsammans, avancera i små 
steg, fortlöpande respons, 
handledning och uppmuntran     
• Tydliga, överenskomna spel-
regler, sätt att ha kontakt och 
snabbt reagerande och stöd i 
problemsituationer   

 

Fördelar  
 

 
• Den studerande får arbeta 
med stöd i en autentisk ar-
betsmiljö och bekanta sig 
med arbetslivet och arbets-
uppgifterna inom branschen  
• Den studerande får bättre 
självförtroende, social för-
måga och funktionsförmåga 
samt blir mera medveten om 
det egna ansvaret   
• I arbetsteamet får den stu-
derande uppleva gemen-
skapskänsla och delaktighet  
• Den studerande kan upp-
täcka och dra nytta av sina 
starka sidor i arbetets utfö-
rande   

Utmaningar  
 

 
• Arbetet kan vara tungt både 
psykiskt och fysiskt och för en 
del studerande kan det med-
föra utmaningar bl.a. när det 
gäller motoriska färdigheter   
• Arbetet kräver av den stu-
derande uppfattningsförmåga 
och fortlöpande koncentration  
• Man behöver ha social för-
måga och interaktionsför-
måga för arbetet utförs bland 
kunderna och arbetsplatsens 
personal och så att man blir 
sedd av dem. Därför kan det 
vara tungt för en del av de 
studerande 

Kontaktperson, e-post: Timo Lappeteläinen, timo.lappetelainen@spesia.fi  
Bransch: Handledande utbildning  
Utbildningsanordnare: Ammattiopisto Spesia 
 


