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Bra lösningar i vardagen 
Yrkesutbildningen har kunden i fokus och lärande i arbetslivet har en nyckelroll i den 
nya yrkesutbildningen. Med hjälp av guiden kan läroanstalten och arbetslivet utveckla 
lärande i arbetslivet tillsammans. Guiden kan även användas för att utveckla läro-
anstaltens service för studerande och arbetslivet. 

Guiden för god service består av fyra delar

Det här är del tre av Guiden för god service.

Del 1 Utveckla kompanjonskap 
Del 2 Förbättra servicen med hjälp av åtta punkter 
Del 3 Bra lösningar i vardagen 
Del 4 Arbetsbok: Planera, förverkliga och utveckla!

Denna del innehåller konkreta lösningar som du direkt eller efter mindre justeringar kan ta i 
vardagsbruk i din organisation. Lösningarna förstärker kompanjonskap i växelverkan mellan 
utbildningsanordnaren och arbetslivet. 

Lösningsmodellerna har tagits fram tillsammans med arbetslivet som svar på de kritiska punkterna. 
De färdiga lösningsmodellerna kan du använda då du utvecklar servicen i din egen organisation. 
Bekanta dig även med servicelöftena som utgör en väg mot god service.
 
I handbokens första del bekantantar vi oss med gemensam planering med arbetslivet och olika 
former av kompanjonskap. 

I den andra delen behandlas lärande i arbetslivets kritiska punkter.  

Den fjärde delen är en arbetsbok som hjälper dig att planera, förverkliga och utveckla lärande i 
arbetslivet i din egen läroanstalt. 

Version 1.10.2019
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1. Tillgänglighet och synlighet:
Säkerställ tillgängligheten och synligheten
Servicelöfte:
                                                                    
Vi erbjuder den service som kunderna behöver och vi beaktar deras olika behov. 
Aktuell information om utbildningsmöjligheter finns lätt tillgängligt. Det är smidigt 
att ansöka till olika utbildningar och lätt att hitta olika lösningar för att förvärva 
kunnande. Kedjan bryts inte, även om personerna byts.

Så här uppnås servicelöftet:

Säkerställ tillgängligheten och synligheten

Vi svarar snabbt på kundernas behov, flexibelt, på 
individuell nivå, kvalitativt och arbetslivsorienterat. 
Aktuell information hittas lätt. Kunden får en 
kontaktperson och en enhetlig service oberoende 
av bransch.

Lyssna på kundens behov 

Lyssna på kundens behov och säkerställ att kunden 
får en lösning. Definiera utvecklingsbehoven tillsammans. 
Hur beaktas följande aspekter i samarbetet mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet: 

• Är samarbetet anpassat efter företagets behov? 
• Planerar vi tillsammans med kunden? 
• Skräddarsyr vi utbildningsutbudet specifikt för kunden? 
• Beaktar vi den respons vi får? 
• Uppdateras samarbetsavtalet regelbundet?

Beakta olika möjligheter till samarbete

Under gemensamma möten väljer arbetslivets representant och utbildningsanordnaren tillsammans de 
lämpligaste samarbetsformerna. Beakta olika samarbetsmöjligheter: samarbete och kompanjonskap, 
lämpliga examensdelar för ifrågavarande bransch samt fortbildning för personalen. 

Ha aktuell kunskap om verksamheten

Kom överens om hur ofta man ska hålla kontakten. Vi når kompanjonskap i växelverkan då vi har aktuell 
kunskap om varandras verksamhet. Samarbetet dokumenteras (gärna i elektronisk form) eftersom det 
förenklar olika aktörers samarbete och servicen blir företagsspecifik. Samarbetsavtalet uppdateras 
regelbundet och det som är överenskommet finns tillgängligt för alla parter.
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst:    
FÖRETAGSSPECIFIK ÅRSKLOCKA
Företagsspecifikt, gemensam planering, beakta företagets egna behov samt beakta feedback och 
regelbunden uppdatering av årsklockan.

NÄR TRÄFFAS VI IGEN? – SKRÄDDARSYDD ÅRSKLOCKA FÖR ARBETSPLATSSAMARBETE
Ett samarbete i växelverkan med läroanstalten. Man försöker verkligen lyssna in kunden och vilka 
behov de har samt komma med konkreta lösningar. Företagen upplever att de har bättre nytta av 
studerande och arbetsplatsen får en bättre erfarenhet av att handleda studerande samt av lärande i 
arbetslivet, om studerande är på arbetsplatsen vid rätt tidpunkt. 

STUDERANDES OCH ARBETSGIVARENS EGEN SERVICELUCKA
En servicelucka är organisationens kundtjänst. Kunden får den information/tjänst som hen behöver 
från en enda lucka.

TÄNK OM DU AVLÄGGER EN EXAMENSDEL?
Inom en vecka efter att kunden tagit kontakt, vet hen hur och med vilken tidtabell hen kan avlägga 
önskad examensdel. Var, varför, när, service, hur, kanaler, på vilket sätt.

ARBETSLIVSARENA
Ordna ett utvecklingsforum tillsammans med arbets- och näringslivet.

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Tillgänglighet och synlighet
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2. Studerandes färdigheter: Kartlägg 
färdigheterna och möjliggör en mötesplats
Servicelöfte:

Utbildningen motsvarar arbetslivets framtidsbehov och studerande kan välja sin 
individuella stig till yrkesskicklighet.

Så här uppnås servicelöftet:

Kartlägg och säkerställ färdigheterna

Vi stöder utvecklingen av studerandes arbetslivsfärdigheter.
Tidtabellen för lärande i arbetslivet är individuell, sker vid 
rätt tidpunkt och studeranden får möjlighet att förbereda 
sig tillräckligt inför lärande i arbetslivet. Vi stöder studerande 
i arbetssökandet och i att hitta en lämplig arbetsplats. 

Läroanstalten ordnar evenemang där studerande och
arbetsgivare möts. Vi stöder studerandes förmåga till 
självbedömning av lärande i arbetslivet.

Utför verkliga arbetsuppgifter i en verklig arbetsmiljö

Genom äkta samarbete i en verklig miljö möts studerandens och arbetslivets behov. Tack vare kontakten 
med arbetslivet förstår studeranden bättre vilka krav som ställs i arbetslivet och kunnandet om
ifrågavarande bransch ökar. 

Då studerande bekantar sig med arbetslivet och arbetsmiljön, erbjuder utbildningsanordnaren 
rekryteringstillfällen åt företagen. Arbetslivskontakten ger även åt läraren möjligheter att utveckla sin egen 
arbetslivskompetens samt möjligheter till att upprätthålla olika former av nätverk med arbetslivs-
kompanjoner. Studerande och lärare kan tillsammans med företagets representant bekanta sig med bland 
annat företagets arbetssätt, arbetslokaler och apparater. 

Erbjud en mötesplats för studerande och arbetsgivare

Utbildningsanordnaren erbjuder en mötesplats för alla parter: de som är intresserade av branschen, 
studerande inom branschen, arbetsgivare, företag samt de som erbjuder utbildning inom branschen. 
Mötesplatsen kan innebära olika evenemang eller tjäster som ger en möjlighet för nätverkande för alla 
kunder.

Evenemangens innehåll kan anpassas efter behoven och kan till exempel bestå av: karriärberättelser, 
paneldiskussioner, frukost och nätverkande, öppen diskussion om kraven på yrkesskicklighet, ömsesidig 
respons, diskussioner om rekrytering och sommarjobb, samarbete kring utbildningsavtal och läroavtal. 
Tillfället ger studerande möjligheter att föra fram sin egen kompetens och studietakten kan försnabbas. 
Arbetslivet får engagerade och kunniga studerande. 
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst: 
STUDERANDES CV – STUDERANDES TIDIGARE KUNNANDE OCH ANDRA UPPGIFTER
När studerande skriver sitt eget cv inför lärande i arbetslivet, får arbetsplatsen en bättre bild av den 
studerandes kunnande, hobbyer, ålder osv.

CHECKLISTA FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET
Ett verktyg som stöd för introduktion. Tanken med blanketten är att ge arbetsgemenskapen 
information om studerande och sänka ribban för att mötas.

FÖRBÄTTRA FÄRDIGHETERNA FÖR LÄRANDE 
I ARBETSLIVET MED HJÄLP AV EN STUDIEVERKSTAD
Ger studerande möjlighet att stärka arbetslivsfärdigheten och yrkeskunnandet samt möjliggör att 
halvfärdiga uppgifter blir gjorda i läroanstalten innan studerande ska ut på lärande i arbetslivet. 

REDO FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET!
Lösningen utvecklar studerandes färdigheter inför lärande i arbetslivet. Utbildningsanordnaren svarar 
för den målinriktade och handledda utbildningen samt förbereder studerande för perioder av lärande 
i arbetslivet. 

ARBETSPLATSBESÖK
Gör ett arbetsplatsbesök med en representant från företaget för att bekanta er med arbetet.

ARBETSPLATSEN SOM EN INLÄRNINGSMILJÖ
En modell för lärande i arbetslivet, studerande studerar på arbetsplatsen under ett år och läraren är 
med på arbetsplatsen på heltid. 

BEKANTA DIG MED ARBETSLIVET
En introduktionsperiod innan lärande i arbetslivet. Studerande utvecklar yrkesskickligheten och 
arbetslivsfärdigheten.

LÄRANDE I ARBETSLIVET SOM ETT TEAM
Den pedagogiska teammodellen för lärande i arbetslivet stärker studerandes, lärares och 
arbetsplatshandledares samarbete.

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

 Studerandens färdigheter
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3. Gemensam förhandsplanering: 
Skapa en enhetlig handlingsmodell
Servicelöfte:

Lärande i arbetslivet planeras kvalitativt tillsammans med alla parter och i enlighet med 
lagen (PUK, avtal). ”Välplanerat är till hälften gjort”.

Så här uppnås servicelöftet:

Skapa en enhetlig handlingsmodell

Säkerställ en kvalitativ och enhetlig handlingsmodell 
för personlig utveckling av kunnandet. Alla parter har
nytta av enhetliga handlingsmodeller.

Säkerställ att alla parter har aktuell information

Säkerställ att kraven på yrkesskicklighet är klara och tydliga 
för alla parter. Säkerställ att alla aktuella material för 
handledning och stöd är tillgängliga för alla parter. 

En grundmodell för hur examensdelen kan förverkligas har definierats. Det centrala kunnandet samt de 
viktigaste arbetsuppgifterna finns till förfogande i både verbal och i visuell form. Ändringar i planeringen och 
dokumenteringen sker i realtid. Detta möjliggör uppföljning av inlärningen i realtid (för alla parter) under 
lärande i arbetslivet.

Se till att studierna framskrider på ett logiskt sätt, det ökar studerandens engagemang

Alla parter (studeranden, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren) förbinder sig att främja studerandens 
studier och känner till hur studierna framskrider (vad, var, när, vad sker till näst). Studeranden och 
arbetslivet förbinder sig till att dokumentera hur studierna framskrider (t.ex. med hjälp av anteckningar och 
fotografering).

Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst: 
LÄRARENS CHECKLISTA FÖR INTRODUKTION AV ARBETSPLATSHANDLEDAREN
Utvecklingsprojektet Bästa kunnande har tagit fram checklistor för lärande i arbetslivet för både lärare och 
arbetsplatshandledare.

STUDERANDE LÄR SIG I ARBETSLIVET – VI LYCKAS TILLSAMMANS  
En beskrivning av studiestigar för den studerandes lärande i arbetslivet. I beskrivningen framkommer rollerna 
för var och en (vad som sker före, under och efter).
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DIGITALT MATERIAL SOM STÖD FÖR LÄRANDE I ARBETE
I samarbete med utbildningsanordnare och arbetsliv har man tagit fram digitalt material som stöd för såväl 
arbetsplatshandledare som för studerande. 

OPA-VERKTYGET
OPA är ett mångsidigt och tidsenligt digitalt verktyg för uppföljningen av hur de digitala studierna 
framskrider, hur studierna kan handledas samt ett verktyg för respons i yrkesutbildningen.

KOMMUNIKATION SOM SKER GENOM LÄRANDE I ARBETSLIVET 
PÅ ARBETSPLATSEN SAMT UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSMATERIAL
Ett gemensamt kommunikationsmaterial, överenskomna kommunikationskanaler och 
tillvägagångssätt; en gemensam plattform för uppbevaring av material, samt för att tydliggöra 
arbetsfördelningen.

Bekanta dig med utvecklarens idéer och skapa egna lösningar
SKAPA EN GUIDE FÖR FÖRHANDSPLANERING
Skapa en förhandsplanerad guide, som innehåller en processbeskrivning över förhandsplanering samt 
personalens uppgifter, ansvarsområden och åtaganden. Med hjälp av guiden försäkrar man sig om 
att förhandsplaneringen för den inlärning som sker i arbetet är kvalitativ och håller jämn kvalitet på 
förhandsplaneringen.

UTVECKLA EN KOMPETENSKARTA OCH KOMPETENSKORT
Utveckla en kompetenskarta och komptenskort för att kartlägga minimikunnandet som behövs före 
lärande i arbetslivet.

UTVECKLA EN HANDBOK FÖR UTBILDNINGSAVTAL OCH KORTA LÄROAVTAL
En idé om en handbok som riktar sig till undervisnings- och handledningspersonal för lärande i 
arbetslivet.

UTVECKLA EN ARBETSLIVSVÄNLIG DIGITALLÖSNING 
(EN APP) SOM STÖD FÖR GOD FÖRHANDSPLANERING
Idén om en Digi-applikation (App) vars innehåll möjliggör kontakt oberoende av tid och plats. Man 
tar hänsyn till kundstigen i sin helhet. 

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Gemensam förhandsplanering
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4. Arbetsplatshandledning: 
Jämn kvalitet på arbetsplatshandledningen
Servicelöfte:

Tillsammans med arbetslivets representant och studeranden kommer vi överens om 
lärande i arbetslivet och om arbetsplatshandledningen i enlighet med studerandens 
mål. Vi ansvarar för stöd och arrangerar arbetsplatshandledarutbildning. Med hjälp 
av handledning och ömsesidig respons främjar vi helheten av lärande i arbetslivet.        
Vi lyckas tillsammans!

Så här uppnås servicelöftet:

Målet är en jämn kvalitet 
på arbetsplatshandledningen 

Arbetsplatshandledningens jämna kvalitet och samarbetet med 
arbetslivet kan främjas genom nationella handlingsmodeller. 
Webbplatsen Ohjaan.fi är en riksomfattande nätsida för 
arbetsplatshandledning och kan användas av alla läroanstalter. 

Med hjälp av utvecklingsprojektet Bästa Kunnandes checklistor, 
handböcker och introduktionsmaterial skapas en enhetlig praxis för 
arbetsplatshandledning och alla kunder får en enhetlig service. 
Arbetsplatshandledningens kvalitet kan främjas även genom att lärarna 
tar hand om specifika/namngivna arbetsplatser som tar emot flera studerande samtidigt för inlärning i arbete. 
Då det finns flera studerande på samma arbetsplats samtidigt har läraren möjlighet att stanna på arbetsplatsen 
under en längre tid för att handleda alla samtidigt. Det uppstår ett kompanjonskap för handledning mellan 
arbetsplatshandledaren och läraren. Läraren kan lätta på arbetsplatshandledarens belastning samt hjälpa 
handledaren med hur bedömningen sker då den baserar sig på examenskriterier. Samtidigt ökar denna modell 
multiprofessionellt samarbete och effektiverar tidsanvändningen.

Skräddarsydd utbildning för arbetsplatshandledare

Skräddarsydd utbildning för arbetsplatshandledare erbjuder utbildning som utgår från arbetsplatsens behov, 
flexibla och individuella lösningar för att stärka arbetsplatshandledarnas kunnande. Färdigheten att kunna 
handleda säkerställs och kompletteras enligt handledarens och arbetsplatsens behov. Examensgrunderna 
förtydligas på ett språk som alla på arbetsplatsen förstår och gemensamma handlingsmodeller utarbetas. 
Vi stärker gemensamma handlingsmodeller då vi tar i bruk checklistor med anvisningar om alla parters 
uppgifter och ansvar. På så sätt får även nya arbetsplatshandledare enkelt den introduktion de behöver. 
Arbetsplatshandledarnas verksamhet underlättas när de får ett konkret hjälpmedel som stöd för arbetet.

Systematiskt stöd för introduktion på arbetsplatsen

Genom att erbjuda arbetsplatsen stöd för introduktion kan utbildningsanordnaren ge arbetsplatsen information 
om den studerande och sänka ribban inför möten. Genom att ge information åt arbetsplatsen om studerandens 
mål, påminns arbetsplatsen om studerandens kommande yrkesprov och kunskapen om yrkesutbildning ökar.
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst:
ARBETSHANDLEDNINGENS CHECKLISTOR
Checklistor för lärande i arbetslivet för studerande, arbetsplatshandledare och lärare som stöder 
planering av lärande, handledning, respons och att karriärplaneringens målsättningar uppnås. 
(utvecklingsprogrammet Bästa kunnande)

OHJAAN.FI
Ger stöd i vardagen i arbetsplatshandledningen åt arbetsplatshandledare och lärare. Ett nationellt 
och öppet material för arbetsplatser och läroanstalter.

EGNA ENHETER FÖR LÄRARE
Lärarna tar hand om specifika/namngivna arbetsplatser som tar emot flera studerande samtidigt för 
lärande i arbetslivet.

REGIONANSVARSMODELLEN
Enligt regionansvarsmodellen har de arbetsplatser som samarbetar med läroanstalten delats in enligt 
den geografiska placeringen och enligt den service de erbjuder. Varje arbetsplats får en namngiven 
lärare som ansvarar för de studerandes handledning på arbetsplatsen.

ARBETSPLATSHANDLEDARENS KOMPETENSPALETT
Det här är arbetsplatshandledarens kompetenspalett, från den kan hen välja de bitar som passar 
och utveckla sitt kunnande enligt egna målsättningar. Målsättningen är att arbetsplatserna 
lätt ska kunna hitta de delar eller helheter som motsvarar det behov som finns utgående från 
utbildningsanordnarnas utbud.

ATT UTVECKLAS SOM ARBETSPLATSHANDLEDARE
Att utvecklas i sitt arbete som arbetsplatshandledare främjas av en modell i fem delar. På detta sätt 
erbjuds arbetsplatshandledarna alternativa sätt till att utbilda sig och utveckla sitt kunnande.

VERKTYGSBACK FÖR HANDLEDNING PÅ ARBETSPLATSEN
Sätt att ge respons i vardagen, planering av inlärning och handledning på arbetsplatsen samt 
uppföljning av hur kunnandet utvecklas och kan synliggöras.

ARBETSPLATSHANDLEDARSKOLNING PÅ NÄTET
Är en checklista som finns på internet, arbetsplatshandledarna kan lyssna och läsa på för att sätta sig 
in i handledningsarbetet.

Fortsätter på nästa sida

arbetsplatshandledning.....................................
.....
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HANDLEDARENS PORTFOLIOMODELL
Portfoliomodellen är ett informationspaket där man har komprimerat de saker som 
arbetsplatshandledaren behöver känna till. Tanken med portfoliomodellen är att underlätta lärarens 
arbete med utbildningen av arbetsplatshandledare. På detta sätt försäkrar man sig om att alla viktiga 
saker tas upp och arbetsplatshandledaren kan återkomma till dem vid behov.

HUR MAN STÖDER OCH FÖRSÄKRAR SIG OM ARBETSPLATSHANDLEDARENS KUNNANDE
Arbetslivets representanter har olika behov av och möjligheter att delta i skolningstillfällen. Den här 
modellen erbjuder en lösning där man försäkrar sig om arbetsplatshandledarens kunnande på olika 
sätt.

ARBETSPLATSHANDLEDARENS MATERIALBANK
Ett nätverk som erbjuder arbetsplatshandledarskolning åt arbetsgivare, arbetsplatshandledarskolning 
som sker på arbetsplatserna för handledare och för alla som vill komplettera sitt kunnande på 
arbetsplatserna, i läroanstalterna samt i digitala inlärningsmiljöer.

Bekanta dig med utvecklarens idéer och skapa egna lösningar
ARBETSPLATSSPECIFIK HANDLEDARSKOLNING
Skräddarsydd arbetsplatsspecifik handledarskolning som planeras enligt organisationens behov.

E-DAGBOK
Med hjälp av en e-dagbok underlättas uppföljning och utveckling. Alla parter får ett verktyg att följa 
upp arbetstimmar och frånvaro och läraren kan handleda och följa upp om de uppställa målen för 
inlärning förverkligas.

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Arbetsplatshandledning
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5. Övergångar, avvikande situationer: 
Kartlägg behovet av stöd och handledning
Servicelöfte:

Vi erbjuder utbildningsavtal och läroavtal som två likvärdiga sätt för lärandet i arbetslivet. 
Vi säkerställer att sättet passar kunden. Vi förutser, identifierar och agerar för att på ett 
smidigt sätt kunna lösa avvikande situationer som påverkar studierna.

Så här uppnås servicelöftet:

Kartlägg behovet av stöd och handledning 

Då man kartlägger och svarar på studerandes behov av stöd 
och introduktion före lärande i arbetslivet inleds, löper även 
eventuella övergångar och avvikande situationer smidigare. 
En gemensam handlingsprocess beaktar behovet av särskilt 
stöd, lyfter fram olika arbetsskeden i lärande i arbetslivet och 
konkretiserar arbetsplatshandledarens roll i samband med 
handledning av och stöd för studeranden.

Möjliggör smidiga övergångar mellan avtalsformerna

Det är väldigt viktigt att den undervisande och handledande personalen känner till skillnaderna, likheterna 
och möjligheterna mellan utbildningsavtal och läroavtal. Smidiga övergångar mellan utbildningsavtal och 
läroavtal kan underlätta bristen på arbetskraft i arbetslivet och möjliggöra för studerande olika sätt att 
avlägga sin yrkesexamen. 

Genom att börja med ett utbildningsavtal och övergå till ett läroavtal kan utbildningsanordnaren skräddarsy 
en utbildningsform för företagets behov, och därmed stöda både arbetslivet och studeranden. Arbetsgivaren 
har möjlighet att först lära studerande husets regler och därefter rekrytera goda läroavtalsstuderande direkt 
till arbetslivet.

Använd digitala verktyg för handledning och dokumentation

Det möjligt att förverkliga handledning och bedömning med hjälp av digitala verktyg. Med hjälp av 
dessa verktyg kan man stöda lärandet och göra handledningen smidigare. Till exempel kunnande inom 
gemensamma ämnen kan påvisas och bedömas på arbetsplatsen med hjälp av digitala medel. 

Om studeranden inte alltid har möjlighet att närvara vid närstudier kan de få handledning på distans. 
Samtidigt får studerande en chans att beakta arbetsplatsens behov och fördjupa sitt kunnande via 
konkreta arbetsuppgifter. 

öv
er

gå

ngar, avvikande situationer............................
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst:       
STÖD FÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET
Modell för stöd för lärande i arbetslivet. Läraren har ett tätt samarbete med arbetsplatshandledaren 
och deltar i handledningen av studerande i det dagliga arbetet på arbetsplatsen (via 
utvecklingsprogrammet Bästa kunnande)

PILOT INOM FASTIGHETSBRANSCHEN
Nya sätt och möjligheter för lärande. Tanken är att föra fram exempel på hur studerande 
utför uppgifter dels i arbetslivet dels i samband med närstudier på läroanstalten (via 
utvecklingsprogrammet Bästa kunnande).

TRIANGELMODELLEN
Målet med triangelmodellen är säkerställa bästa möjliga kvalitet, flexibilitet och arbetslivsorientering 
gällande det lärande som sker på arbetsplatsen.

FÖRVÄRVA KUNNANDE OCH PÅVISA DET PÅ ARBETSVERKSTÄDER  
En modell för att flexibelt öka kunnandet i olika inlärningsmiljöer.

VÄLKOMMEN – TRYGGHET OCH MENINGSFULLHET PÅ ARBETSPLATSEN GENOM INTRODUKTION
Genom en gemensam introduktion kan du försäkra och stöda färdigheterna hos en studerande med 
behov av särskilt stöd. Du kan stötta studeranden genom att ordna besök på arbetsplatsen före 
inlärning i arbete inleds. Tillsammans kan ni utarbeta frågor och checklistor som studerande frågar av 
arbetslivets representant. 

KARTLÄGGNING AV STUDERANDES BEHOV AV STÖD INFÖR LÄRANDE I ARBETSLIVET
Förarbete och gemensam planering är a och o då det gäller att skapa de allra bästa förutsättningarna 
för en lyckad period med utbildningsavtal. Genom att förbereda och diskutera inför nya och 
utmanande situationer så förebygger man många eventuella kommande problemsituationer på 
arbetsplatsen.

LÄROAVTALSSTUDERANDES STUDIESTIG – DIGI SOM HJÄLPMEDEL
Från utbildningsavtal till läroavtal – råda bot på arbetskraftsbristen och underlätta vid rekrytering. 

LÄROAVTALSSTUDERANDES STUDIESTIG – DIGI SOM HJÄLPMEDEL
Handledningen och bedömning kan förverkligas genom att utnyttja digitala verktyg. I denna modell 
finns även lösningar på hur de allmänna ämnena kan bedömas och påvisas på arbetsplatsen.
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Bekanta dig med utvecklarens idéer och skapa egna lösningar
 
SMIDIG HANDLEDNING PÅ ARBETSPLATSEN
Utveckla en blankett med vars hjälp det är möjligt att i realtid följa hur studerandes studier 
framskrider, behovet av stöd osv. Blanketten fungerar oberoende arbetsplats eller ifall någon inom 
personalen byts.

KARTLÄGG STUDERANDES BEHOV AV STÖD OCH HANDLEDNING
Utveckla en tabell som hjälper lärarna att kartlägga studerandes behov av handledning och stöd 
innan lärande i arbetslivet inleds.

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Övergångar, avvikande situationer
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6. Utvecklande respons: 
Utveckla verksamheten utifrån respons
Servicelöfte:

Vi samlar regelbundet in respons från våra studerande- och arbetslivskunder. Vi publicerar 
de viktigaste resultaten och utvecklar arbetslivssamarbetet och våra utbildningstjänster på 
basen av responsen.

Så här uppnås servicelöftet:

Utveckla verksamheten utifrån respons

Med hjälp av ett enhetligt tillvägagångssätt säkerställer 
utbildningsanordnaren att ömsesidig respons samlas in
samt en systematisk hantering av responsen.

Samla in respons från 
kunderna på ett mångsidigt sätt 

När utbildningsanordnaren använder några enkla metoder 
för att samla in respons, kan dessa skräddarsys till en helhet 
som passar alla parter (arbetslivet, studerande och den 
handledande och undervisande personalen). 

Personalen deltar i insamlingen, behandlingen och givandet av respons

Med hjälp av enkla verktyg kan man ge respons och skapa nya idéer på ett naturligt sätt i vardagen. Respons 
samlas in i samband med lärande i arbetslivet (arbetshandledaren och studeranden) samt i samband med 
olika former av arbetslivssamarbete (arbetsgivaren).

utvecklande respon
s...................................

.....

....
...

...
...

...
...

...
...

....
....
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst:  
 
SYSTEMATISK RESPONS
Välj ansvarspersoner för responsprocessen samt för 
behandling av respons- och bedömningsresultat. 
Verksamhetens utvecklingsidéer, sammanställning och 
beslutsfattandet gällande utvecklingsåtgärder görs i 
enlighet med läroanstaltens verksamhetsplan (t.ex. 
i ledningsgruppen). 

LYSSNA IN KUNDEN SOM 
EN DEL AV KVALITETSUTVECKLINGEN
Utbildningsanordnare kan lyssna in sina kunder för 
att ta reda på vad de tycker om servicen och tjänsterna. 

Responstillfällena kan ofta leda till att samarbetet fördjupas, eftersom kunden får en mångsidigare 
bild av läroanstalten som kompanjon som vill utvecklas. För att lyssna in kunder kan man 
intervjua både arbetslivsrepresentanter som är läroanstaltens kompanjoner i vardagen och de 
arbetslivsrepresentanter som man redan har haft kompanjonskap med under en längre tid. 

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Utvecklande respons

utvecklande respon
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7. Kvalitet på yrkesproven: Säkerställ att 
bedömningar kan utföras på arbetsplatsen och 
utveckla ständigt kvaliteten  
Servicelöfte:

Studeranden kan lita på att bedömningen är rättvis och jämlik. Arbetslivet kan lita på att 
studeranden har en kompetens som motsvarar examensdelen.

Så här uppnås servicelöftet:

• Säkerställ att bedömningar kan utföras på 
arbetsplatsen, att både arbetsuppgifter och 
bedömare motsvarar kraven 

• Utveckla ständigt kvaliteten

En gemensam syn på bedömningsprocessen är viktig 
med tanke på yrkesprovens kvalitet. Med hjälp av en 
enkel, visuell presentation förtydligas
yrkesprovsprocessens olika skeden.

Det är viktig att beskriva åtminstone:

1. allmänt om lärande i arbetslivet

2. hur man kommer överens om målsättningarna och hur man avlägger yrkesprov 

3. de olika parternas uppgifter och roller i olika skeden av processen

4. bedömningsdiskussionen och den studerandes självbedömning

5. responsen till studerande, yrkesprovsbedömarna, hur dokumenteringen sker och hur processen för 

bedömning av kunnande sker

6. hur studerande delges resultatet och informeras om möjligheten för kontroll och rättelse av 

bedömningen.

kvalitet på yrkesproven.................................
.....

....
...

...
...

...
...

...
....

....
.
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst: 
BEDÖMNINGSGUIDER FÖR KOMPETENS
Utvecklingsprogrammet Bästa kunnandes bedömningsguider för lärare, studerande och arbetsplatser. 
Utöver detta en anpassningsbar bedömningsguide för lärare.

YRKESPROVSPROCESSENS SERVICESTIG
Utbildningsanordnaren beskriver en servicestig för en yrkesprovsprocess. Med hjälp av servicestigen 
får den studerande stöd i planeringen av yrkesprovet, inhämtandet av den kunskap som behövs samt 
i bedömningen av kunnandet.

YRKESPROVSPLANERINGSTILLFÄLLE
Modellen innehåller en beskrivning av hur yrkesprovsplaneringen kan planeras i samarbete med 
studerande och arbetsliv. Utbildningsanordnarens representant arrangerar planeringstillfället, 
Yrkesprovsplaneringen förverkligas så att den studerandes individuella behov, målsättningar och 
förutsättningar beaktas. 

ATTITYDEN AVGÖR
Utgångspunkten är en positiv attityd och ett kunnande. Man använder sig av positiva pedagogiska 
metoder, dvs den studerandes styrkor lyfts fram vid planeringen, genomförandet och bedömningen 
av yrkesprovet. 

Bekanta dig med utvecklarens idé och skapa egna lösningar
EN VISUELL UTVÄRDERINGSDISKUSSION
Utveckla en illustrerad historia om lärande i arbetslivet inför bedömningen av kunnandet.

HUR KAN JAG BETJÄNA? 
Att synliggöra yrkesprovets målsättningar (för studerande, arbetslivets representanter samt lärare). 
En tydlig processbeskrivning av yrkesprovet.

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Kvalitet på yrkesproven
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8. Att upprätthålla kundrelationen: 
Utveckla kommunikationen
Servicelöfte:

Vi identifierar olika former av kundförhållanden. Vi erbjuder den service som 
kunderna behöver och vi beaktar deras olika behov. Vi fungerar aktivt för att utveckla 
vår service genom att lyssna på kunden.

Så här uppnås servicelöftet:

Utveckla kommunikationen och kanaler för detta
En viktig del av kundarbetet är att alla arbetslivskunder får 
enhetlig service av jämn kvalitet. Genom att utveckla servicen 
så att tjänsterna finns tillgängliga i elektronisk form kan 
utbildningsanordnaren lättare förverkliga smidigare service, 
försäkra sig om att informationen förmedlas vidare och att 
respons samlas in regelbundet. 

När utbildningsanordnaren har en enhetlig process för insamling
av respons, fungerar den samtidigt som ett verktyg för systematisk 
kontakt med arbetslivet. På basen av responsen kan utbildnings-
anordnaren utveckla sin verksamhet till ännu bättre.

Samarbetet fördelas på hela personalen i enlighet med den egna arbetsrollen
Kontakten med arbetslivspartnerna efter lärande i arbetslivet är en del av ”after sales” med 
arbetslivet. En regelbunden kontakt med arbetslivet förbättrar utbildningsanordnarens 
reaktionsförmåga till redan befintliga arbetslivskompanjoner, gör kunden nöjdare, bygger upp 
arbetsplatsnätverk, hämtar information om lärande i arbetslivet som kan bearbetas och analyseras 
samt ger en riktning för framtida utvecklingsarbeten. 

Lyft fram goda resultat och erfarenheter av i lärande i arbetslivet
I kommunikationen och marknadsföringen lyfter utbildningsanordnaren fram god praxis och goda 
erfarenheter av lärande i arbetslivet. Då vi utvecklar samarbetet med arbetslivet är det lika viktigt att 
upprätthålla befintliga kundförhållanden som att få nya kompanjoner. 

Läroanstalten kan synliggöra samarbetet genom att: 

1. Dela studerandes goda erfarenheter av lärande i arbetslivet (dela berättelser och uppdateringar i 
sociala medier) t.ex. 

• i företagets och läroanstaltens sociala medier och i bloggar  
• studerande delar med sig av sina erfarenheter till andra studerande. 

2. Dela företagens bloggskrifter på läroanstaltens nätsida. 

3. Ordna gemensamma, stora fester där studerande, arbetsplatshandledare och arbetsgivare kan 
belönas.

att u
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Bekanta dig med lösningarna och välj den som passar bäst:   
AFTER SALES EFTER LÄRANDE I ARBETSLIVET
Ta aktivare i bruk arbetsplatsregister.

VÅRDMODELL FÖR KUNDRELATIONER
Målet med en vårdmodell för kundrelationer är att få in ett kundtänkt i vardagen och fungera som 
vägledning för företagssamarbetet. 

FRUKKOSTMÖTE
Modellen erbjuder en mötesplats för personer som är intresserade av en specifik utbildning och 
bransch, studerande inom en bransch, för de som söker arbetstagare och utbildningsanordnare.

AFTER SALES – LÄRANDE I ARBETSLIVET
Ordna olika morgon- och eftermiddagsevenemang för att öka arbetslivssamarbetet från att vara 
enbart lärande i arbetslivsperioder till ett mångsidigare samarbete mellan läroanstalten och 
arbetslivet. 

ARBETSTORG
Utbildningsanordnaren bjuder in representanter från arbetslivet till arbetstorget för att träffa 
studerande. Målet är att alla parter ska få ut något av tillfället. Arbetslivet får sommarvikarier, 
studerande får en utbildnings- eller läroavtalsplats under sommaren och utbildningsanordnaren får 
registrera studerandedagar och prestationer efter sommaren. 

FRAMTIDSUTSIKTER OCH FRAMTIDSBEHOV
Ordna ett samarbetstillfälle med en specifik bransch för att säkerställa branschens framtidsvisioner 
och behov.

EXPERTRÅD
I expertrådet skapas kontakter till företag samt befintliga kontakter upprätthålls. Sakkunniga från 
arbetslivet påverkar planeringen av utbildningen och får samtidigt en introduktion i att handleda 
studerande och i att bedöma kunnande.

SAMARBETE MELLAN REGIONENS LÄROANSTALTER OCH ARBETSLIVET
Utbildningsarrangörer i närregionen samarbetar mera sinsemellan för att läro- och 
utbildningsavtalsprocesserna ska vara så likartade som möjligt. 

FLERA FULLTRÄFFAR I REKRYTERINGEN
En rekryteringstjänst med låg tröskel att mötas för studerande och arbetsgivare. Med hjälp av en 
elektronisk rekryteringstjänst kan man erbjuda ett modernt sätt för arbetsplatser och studerande att 
mötas.

CAREER DAY
Samarbete mellan utbildning och arbetslivet. Career Day är en modell för att få blivande studerande 
(ungdomar på klass 8) och arbetsgivare att mötas.

SKÖRDEFEST
Framför ditt tack till företag, arbetsplatshandledare och studerande för ett gott samarbete genom att 
arrangera ett gemensamt evenemang.
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Bekanta dig med utvecklarens idéer och skapa egna lösningar
EN MODELL FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA KUNDRELATIONERNA
Utveckla en modell för att identifiera och upprätthålla kundrelationer.

ORDNA EN DAG AV VÄLBEFINNANDE I ARBETE
På beställning ordnar studerande under handledning av lärare en dag av välbefinnande. 
Evenemanget lämpar sig för både interna kunder (t.ex. läroanstaltens personal) och externa kunder 
(företag och privatpersoner). 

Låter det intressant?
Bekanta dig närmare med lösningarna under länken nedan:

Att upprätthålla kundrelationen
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Våra gemensamma utvecklingsbehov:
Åtta kritiska punkter
Under de senaste åren har den nya yrkesutbildningen utvecklats med hjälp av tjänstedesign och 
gemensam planering med kunderna. Arbetet har resulterat i åtta kritiska punkter som innehåller 
kundens synvinkel på de utvecklingsbehov som finns i kärnprocessen för lärande i arbetslivet. 

Dessa resultatpunkter kan användas för att utveckla servicen till arbetslivet och studeranden. Om 
läroanstalten har fungerande handlingssätt för personalen och lösningar för de kritiska punkterna, 
förbättras även kundernas erfarenheter och resultat av läroavtal och utbildningsavtal.
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CC BY-NC 4.0 

SAMMANFATTNING:

Skriv de intressantaste lösningarna här. Vad vill du utveckla?

Kontaktinformation 

Guiden för god service har skapats inom utvecklingsprogrammet Bästa Servicen.
Du kan ladda ner guiden här: https://trello.com/c/ibVrTqCI

Ge respons: http://bit.ly/2kHzvnD
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