
Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 

Jag har gått den nya handledarutbildningen

Namn Antal %

A. Ja 39 78

B. Nej 11 22

Total 50 100

Svarsfrekvens

98% (50/51)

Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen

Namn Antal %

A. Ja 6 20,7

B. Nej 23 79,3

Total 29 100

Svarsfrekvens

56,9% (29/51)

Jag har inte gått någon handledarutbildning



Namn Antal %

A. Instämmer 6 100

Total 6 100

Svarsfrekvens

11,8% (6/51)

Min praktikant studerar på

Namn Antal %

A. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 1

1 2

B. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 2

2 3,9

C. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 3

4 7,8

D. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 1

15 29,4

E. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 2

12 23,5

F. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 3

14 27,5

G. Annat 3 5,9

Total 51 100

Svarsfrekvens

100% (51/51)



Kommentarer till ovanstående fråga

Elev från Söderhamn, sista praktiken före jul 2013. Neuropsyk i Bollnäs.

Elev från Edsbyn, första praktiken 2014.

voxnadalens gym barn och fritid

Jag arbetar inom

Namn Antal %

A. Äldreomsorgen 

Ovanåker
11 22,4

B. ÄO Bollnäs Karlslund 4 8,2

C. ÄO Bollnäs Hamrelund 3 6,1

D. ÄO Bollnäs Gutenberg 2 4,1

E. ÄO Bollnäs 

Hemtjänsten
0 0

F. ÄO Arbrå 2 4,1

G. ÄO Kilafors 1 2

H. Handikappomsorgen 

Ovanåker
5 10,2

I. Handikappomsorgen 

Bollnäs
10 20,4

J. Psykiatrisk verksamhet 6 12,2

K. Sjukvården 5 10,2

Total 49 100

Svarsfrekvens

96,1% (49/51)

Kommentarer till ovanstående fråga

Neuropsyk i Bollnäs AB

Neuropsyk i Bollnas AB

Hemtjänsten i Arbrå

säbo demens boende

jobbar på gymnasiesärskolan höghammar



gymnasiesärskolan höghammar

1. Begriplighet.  

Med begriplighet menas i vilken utsträckning Du upplever händelser som 

förståeliga, sammanhängande och ordnade. 

 

  

Jag upplever att jag har kompetens och att jag känner mig väl förberedd i 

min roll som handledare. 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 6 11,8

C. Instämmer i hög grad 20 39,2

D. Instämmer helt 26 51

Total 52 102

Svarsfrekvens

100% (51/51)

Kommentarer till ovanstående påstående

skulle vilja gå utbildningen för att känna mej säkrare

Det var min första gång som handledare och jag tycker att jag kände mig bra 

förberedd tackvare handledarutbildningen. Sen kommer jag naturligtvis bli bättre 

och bättre ju mer elever jag har!

Har varit handledare förut, men inte utbildad, Lång erfarenhet från arbetet.

men jag har dåligt med datavana

turbulens inom personalen på arb.platsen kan göra att kvaliten på praktiken 

varierar.

2. Hanterbarhet.  

Med hanterbarhet menas i vilken utsträckning Du upplever dig ha 

tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer i (arbets-) livet.  

 



Som handledare upplever jag att den elev jag handledde var väl förberedd 

för att klara de arbetsuppgifter han/hon ställdes inför. 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 2 4

B. Instämmer delvis 9 18

C. Instämmer i hög grad 21 42

D. Instämmer helt 19 38

Total 51 102

Svarsfrekvens

98% (50/51)

Kommentarer till ovanstående påstående

tiden att sitta med praktikanten kan ibland vara svår att hitta

Hade inte varit med om mycket inom vård o omsorg. Men visade intresse och tog 

del av arbetsuppgifterna på ett moget sätt.

3. I uppdraget som handledare hade jag möjlighet att ge eleven det stöd 

som han/hon var i behov av

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 4 7,8

C. Instämmer i hög grad 22 43,1

D. Instämmer helt 25 49

Total 51 100

Svarsfrekvens

100% (51/51)



Kommentarer till ovanstående påstående

jobbar inte varje dag utan jobbar dygn emellanåt.

Pga tidsbrist och stress kunde jag ibland inte ge det stöd som jag hade önskat . 

Stress å hög arb.belastning påverkar givetvis när tiden blir knapp

4. Jag anser att bedömningsunderlaget (checklista och kursmål i 

handledarpärmen) ger mig tillräckligt stöd vid bedömning av eleven under 

APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 4 8,2

C. Instämmer i hög grad 25 51

D. Instämmer helt 20 40,8

Total 49 100

Svarsfrekvens

96,1% (49/51)

Kommentarer till ovanstående påstående

Gjorde ingen sådan bedömning.

Check listan skulle utformas efter antal terminer / år eleven gått , ej samma . 

5. Meningsfullhet 

Med meningsfullhet menas i vilken utsträckning Du upplever delaktighet 

och mening i det som sker. 

  

När jag tänker tillbaka på APL upplever jag min handledarroll som 

meningsfull 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 1 2

C. Instämmer i hög grad 16 31,4

D. Instämmer helt 34 66,7



Total 51 100

Svarsfrekvens

100% (51/51)

Kommentarer till ovanstående påstående

Jag känner mej nöjd när eleven tycker att det varit en bra praktik.

6. Jag upplever att jag utvecklas i min yrkesroll i mötet med elever

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 3 5,9

C. Instämmer i hög grad 10 19,6

D. Instämmer helt 38 74,5

Total 51 100

Svarsfrekvens

100% (51/51)

Kommentarer till ovanstående påstående

Framförallt om eleven är intresserad av den utbildningen hon eller han går. Det är 

inte alla gånger.

Det är så nyttigt att ha elev för man får verkligen tänka efter hur man gör osv. 

Annars går allt på vana. 



Jag får chansen att uppdatera  mej själv i nya kunskaper. 
 

7. Övriga kommentarer

Dålig självkänsla, låg tillit till sig själv, 

Lågt intresse för yrkesroll? 

 

Ungdoms elev senast.

Otroligt kunnig elev, med initiativförmåga, bra bemötande till kunder, har gärna sett 

honom som framtida arbetskamrat.

Man lär sig alltid något nytt när man har elever. roligt att utveckla dem med!

Språksvårigheter, inte säker på att eleven förstod  allt det vi gick igenom.

Tycker att det är en utmaning att vara handledare.

Jag försöker vara noga och pedagoisk som möjligt, stöttar min elev i allt arbete, 

men ser gärna att dom har lite go i sig. Som min elev nu vårtermin 2014 så verkar 

det som dom är tillsagda att titta många dagar och inte ersätta personal. Det är helt 

rätt men har dom erfarenhet sen tidigare så ser jag inte att det är fel att delta i 

arbetsgrupp men med tillsyn förståss.

tycker att de är jätte roligt att handleda de elever som kommer  en roll som jag 

trivs med och att få träffa dessa fantastiska ungdommar

det är nyttigt med elever man får stanna upp o tänka till 

inspererande att få vara handledare att få leda och lära dom duktiga praktikanter 

som kommer till oss. En roll som jag stor trivs med

Jag hade en väldigt duktig elev som var intresserad och ville lära sig. Då är det 

jätteroligt att vara handledare.

Jag är väldigt nöjd med nya handledar utb i voc och även med medbedömarutb. 

Intresserad elev som hade egna frågor och funderingar.

Insirerande att "fostra" de nya att bli bra arbetskamrater med empati å bra syn på 

omvårdnad.OCH att det alltid är spännande och utvecklande att jobba med 

människor.


