
Utvärdering APL frågor till praktikant 

Jag studerar på

Namn Antal %

A. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 1

23 34,8

B. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 2

0 0

C. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 3

0 0

D. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 1

7 10,6

E. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 2

23 34,8

F. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 3

13 19,7

G. Annat 0 0

Total 66 100

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)

Kommentarer till ovanstående fråga

Att studera omsorgsutbildning det är jätte trivlig.

Jag tycker att det var bra.

jag tycker att min handledare var jätte och hon lärde mig väldigt mycket:) jag är 

väldigt tacksamma av henne och de andra arbetskollegor 
 



Jag har praktiserat inom

Namn Antal %

A. Åldreomsorgen 

Ovanåker
6 9,4

B. ÄO Bollnäs Karlslund 9 14,1

C. ÄO Bollnäs Hamrelund 4 6,2

D. ÄO Bollnäs Gutenberg 5 7,8

E. ÄO Bollnäs 

Hemtjänsten
3 4,7

F. ÄO Arbrå 3 4,7

G. ÄO Kilafors 3 4,7

H. Handikappomsorgen 

Ovanåker
8 12,5

I. Handikappomsorgen 

Bollnäs
10 15,6

J. Psykiatrisk verksamhet 13 20,3

K. Sjukvården 2 3,1

Total 66 103,1

Svarsfrekvens

95,5% (64/67)

Kommentarer till ovanstående fråga

Aktivitetshuset

Rengsjö hemtjänst

jag hade praktik på hemtjänsten i Edsbyn.

Jag fick ett varmt välkomnande av några anställda vilket kändes mycket skönt. Det 

kändes även som en säkerhet att ha glada personer runt omkring mig som jag 

kunde fråga om det var något jag undrade över. Dock såg jag vissa negativa saker 

som att det var mycket skitsnack över hela huset, det fanns ingen ro hos någon, det 

var mycket missnöjen. Några anställda såg jag sitta med telefonerna på arbetstid 

vilket oroade mig väldigt mycket, det fick mig att få tankar som: brukar det vara 

såhär? Får inte kunderna den hjälp de behöver pga att personalen sitter med 

telefonerna?  

Jag praktiserade



Namn Antal %

A. Vårterminen 2013 2 3,2

B. Höstterminen 2013 60 96,8

C. Vårterminen 2014 0 0

D. Höstterminen 2014 1 1,6

Total 63 101,6

Svarsfrekvens

92,5% (62/67)

1. Begriplighet.  

Med begriplighet menas i vilken utsträckning Du upplever händelser som 

förståeliga, sammanhängande och ordnade.  

 

Jag upplever att jag kände mig väl förberedd inför APL 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 1 1,5

B. Instämmer delvis 13 19,7

C. Instämmer i hög grad 16 24,2

D. Instämmer helt 36 54,5

Total 66 100

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

Skulle kanske börjat med psykiatri före APL

Både ja och nej! 

Jag var väl förberedd om tid, plats och handledare men inte vad som komma skall. 



Psykiatrin var något helt nytt/främmande för mig som endast arbetat inom 

äldreomsorgen.

Det var 100 procent bra och trivs jättebra 

Känner inte att vi hann gå igenom tillräckligt mycket i skolan innan vi hade våran 

APL. Kändes som att vi bara "slaffsade" igenom en del grejer och att vi hade 

praktiken alldeles för tidigt. 

Vår praktik låg tidigt på terminen. Vi fick stressa igenom teorin för att hinna med de 

saker vi behövde ha med oss till APL.

jag kände mig väl.

Att läsa om att byta en blöja är inte samma sak som att byta en på riktigt och 

eftersom jag aldrig varit ute på praktik förut så kändes det lite oroande. Men det 

gick superbra.

2. Hanterbarhet  

Med hanterbarhet menas i vilken utsträckning Du upplever dig ha 

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

 

Jag upplever att jag fick tillräckligt med stöd för att klara de 

arbetsuppgifter jag ställdes inför 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 2 3

B. Instämmer delvis 5 7,6

C. Instämmer i hög grad 15 22,7

D. Instämmer helt 45 68,2

Total 67 101,5

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

Men jag måste gå vidare för kunna förstå speciellt språket 

3. Jag upplever att jag fick stöd av min handledare i att klara kursmålen 

under APL



Namn Antal %

A. Instämmer inte 1 1,5

B. Instämmer delvis 6 9,2

C. Instämmer i hög grad 11 16,9

D. Instämmer helt 48 73,8

Total 66 101,5

Svarsfrekvens

97% (65/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

Jag fick inte de materialet som jag skulle behövt utav min handledare för att få ut 

så mycket som möjligt utav min praktik. Första veckan sa hon en sak hur jag skulle 

bete mig och sista veckan sa hon något helt annat som hon förväntat sig av mig.. 

Men har inte sagt vilka förväntningar hon hade av mig fråb början. Så nej jag anser 

inte att jag fick tillräckligt mot för vad jag skulle viljat.

Hade så underbara handledare, de gjorde ett super bra jobb!

Dom pratade mycket skit och man kände sig på det viset inte lika trygg

min handledare X X var en superbra handledare var superbra och super snäll 

handledare, hon förklarade jättebra och tydligt. hon gjorde min praktik superkul och 

jag längtade att gå dit varje dag! HON SKA HA EN STORT BERÖM.

4. Jag upplever att jag fick stöd av min handledare för att kunna bemöta 

patient/kund/vårdtagare på ett professionellt sätt

Namn Antal %

A. Instämmer inte 1 1,5

B. Instämmer delvis 5 7,6

C. Instämmer i hög grad 9 13,6

D. Instämmer helt 53 80,3

Total 68 103

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)



Kommentarer till ovanstående påstående

Kan inte kryssa i någon utav dessa egentligen. Men de instruktioner jag fick var 

väldigt olika från dag till dag så det var väldigt svårt att veta hur jag skulle anpassa 

mig.

handledare motiverade i stort sett alla åtaganden och lade alltid tyngd på 

bemötande hos vårdtagare

hon var så arg

Absolut hon var grymt bra handledare.

Min handledare X X var en perfekt handledare för mig, hon respekterade verkligen 

att jag var ny och visade mig i minsta detalj hur man skulle göra och vad som var 

rätt. Hon beskrev hela tiden hur hon gjorde och vad som kan hända om man inte 

skulle göra det. En mycket glad person som fick mig att känna mig väldigt trygg i 

arbetet. Hon ska ha en stor eloge tycker jag. 

5. Jag upplever att halvtidsbedömningen gav mig det stöd jag behövde för 

att utvecklas under APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 1 1,5

B. Instämmer delvis 4 6,2

C. Instämmer i hög grad 11 16,9

D. Instämmer helt 49 75,4

Total 65 100

Svarsfrekvens



97% (65/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

Skulle varit klart hårdare på halvtidsbedömningen om en handledare nu har så 

mycket att påpeka på en slutbedömning. Det har handledaren i ansvar att säga på 

halvtid, om något behöver förbättras eller förändras, inte när praktiken är slut.

6. Meningsfullhet  

Med meningsfullhet menas i vilken utsträckning Du upplever delaktighet 

och mening i det som sker.  

  

När jag tänker tillbaka på min APL upplever jag den som meningsfull 

  

  
 

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 6 9,1

C. Instämmer i hög grad 15 22,7

D. Instämmer helt 45 68,2

Total 66 100

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)



Kommentarer till ovanstående påstående

Det enda jag kan säga är att jag är samtidigt glad att jag hamnade där jag var, för 

nu vet jag vart jag inte ska söka mig till.  

Den kunde varit mer meningsfull.

otroligt meningsfullhet APL jag kan säga. Eftersom jag har lärt mig mycket otroligt 

mycket.

kunde ställa massor av frågor och följdfrågor i ämnet och handledarna upplevdes 

väldigt kunniga och det kändes som att de lagt mycket tanke själv bakom, inte bara 

"gå till jobbet"-attityd

Det var inte så tryggt, dom pratade skit och då kändes de inte lika roligt liksom.

Jag fick hemskt mycket lärdom och jag tycker att det ska vara mer tid till att vara 

ute på praktik. Man lär sig mycket mer då och växer dessutom mer som person.

7. Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 8 12,1

C. Instämmer i hög grad 16 24,2

D. Instämmer helt 42 63,6

Total 66 100

Svarsfrekvens

98,5% (66/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

Jag fick som sagt inte möjligheten att visa det lilla jag visste och kunde.

Speciellt mina "civila" kunskaper som snickra och spela gitarr

allt fungerade så bra redan innan jag kom dit :)

8. Övriga kommentarer



 har inga övriga kommentarer.

Jag hoppas att det sätts mer krav i framtiden på handledare ute på praktikerna! 

Folk som arbetat MINST 2 år på stället och inom yrket och har kapaciteten till att 

vara handledare. 

ÄVen att det tänks över praktikplatser, var man faktiskt kan lära sig något och inte. 

Sedan tycker jag också att det bör tas upp att man bör få byta praktikplats om man 

inte trivs och tar upp det i ett tidigt skede, för det fick inte jag göra, vilket 

påverkade att jag inte fick ut det jag kunde få min praktik, min utbildning.

Mycket rolig paraktik! Men som sagt psykiatrikursen skulle åtminstonde börjat så 

man hade haft lite mer på fötterna.

Jag trivdes hur bra som helst på min praktik, kunde inte haft det bättre. 

Personalen på min APL var mycket trevliga och jordnära människor. 

Absolut en plats jag rekommenderar andra att vara på.

Trots att det var mitt första APL jag har lärt mig mycket otroligt och försökte 

bläddra böcker skriftligt texter som handlar om vård. Tack vore att jag har fått den 

här chansen. Jag vill tacka er och min APL handledare båda två XX och X.

Att jobba i handikapsomsorgen är det bästa jag gjort en jätte underbar handledare, 

som tog hand om en.

lite osäkert i början med två olika handledare, vilket visade sig vara en absolut 

gåva, inte alls ett hinder. mycket intressant att lära sig ifrån olika personer då man 

gärna tar efter när man är ny. Även bra för de som går nattskift och ska vara 

handledare att kunna dela på uppgiften kan jag tänka mig

Jag fick bra stöd från min handlädare och min kunskap utveklade så väl .

Är i helhet väldigt nöjd med min Apl. 

Jättebra handledare.

Det enda jag la märke till som jag vill ta upp var att det var dålig stämning i 

personalen. Folk pratade skit om varandra så fort den ena gick därifrån. Det var 

jobbigt att höra

Jag tycker att praktiken var långtråkig och seg, äldrevården är inte min grej. Jag är 

intresserad av sjukvård så vissa saker var mer intressanta än andra.

Det gick bra för mig och jag hade bra handledare och jag har fått kunskap från där. 

Jag tycker att det var en jätte bra praktik plats att vara på. Men någonting jag 

funderade mycket på var att det var mycket skitsnack inom personalen,  

för mig är det konstigt att vuxna människor inte kan vara bättre förebilder när det 

kommer andra och ska ha praktik. 

Någonting som det även "fuskades" mycket på var t.ex. långa naglar, utsläppt hår, 

nagellack, och lite handspritning. 

Annars trivdes jag jätte bra och skulle mer än gärna kunna åka tillbaka och få ha 



praktik eller jobba där. Alla var trevliga imot mig och kunderna var jätte bra att 

jobba med. 

En sak som störde mig på avdelningen var att en personal vilja utnyttja mig till 

städning och den kvinnan hade även en otrevlig ton till kunderna. 

Jag tyckte att vissa var duktiga att sprita händer och andra inte.  

Även tyckte jag att det var ganska mycket skitsnack.  

Jag tyckte att chefen skulle komma och hälsa på mig och berätta vem hon var, men 

det gjorde hon inte. Under tiden jag var där upplevde jag att hon inte var en duktig 

chef. Det enda hon sa till mina "kollegor" när dom frågade någonting var "jag vet 

inte". Som chef tycker jag att man ska komma med ett bättre svar.

jag hade en bra handläggare som hette X och jobbar på Hamrelund våning X . 

dom snackade alldeles för mycket skit snack om varandra på avdelningen

Jag tycker inte att dom ska prata skit om dom har en praktikant där och det sk a 

vara en bra chef. chefen ska visa mer respekt, för det vart en konstig stämning när 

chefen kom in i rummet.

Jag trivdes bra där jag praktiserade. Min handledare var bra att informera mig med 

allt. Det var ingen som pratade skit om varandra och det var väldigt bra. :)

Min praktik vart näst intill perfekt tack vare min handledare och de glada kunderna, 

även pga det jag fått höra av vänner och mina lärare.

för mig det var ganska bra .jag hade en bra handläggare och jag tack hon hon har 

lärat mig mycket saker . tackasam

Jag hoppas att både Ovanåkers och Bollnäs kommun kommer ändra sina villkor så 

att endast utbildad personal kan få anställning. Att det ska införas stopp om 

outbildad personal är på väg att bli in-lasad. Det sägs att det ska vara så men det 

fungerar inte riktigt i praktiken tyvärr. 


