
 

 

 

Utvärdering APL frågor till handledare VT2016 
 

 

 

Jag har inte gått någon handledarutbildning 

 

Namn Antal % 

Instämmer 5 100 

Total 5 100 

  

Svarsfrekvens 

25% (5/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Min praktikant studerar på 

 

Namn Antal % 

Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar 

2 10 

Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna Komvux Vård 

17 85 

Eductus 1 5 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående fråga 

Min elev studerar på Heden vuxen utb via arbetsförmedlingen. 



 

 

1. Jag upplever att jag har kompetens och att jag känner mig väl förberedd 

i min roll som handledare. 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 2 10 

Instämmer i hög grad 7 35 

Instämmer helt 11 55 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

har inte gått handledarutbildning 

 

2. Som handledare upplever jag att den elev jag handledde var väl 

förberedd för att klara de arbetsuppgifter han/hon ställdes inför. 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 3 15 

Instämmer delvis 2 10 

Instämmer i hög grad 8 40 

Instämmer helt 7 35 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 



 

Fanns inget intresse eller eget ansvar att lära sej.Denna sista praktik förvånar mej. 

Då eleven brister i de flesta moment.Personlig omvårdnad.HSL uppgifter. 

 

3. Som handledare upplevde jag att den elev jag handledde hade tillräckliga 

språkkunskaper för att klara arbetsuppgifterna. 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 2 10 

Instämmer i hög grad 2 10 

Instämmer helt 16 80 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Vid brister ge konkreta exempel på situation 

Har inte svenska som modersmål men varit i Sverige länge. Pratade ibland för fort 

för att både personal o brukare skulle förstå, men blev mycket bättre mot slutet. 

Hon förstod allt vi sa.  

 

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

som han/hon var i behov av 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 2 10 

Instämmer i hög grad 6 30 

Instämmer helt 12 60 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 



 

 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Jag hade all tid och möjlighet.Men jag nådde inte fram alls,då eleven inte visade 

intresse.Svårt att ge då motpart är rädd och inte ville. 

min elev var inte så mycket närvarande 

 

5. Jag anser att bedömningsunderlaget (checklista och kursmål i 

handledarpärmen) ger mig tillräckligt stöd vid bedömning av eleven under 

APL 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 6 30 

Instämmer i hög grad 8 40 

Instämmer helt 6 30 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Bör förtydligas.Då man som elev i olika perioder,lärt sej olika.Bra för handledare att 

veta vad praktikperioden ska innehålla för uppgifter.Vart eleven är i lärande och 

behöver träna på.På slutet av praktiken bör denne vara mer stabil. 

för lite närvaro 

 

6. När jag tänker tillbaka på APL upplever jag min handledarroll som 

meningsfull 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 2 10 

Instämmer delvis 1 5 

Instämmer i hög grad 8 40 

 



 

Instämmer helt 9 45 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Kände enbart stress nu då jag hade sista eleven.Hur än jag gjorde så räckte det ej. 

Jag betonade för henne,att man får känna rädsla.Vågar misslyckas.Betonade min 

egen rädsla då jag var elev.Att hon skulle våga vara öppen i allt. 

 

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

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 4 20 

Instämmer i hög grad 5 25 

Instämmer helt 11 55 

Total 20 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (20/20) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Att få lära vidare till våra nya unga uskor är härligt och stimulerande.Då vårt arbete 

är viktigt,samt en förmån tycker jag,att få vårda människor.Det skrämmer i detta 



 

fall,att en uska skall ut på arbetsfältet med en kompetens som är dålig.I detta fall 

handlar det om dennes egen vilja. 

 

8. Övriga kommentarer 

Jag har full respekt och förståelse,att vi är olika människor.Olika skeden i inlärning 

mm.Jag har jobbar många år.Dock ej som handledare,men jobbat nära våra 

elever.Sett deras positivitet.Vilja och engagemang.För första gången möter jag 

detta jag delgett. Inget konstigt man blir frågande tycker jag.Har detta fall varit 

dennes första praktikvecka,har jag inte reagerat.Men hennes sista veckor var 

detta.Därav känns det skrämmande.För vi jobbar med människor.Människor som 

behöver oss pga sjukdom.Att godkänna denne som uska gör mej oviss om vad det 

går ut på.Jag är idag osäker på om jag ska gå handledarkursen.Känner att OM det 

okej att de är så här,vill jag ej vara med.Då är det inte rent spel i en sån här viktig 

fråga.   

Fungerade mkt bra förutom vissa kommunikationsproblem som uppstod när eleven 

pratade för fort och inte har svenska som modersmål, plikttrogen och passade tider 

och hörde av sej om hon skulle bli sen eller vara ledig eller sjuk.  

Eleven gjorde sitt bästa trots att det var svårt med kommunikationen med 

vårdtagarna p g a språket. 

Att vara handledare upplever jag som mycket berikande. Dock har jag ännu inte 

gått någon handledarutbildning då jag tycker det är svårt att få till rent schema 

mässigt. Min önskan är att man komprimerar kurstillfällena till heldagar då det dels 

blir en annan helhet samt lättare att få in i sin arbetstid.   Med vänlig hälsning 

Cecilia Ladänges ( handledare i handikappomsorgen, Ovanåkerskommun) 

 


