
 

 

 

Utvärdering APL frågor till praktikant VT16  
 

 

 

Jag studerar på 

 

Namn Antal % 

Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar 

16 25 

Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna Komvux Vård 

18 28,1 

Eductus 30 46,9 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående fråga 

vård och omsorgs collage 

 

1. Jag upplever att jag kände mig väl förberedd inför APL 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 15 23,4 

Instämmer i hög grad 13 20,3 

Instämmer helt 36 56,2 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  



 

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Hade vilja förberett mig,mer innan. 

 

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

arbetsuppgifter jag ställdes inför 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 1 1,6 

Instämmer delvis 5 7,8 

Instämmer i hög grad 19 29,7 

Instämmer helt 39 60,9 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Jag fick väldigt bra information och vägledning av min praktikant handledare på min 

praktikplats! 

Det märktes att min handledare var lite ovan med att ha en elev med sig. 

 

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

under APL 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 2 3,1 

Instämmer delvis 9 14,1 

Instämmer i hög grad 13 20,3 

Instämmer helt 40 62,5 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 



 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Min handledare var fantastisk, Christina Juntti. Guld värd! 

jag hade olika handledare . 

 

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

patient/kund/vårdtagare på ett professionellt sätt 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 8 12,5 

Instämmer i hög grad 20 31,2 

Instämmer helt 36 56,2 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Någon finare person än min handledare kommer jag nog inte hitta igen. Så fin! 

hade olika handledare. 



 

 

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

att utvecklas under APL 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 1 1,6 

Instämmer delvis 12 18,8 

Instämmer i hög grad 19 29,7 

Instämmer helt 32 50 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

Halvtidsbedömningen gjordes i slutet av min APL, vi pratade inte så mycket runt 

den. 

 

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

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 0 0 

Instämmer delvis 7 10,9 

Instämmer i hög grad 19 29,7 

Instämmer helt 38 59,4 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 



 

Lärde mig oerhört mycket! 

Hade gärna gjort lite mera med dom boenden. 

Det bästa jag gjort! Det här vill jag fortsätta arbeta med. 

 

7. Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL 

 

Namn Antal % 

Instämmer inte 1 1,6 

Instämmer delvis 4 6,2 

Instämmer i hög grad 21 32,8 

Instämmer helt 38 59,4 

Total 64 100 

  

Svarsfrekvens 

100% (64/64) 

  

 

 
 

 

  

 

Kommentarer till ovanstående påstående 

 

8. Övriga kommentarer 

jag gjorde två gånger praktik och det  gick all bra. 

En stor eloge till akutmottagningens personal, super duktiga och helt fantastiskt 

bemötande!  

 

det var roligt att till APL :) 

Det var jättebra. 

Jag trivdes jätte bra. 

Det var väldigt bra och intressant för mig. 

det var helt spännande och trevlig  

Har haft en bra praktik med mycket att ta in och läsa av.  

glad o tacksam för att få denna chans till APL 

Trivdes väldigt bra med APL platsen,men hade gärna sett att det man gjorde lite 

mera med dom boenden 

nyttigt att få uppleva det man läst om. 

Jag trivs med APL och jag fick mycket kunskap av den. 



 

Jag utvecklades väldigt mycket under min APL-praktik och anser att jag fick mer 

kunskaper inför det teoretiska som tex vad alla hjälpmedel används till etc. Jag blev 

mer mogen för att komma ut i arbetslivet och jobba, speciellt inom äldreomsorgen 

som jag aldrig hade provat på och som jag nu också vilja jobba inom.  Väldigt bra 

praktik. 

Jag fått bra erfarahet och då vet jag hur kan arbeten utförs. och jag fått mycket 

kunskap om patienters sjukdomar och dears mediciner. Jag tycker att APL är ett 

lärorik. 

Jag har fått mycket bra kunskaper på APL som jag inte vet tidigare. Nu har jag blir 

mer medvetande inom vård och omsorg. APL var verkligen ett lärorik.    

Jag tycker att man bör om arbeta "APL pappren" 

 

Jag fick mycket kunskaper från APL . 

 


