
  
 UBS-10-2020 BILAGA  
 Utkastversion 1.1 för responsenkäter  
  
 5.6.2020 

   
 

Enkät för arbetslivsrespons  
 

Teman som frågorna berör:  
kundorientering – avtalsprocessen – handledning och stöd – effektivitet – kvalitet – allmän 
bedömning 
Temat anges inom parentes efter frågorna som information för er, de visas inte i enkäten.  
 

Skala 5–1, där 5 = helt av samma åsikt och 1 = helt av annan åsikt 
 
 

ENKÄT FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARE utkastversion 1.1 (28.4.2020) 
 

1. Samarbetet med läroanstalten fungerar bra (kundorientering) 
2. Läroanstalten säkerställde att den studerande hade tillräckliga färdigheter för de överenskomna 

arbetsuppgifterna före ankomsten till arbetsplatsen (kundorientering) 
3. Läroanstalten säkerställde att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen gjorde det möjligt för den 

studerande att uppnå sina mål (avtalsprocessen) 
4. Läroanstalten säkerställde att arbetsplatshandledaren/mentorn kände till målen i den studerandes 

personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) (avtalsprocessen) 
5. Läroanstalten tillhandahöll tillräckligt med stöd för handledningen av den studerande (handledning 

och stöd) 
6. Läroanstalten erbjöd tillräckligt med stöd för uppföljning av utvecklingen av den studerandes 

kunnande och för givandet av respons (handledning och stöd) 
7. Om ett yrkesprov ordnades på arbetsplatsen/hos företaget: Läroanstalten tillhandahöll tillräckligt 

med inskolning i bedömningen av den studerandes kunskaper (handledning och stöd) 
8. Om ett yrkesprov ordnades på arbetsplatsen/hos företaget: Genomförandet av yrkesprovet 

tillsammans med läroanstalten fungerade bra (effektivitet) 
9. Läroanstalten har förmåga att utveckla lärandet i arbetslivet utifrån erhållen respons (kvalitet) 
10. Jag är nöjd med läroanstaltens verksamhet i fråga om ordnande av utbildning på arbetsplatsen 

(allmän bedömning) 
 

ENKÄT FÖR ARBETSGIVARE utkastversion 1.1 (28.4.2020) 
 

1. Samarbetet med läroanstalten fungerar bra (kundorientering) 
2. Läroanstalten ger bra information om möjligheterna inom yrkesutbildning (kundorientering)  
3. Jag är nöjd med läroanstaltens sätt att sköta det praktiska kring läroavtal/utbildningsavtal 

(avtalsprocessen) 
4. Läroanstalten ordnar lärandet i arbetet med fokus på kunden (kundorientering) 
5. Det är möjligt att förutse kunskapsutvecklingsbehoven tillsammans med läroanstalten och på så 

sätt utveckla vår verksamhet (effektivitet)  
6. Jag kan rekommendera samarbete kring läroavtal/utbildningsavtal med den här läroanstalten 

(effektivitet) 
7. Jag/vi skulle vid rekrytering anställda studerande som utexamineras från den här läroanstalten 

(effektivitet) 
8. Läroanstalten har förmåga att utveckla sin verksamhet utifrån erhållen respons (kvalitet) 
9. Jag är nöjd med samarbetet med läroanstalten kring utveckling av kunskaper (allmän bedömning) 
10. En eller flera examensdelar vi utbildar i möter kunskapsbehoven inom vår bransch (effektivitet) 


