
EN VÄGLEDNING 2014-02-10 
 

Vad en handledarutbildning 
bör innehålla 



Innehållsförteckning 

1. Varför en handledarutbildning (syfte och mål, roller och regelverk)? 

2. Varför välja att bli handledare (förväntningar och krav)? 

3. Att möta unga människor (ungdomars utvecklings- och mognadsprocess, 
bemötande- och samtalsmetodik, pedagogik och inlärning) 

4. Arbetsmiljö (olika arbetsmiljöfaktorer, roller och ansvar, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, praktik och APL, introduktion och handledning samt 
särskilda skyddsregler för ungdomar under 18 år) 

5. Attityder och beteenden (etik och moral, säkerhetskultur) 

6. Praktisk handledningsmetodik (hur går man till väga?) 
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1.Varför en handledarutbildning?  
1.1 Syfte och mål 
• Utveckla och tydliggöra handledarrollen 

• Kvalitetssäkra framtidens byggare genom bra handledare 

• Hjälpa handledare att vara goda föredömen och ambassadörer för 
branschen 

• Öka intresset för att vara handledare 

• Stärka yrkesstoltheten och möjliggöra erfarenhetsutbyte 

• Bidra till bättre samverkan och ”vi-känsla” på arbetsplatserna 

• Främja rätt attityder och beteenden på arbetsplatserna  

• Minska risker för ohälsa och olycksfall genom att betona vikten av 
säkerhet i arbetet 

 



1.2 Roller och regelverk 

Skolan 

• Har att följa skollagen och aktuell läroplan och är enligt arbetsmiljölagen att ses 
som elevens arbetsgivare under utbildningstiden.  

• Ansvarar för Prao - praktisk arbetslivsorientering i grundskolan som en del av 
läroplanens riktlinjer för skolan och omvärlden.  

• Ansvarar för APL – arbetsplatsförlagt lärande som är obligatorisk för 
gymnasieskolans yrkesinriktade program. APL regleras i kursplan och 
gymnasieförordningen. Enligt 4 kap 14 § gymnasieförordningen ska en handledare 
på arbetsplatsen ha ”nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och i 
övrigt vara lämplig som handledare”.  

 
 

 



1.2 Roller och regelverk forts. 
Praktikplatsen/företaget 

• Praktikanter och lärlingar som deltar i arbetet på en arbetsplats är i regel att anse 
som arbetstagare hos den/företaget som driver verksamheten på arbetsplatsen. 
Praktikplatsen/företaget har därför samma arbetsmiljöansvar för praktikanter 
och lärlingar som för de egna anställda. Detta gäller oavsett om arbetet ingår i en 
pågående utbildning och även skolan därför samtidigt har ett arbetsmiljöansvar 
för eleven/lärlingen enligt ovanstående sida. Nedan under avsnittet om 
arbetsmiljö framgår vad praktikplatsens/företagets arbetsmiljöansvar innebär, bl 
a vad gäller introduktion och handledning. 

• Arbetsmiljölagen (AML) innehåller bara specifika krav på kunnig handledare hos 
praktikplatsen/företaget för elever/lärlingar under 18 år, ej för vuxna 
elever/lärlingar. Inget krav finns i AML på specifikt innehåll i en 
handledarutbildning.  

 



1.2 Roller och regelverk forts. 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och Yrkesutbildningsavtalet  

• Reglerar färdigutbildning av lärling i företag. Med lärling avses gymnasielärling, 
vuxenlärling och traditionell lärling i enlighet med BYNs anvisningar. 

• Yrkesutbildningsavtalet är ett kollektivavtal mellan parterna Sveriges 
Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 
SEKO  

• Avtalet syftar till att tillförsäkra lärlingarna en bred grundläggande kompetens 
med hög kvalitet som vidmakthåller yrkets status och möjliggör för de enskilda 
yrkesarbetarna att efter hand vidareutvecklas i sina yrkesroller i branschen. 

• Parternas insyn i och inflytande över färdigutbildningen sker i huvudsak genom 
BYN och de likaledes partssammansatta regionala yrkeskommittéerna. 

• Enligt yrkesutbildningsavtalet 3b§ ska företag med lärling utse en handledare för 
lärlingen. 

• Det finns en webbaserad handledarutbildning som är utarbetad av BYN, se 
www.byn.se 

 

http://www.byn.se/


1.3 Olika lärlingssystem 



1.3 Olika lärlingssystem forts. 



2 Varför välja att bli handledare? 

2.1 Utifrån Handledarens perspektiv 

• För att lära ut sitt yrkeskunnande 

• För att vara en god ambassadör för sitt yrke 

• För att föra sin yrkesstolthet vidare 

• För att vara ett bollplank och stöd för lärlingen 

• För att samverka i att lärlingen uppnår sitt utbildningsmål 

• För att bidra till branschens utveckling 

• För att förmedla vikten av en god säkerhetskultur 

• För att få egen stimulans och kompentensutveckling 

 

 

 

Inga handledare 
ingen utbildning! 



2.2 Utifrån företagets perspektiv 
 
• En investering för företaget 

• Att medverka till att utbilda den kompetens som  branschen 
efterfrågar 

• Att säkerställa kvalitén i utbildningen 

• Att vidareförmedla kompetens inom företaget 

• Att påverka utbildningsinnehållet 

• Att kompetenshöja sina medarbetare 

• Att få in unga i företaget  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilket mervärden kan en lärlingsanställning innebära?  



2.2  forts. 
 
 • Att få in nya ögon in i företaget – kan ge nya lösningar och 

möjligheter 

• Att reflektera över varför man arbetar på ett visst sätt- 
”kanske finns det andra sätt?”. 

• Att lyfta handledarens status i företaget 

• Att hålla sig á jour i utbildningsfrågor 

• Förmedla branschen/företagets värderingar 

 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns det andra fördelar?



2.3 Är kraven i våg med förväntningarna? 

Därför behöver du som handledare: 

• Få tid för uppgiften. 

• Veta vad som förväntas av dig. 

• Ha kunskap om utbildningen och utbildningssystemet. 

• Veta vilket förhållningssätt din arbetsgivare har till 
handledarrollen. 

•  Ha kännedom om målbeskrivningen för det valda yrket. 

• Få uppbackning från arbetsgivare och medarbetare. 

• Möjlighet till utbildning. 

 



3. Att möta unga människor 

3.1 Ungdomsutveckling 
• Vilka är det vi möter?  

• Den psykologiska och sociologiska utvecklingsperioden sträcker sig 
under lång tid; 12-23 år 

• Under denna period är det stora förändringar i förhållandet till 
föräldrar, jämnårig, andra vuxna 

• Denna period är att beteckna som en utvecklingskris 

 



3.2 Adolescensen - utvecklingskris 

• Adolescensen är den psykologiska och sociologiska 
utvecklingen som sker under övergångsperioden mellan att 
vara barn och att vara vuxen. 

• Vanligen inträffar adolescensen under tonåren och kan 
betecknas som en utvecklingskris. 

• Efter krisen har individen uppnått: 
– Separation, oberoende i förhållande till föräldrarna 
– Engagemang i arbete 
– Utveckling av personligt moralsystem 
– Kapacitet för hållbara relationer 
– Återvändande till föräldrarna i en relativt jämställd relation 



3.3 Handledarskapet 

• Ungdomarna söker 
– Trygghet 
– Bekräftelse 
– Gränser 
– Stöd 
– Styrka  
– Stolthet 

• Som 20-åring behövs fortfarande vägledning  

• Kom ihåg att dokumentera det som planeras, genomförs och 
utvärderas 



4. Arbetsmiljö 
 4.1 Olika arbetsmiljöfaktorer 
Fysisk miljö  

• Luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande. 

• Maskiner, redskap och tekniska anordningar. 

• Skyddsåtgärder mot bl a fall, el, brand, explosion, farliga kemiska ämnen, 
belastningsskador etc. 

Psykisk miljö  

• Möjlighet till påverkan, variation, sociala kontakter, personlig och 
yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

 



4.1 Olika arbetsmiljöfaktorer forts. 
 
• Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande m h t arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 

• Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt hänseende. 

• Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
hans/hennes eget arbete. 

• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att 
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar. 

• Arbetet ska planeras så att det kan utföras i en sund miljö. 

 



4.2 Roller och ansvar 

Arbetsmiljölagen 3 kap anger vilka fysiska och/eller juridiska personer som 
har ett skyddsansvar enligt lagen. En arbetsgivare har det mest 
långtgående arbetsmiljöansvaret beträffande sina anställda.  
 
Skyddsansvariga enligt 3 kap AML vid byggnads- och anläggningsarbete är: 
• Byggherre (beställare av arbetet) 
• Arkitekter, konstruktörer, projektörer  
• BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering) 
• BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare utförandet) 
• Arbetsgivare, inhyrare av arbetskraft, ensamföretagare 

(entreprenörer/utförare) 
• Tillverkare, leverantörer och uthyrare av maskiner och produkter  
• Anställda och inhyrda arbetstagare 



4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 



4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete forts 
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att: 
• Undersöka arbetsförhållandena genom skyddsronder, enkäter, 

hälsoundersökningar, medarbetarsamtal etc för att identifiera de fysiska 
och psykiska risker som kan finnas på arbetsplatsen 

• Bedöma identifierade risker om de är allvarliga eller inte och skriva ner 
detta 

• Åtgärda allvarliga risker omedelbart 

• Skriva en handlingsplan med åtgärder av de risker som ej rättas till 
omedelbart (Vad ska göras, När ska det göras, Vem ansvarar för att det 
görs) 

• Kontrollera om åtgärderna fått avsedd effekt 



4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete forts 
 
SAM-hjulet 



4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete forts 

De vanligaste och farligaste riskerna vid byggnads- och 
anläggningsarbete: 
• fallrisker 

• risker vid hantering av maskiner 

• påkörningsrisker 

• risker för belastningsskador 

• risker vid hantering av tunga byggelement vid lastning, lossning och 
montering 

• risker för ras eller fallande föremål vid rivnings- och schaktningsarbeten 

• risker för exponering av farliga kemiska ämnen 



4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete forts 

Byggnads- och anläggningsarbete är riskfyllt! 

Därför är det nödvändigt med: 

• Kunskaper 

• Rätt attityder och beteende; tänk efter före och säg aldrig 
jag ska bara och säg till om något är farligt eller om någon 
gör något farligt 

• Samverkan i arbetsgruppen och mellan olika arbetsgrupper 

 



4.4 Arbetsmiljöansvar vid praktik och APL 

Skolans ansvar innan eleven går ut på praktik/APL 

• Att välja praktikplats och arbetsuppgifter så att inte eleven 
utsätts för risker under praktiken, dvs göra en riskbedömning 
av aktuella praktikplatser inför praktiken genom kontakt 
med/besök på arbetsplatserna. Arbetsuppgifterna ska vara 
anpassade till elevens ålder, kunskaper och mognad.  

• Informera praktikplatsen/företaget om elevens kunskaps- 
och färdighetsnivå och säkerställa att det finns en handledare 
för eleven utsedd på praktikplatsen. 

• Ha löpande samverkan och uppföljning med handledaren på 
praktikplatsen under hela praktiktiden (regelbundna 
avstämningar). 

 



4.4 Arbetsmiljöansvar vid praktik och APL forts 

Skolans och praktikplatsens gemensamma ansvar 

• Att rutiner finns för riskbedömning av praktikplatsen och för 
att identifierade risker blir åtgärdade 

• Att bestämma elevens arbetstider och arbetsuppgifter utifrån 
elevens förutsättningar 

• Att bestämma vem som ska förse eleven med rätt personlig 
skyddsutrustning 

• Att bestämma handledningens art och omfattning (se nedan) 
utifrån typen av arbetsuppgifter, elevens ålder, kunskaper, 
mognad etc 



4.4 Arbetsmiljöansvar vid praktik och APL forts 
Praktikplatsens ansvar under praktik och APL 
• Att se till att eleven innan arbetet påbörjas får en introduktion på 

arbetsplatsen med information om arbetsuppgifterna och dess risker och 
försäkra sig om att eleven har förstått informationen.  

• Att se till att arbetet sedan utförs under ledning och tillsyn av en vuxen 
lämplig person som har tillräckliga kunskaper om arbetet och om risker 
och skydd, samt har tillräcklig tid för handledningen. Behovet av ledning 
och tillsyn varierar beroende på vilket arbete som ska utföras och elevens 
ålder, erfarenhet och utbildning. 

• Att se till att riskbedömningar av elevens arbete och arbetsförhållanden 
görs löpande under praktiktiden. 

• Att se till att tillbud och olyckor som berör eleven rapporteras till skolan 
och vid allvarliga händelser även till Arbetsmiljöverket.   



4.5 Särskilda skyddsregler för ungdomar under 18 år 

• Om en praktikplats/företag anlitar ungdomar under 18 år (s k 
minderåriga) är det viktigt att känna till att det finns särskilda 
arbetsmiljöregler kring detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).  

• I föreskrifterna anges några arbetsuppgifter/arbetsredskap som är 
förbjudna för minderåriga, eller tillåtna om den minderåriga genomgått 
utbildning för uppgiften inom ramen för ett utbildningsprogram. 
Sålunda är det viktigt att den som anlitar minderårig tar reda på vad den 
minderårige har lärt sig genom olika avsnitt i utbildningen för att få klart 
för sig vilka arbetsuppgifter/arbetsredskap den minderårige tillåts 
utföra/använda i arbetet. På webbsidan Byggplatsen för medlemmar 
finns under ”Blanketter och mallar/Arbetsmiljö och hälsa” en checklista 
för skolan och praktikplatsen ang. vilka arbetsuppgifter och 
arbetsredskap som en minderårig praktikant fått utbildning om. 

 



CHECKLISTA – ARBETSUPPGIFTER  

FÖR MINDERÅRIGA 

Kunskap om maskindrivna verktyg 

  
Fylls i av skolan eller i förekommande fall arbetsplatsen 

  

Den minderårige eleven, namn Personnummer 

            

Utbildning som eleven genomgår 

      

Har fått utbildning och instruktion om följande maskinellt drivna verktygs handhavande och risker 

Verktyg Datum Sign Verktyg Datum Sign 

Elhandhyvel         Oscillerande slipmaskin         

Elhandcirkelsåg         Betongblandare         

Elhandsticksåg         Betongvibrator         

Byggsåg         Glättningsmaskin         

Spikpistol gas         Klipp och bockmaskin         

Spikpistol tryck         Elhandslip         

Bultpistol         Slagborrmaskin         

Skruvdragare         Lastkoppling         

Tigersåg         Krantecken         

Heta arbeten         Ställningsarbeten         

Kompletterande utbildning på arbetsplatsen i nedanstående maskiner 
Utbildning kan ges av yrkeslärare eller annan lämplig person. 

Verktyg Datum Sign 

              

              

              

              
Denna checklista bör ej ses som ett ”körkort”. Innan företaget sätter eleven att använda ett nytt verktyg ska 
handledaren förvissa sig om att eleven behärskar verktyget. Handledaren ska också göra en riskbedömning 
utifrån den enskilde elevens psykiska och fysiska förutsättningar att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. 

Eleven har fått introduktion på arbetsplatsen om följande 

BAS-U 

Skyddsombud 

Företagets arbetsmiljöarbete och policy 

Arbetsplatsens Arbetsmiljöplan inkl. ordnings- och skyddsregler 

Eleven får löpande information om arbetsmiljöregler 



5 Attityder och beteenden 

Lärlingens färdigutbildningstid kommer mycket att påverkas av 
handledarens, medarbetarnas och företagets attityder. 

•  Vilka attityder och beteenden möts vi av på vår arbetsplats? 

•  Vilken säkerhetskultur bemöts de av? 

•  Hur behandlar vi tjejer och killar i branschen? 

•  Hur ser vi till mångfaldsfrågorna?  

• Vilket klimat vill vi ha på arbetsplatsen och i branschen? 

• Vad är okej eller inte? 

•  Hur kan jag bidra? 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentera att  ”Samhällssektorns Etiska råd” finns med Etiska Regler.



5.1 En attraktiv byggbransch 

• Sveriges  Byggindustrier ”En bransch som kännetecknas av 
ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. 

- En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har gott 
anseende.” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För Sveriges Byggindustrier  är en del av målen ”En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg”.  Vilka attityder och beteenden behöver vi jobba med för att komma dit? Vad står våra värdeord för? Kan vi använda dem på arbetsplatsen? 



5.1.1 En sund byggbransch 
Vad är riktigt och vad är fel? På jobbet eller utanför? 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppförandekod. Vad vill vi förmedla till lärlingarna?



Uppförandekod 

Utgångspunkten är att ”lagligt inte alltid är lämpligt” samt att ”man alltid 
har ett val och varje val ger effekter”. 

En vägledning för klokt agerande inför valbara situationer som man som 
medarbetare ställs inför är att ”ge sig själv” ett antal kontrollfrågor: 

1. Är det lagligt? 
2. Är det lämpligt? 
3. Har du stöd och mandat från din chef? 
4. Kan du förklara och stå för det inför familj, 

vänner och arbetskamrater? 
5. Skulle det kännas bekvämt om det blev 

uppmärksammat eller refererat till i media? 



5.1.1 Forts. 
Branschen arbetar på många fronter med att uppnå En Sund 
Byggbransch. Här är några exempel: 

• http://www.id06.se/UserFiles/Files/ID06_Offici
ellpresentation.pdf 

 

• http://www.renbyggbransch.nu/ 

 

• http://bis.cmm.creo.se/byggbranschen_kraver
_kraftfulla_lagar 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentation av en del viktiga samverkansprojekt.Betydelsen av att använda ID06Se filmen ”En dyrköpt läxa”  http://www.youtube.com/watch?v=N6qTPPZdKIw , beskriver och förklarar på ett bra sätt vad som kan hända när en person när den blir sjuk som tidigare arbetar hos en arbetsgivare som inte betalar ut lönen på ett korrekt sätt.

http://www.id06.se/UserFiles/Files/ID06_Officiellpresentation.pdf
http://www.id06.se/UserFiles/Files/ID06_Officiellpresentation.pdf
http://www.renbyggbransch.nu/
http://bis.cmm.creo.se/byggbranschen_kraver_kraftfulla_lagar
http://bis.cmm.creo.se/byggbranschen_kraver_kraftfulla_lagar


5.1.2 En säker arbetsplats 

• Arbetet med En säker arbetsplats handlar om att: 

 Öka kunskaperna och kompetensen vad gäller 
 säkerhetsfrågorna 

 Förbättra attityderna till säkerhetsfrågorna hos 
 företagsledning och arbetstagare samt 

 Få säkerhetsfrågorna brett förankrade i 
 byggbranschen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur förbättrar vi attityderna? Säkerhetskultur kontra ”matchkultur”. Vad kan ”jag/du” bidra med? Är det alltid en fråga om en kostnad?



Målen i ett arbete med att förbättra attityder handlar om:  

•  Att säkerhetsfrågorna och arbetsmiljöarbetet prioriteras 
från ledningsnivå och nedåt i organisationen 

• Att chefer och andra arbetsledare föregår med gott exempel 

• Att chefer och andra arbetsledare löpande talar om säkerhet 
med alla medarbetare 

• Att alla får vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och kan 
påverka sin egen säkerhet 

 



• Att alla tänker på sitt eget arbetsmiljöansvar och tar det på 
allvar; att tänka på att genom att skydda sig själv skyddar 
man också andra 

• Att alla följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen 
och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven 
skyddsutrustning 

• Att ingen tar några genvägar som riskerar säkerheten 

• Att arbetsledare eller skyddsombud uppmärksammas på 
upptäckta brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas 
till så snart det går 

 



• Att alla på arbetsplatsen uppmanar varandra att arbeta 
säkert samt 

• Att skyddsombudens skyddsarbete på arbetsplatsen 
uppmuntras och uppskattas och att skyddsombuden ses 
som en tillgång i säkerhetsarbetet. 

 



5.1.2 Mångfald – i byggsektorn 

 

Branschen ska präglas av att alla har och ska tillförsäkras lika 
värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, ålder, 
trosuppfattning eller sexuell läggning. 

Branschens brist på mångfald: 

- Vilka utmaningar har vi i branschen? 

- Hur ser våra attityder och fördomar ut? 

- Varför har det blivit så? 

Se filmerna: 

http://vimeo.com/34601935       http://vimeo.com/34602310 

- Fundera över ”Vad kan du bidra med eller förändra? 

 

  

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Branschen idag domineras av män, vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Hur får vi kvinnorna att vara kvar längre i branschen?

http://vimeo.com/34601935
http://vimeo.com/34602310


6. Praktisk handledningsmetodik 
6.1 Förberedelser 
Inför en lärlingsanställning, fundera ut vad ni på ert företag vill uppnå. 

Exempel på bra frågor att ställa sig: 

• Vad vill vi förmedla för bild av vårt företag? 

• Vad vill vi att lärlingen ska lära sig under sin anställning? 

• Hur gynnar det oss om lärlingen tycker att det är roligt att arbeta hos 
oss? 

• Hur visar vi vad som är intressant med vår arbetsplats? 



6.2 Utse en handledare 
Exempel på bra egenskaper för en handledare 

• Är intresserad av ungdomar 

• Kan företaget, dess värdering och arbetssätt 

• Kan avsätta tid till handledning 

• Är social och engagerad 

• Är bra på att ge feedback – positiv, negativ och konstruktiv 

• Är ett bra föredöme för lärlingen 

 

Lärare 
 

Handledare 
 

Vän 
 



6.3 Handledning 
Samtalet 

• Tänk på din samtalsteknik! 

• Allmänna råd: 
– Undvik ledande frågor 
– Ställ en fråga åt gången 
– Låt den andra personen tala färdigt 
– Lyssna! 
– Ibland kan man låta tystnaden tala… 

• Kom ihåg att förbereda ditt samtal 



 

Samtalet 

• Förbered dig genom att: 
– Läs på om lärlingen 
– Fundera ut vad du vill ha sagt, tänk på tydlighet; vad ska avhandlas och vart ska det 

leda? 
– Kan det uppstå känslomässiga reaktioner? Tänk efter innan hur du önskar hantera detta 

i så fall 
– Stäng av din telefon och gör dig oanträffbar 
– Hitta ett ostört utrymme 
 

Hjälpmedel 
På BYN’s hemsida finns en checklista att använda för det praktiska i handledningen: 
http://www.byn.se/uploads/handledare/checklista_uppfoljning.pdf 
 

http://www.byn.se/uploads/handledare/checklista_uppfoljning.pdf
http://www.byn.se/uploads/handledare/checklista_uppfoljning.pdf


6.4 Feedback 
Återkoppling 

• Rikta din feedback direkt till lärlingen, gå ej genom någon annan 

• När du ger feedback talar du om dig själv som ”jag”, ej ”man” eller ”vi” 

• Rikta feedback mot beteende som kan göras något åt.  

• Be gärna lärlingen tala om för dig hur han/hon uppfattat vad som sagts 

• Ge feedback i rätt tid. Tar det för lång tid, t.ex. ”i förra veckan kom du för 
sent”, kommer du att få en betydligt sämre effekt än om du tar en dialog 
snarast. 

• Positiv feedback stärker och utvecklar  
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