
 
   

 

Första Steget Grupp 2 – Enkät (Klippan) 

F1. Hur nöjd är du med övningarna i svenska? Svara genom att markera 
ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 20% (1) 80% (4) 5 

Kommentarer:     
1. Jag är väldigt nöjd 

2. Den var jätte bra  

 

F2. Hur nöjd är du med föreläsningarna vi haft? Svara genom att 
markera ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (5) 5 

Kommentarer:     

1. Jag är väldigt nöjd  

 

 

 
F3. Hur nöjd är du med promenaderna vi tagit? Svara genom att markera 
ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 20% (1) 80% (4) 5 

Kommentarer:     

1. Ja tycker om att promenera. 
2. Väldigt nöjd  
3. Ja den var jätte fint   

 
F4. Hur nöjd är du med studiebesöken vi varit på? Svara genom att 
markera ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 50% (5) 5 

Kommentarer:     
1. Väldigt nöjd 

 

 



 
   

 

F5. Hur nöjd är du med praktikperiod 1? Svara genom att markera ett 
alternativ i skalan på 1–4. 
 
 
 

• Alternativet ”ej aktuell” talar för de deltagare som inte varit på praktik, trots att de blivit erbjudna det. 

Kommentarer:  

1. Väldigt nöjd 

 

F6. Hur nöjd är du med praktikperiod 2? Svara genom att markera ett 
alternativ i skalan på 1–4. 
 
 
 

• Alternativet ”ej aktuell” talar för de deltagare som inte varit på praktik, trots att de blivit erbjudna det. 

Kommentarer:  

1. den var jätte bra  

2. Delvis nöjd 

 

F7. Hur nöjd är du med det personliga stödet och hjälpen du fått av oss i 

personalen i Första steget? Svara genom att markera ett alternativ i 

skalan på 1–4. 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (5) 5 

Kommentarer:     
1. Väldigt nöjd 

F8. Hur nöjd är du totalt sett med din tid i Första Steget? Svara genom 

att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 20% (1) 80% (4) 5 

Kommentarer:     
1. Väldigt nöjd  

 

 

 

 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Ej aktuell Totalt 

0,00% (0) 20% (1) 0,00% (0) 40% (2) 40% (2) 5 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Ej aktuell Totalt 

0,00% (0) 20% (1) 0,00% (0) 60% (3) 20% (1) 5 



 
   

 

F9. Vilken (ny) aktivitet skulle du vilja lägga till i Första Steget? 

Kommentarer Totalt 

1. Jag vill att man 
vet till varandra.  
2. nej 
 
 
 
  

2 
 
 
 
 
 
 
  

 

F10. Finns det något som inte varit bra i Första Steget? Om ja, vad har 

inte varit bra?  

Ja  Nej  Totalt 

17% (1) 83% (5) 6 

Kommentarer till svarsalternativet ”Ja”: 
1. Missade lektioner på Sfi 

 

F11. Hur viktigt tycker du att det har varit med språkstöd för att ta till dig 

kunskapen från föreläsningarna? Svara genom att markera ett alternativ i 

skalan på 1–4. 

Inte alls viktigt Delvis viktigt Viktigt Väldigt viktigt Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 14% (1) 86% (6) 7 

Kommentarer:     

 

F12. Hur bra tycker du att språkstödet har varit? Svara genom att 

markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls bra Någorlunda bra Bra Väldigt bra Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 43% (3) 57% (4) 7 

Kommentarer:     

 

F13. Tycker du att du har förbättrat din svenska under tiden? Svara 

genom att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 29% (2) 29% (2) 43% (3) 7 

Kommentarer:     

 



 
   

 

F14. Har vi uppfyllt dina förväntningar på Första Steget? Svara genom 

att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 14% (1) 43% (3) 43% (3) 7 

Kommentarer:     

 

F15. Tror du att du kommer att ha nytta av kunskaperna du fått i Första 

Steget? Svara genom att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 14% (1) 57% (4) 29% (2) 7 

Kommentarer:     

 

F16. Berättar du om Första Steget till dina vänner? 

Ja  Nej  Totalt 

100% (7) 0,00% (0) 7 

Kommentarer till båda svarsalternativen: 
1. Ja den var bra och träffas nya vänner och fick ett jobb. 

2. Ja abslöt den var jätte roligt och bra  

3. Ja abslöt den var jätte roligt och bra 

P&P Kommentarer till enkätsvaren: 
Utifrån svaren märker vi av hur deltagarna uppskattar interna aktiviteter som exempelvis: 

övningarna på svenska, föreläsningarna och promenaderna. Promenaderna uppskattas alltid 

jämt av deltagarna, vilket också visades i de förgående enkätunderlagen. Däremot har 

deltagarna (de som svarat på enkäten), negativare inställning till praktikperioderna. Detta kan 

ha att göra med deras förväntningar och önskningar på vad praktik egentligen ska leda till. 

Därav tycker deltagarna även om processpersonalen och språkstödet, vilket i framtiden 

kommer vara en positiv framgångsfaktor. Deltagarna erkänner dock att deras svenska 

kunskaper inte riktigt blivit förbättrade via processen, vilket på något sätt är positivt resultat 

för processens syfte.  

Våra rekommendationer är att processpersonalen avsätter en dag för genomförandet av 

enkäten med deltagarna, för att kunna bistå med stöd under genomförandet. Detta för att 

kunna få samtliga deltagare att svara på enkäten och minska risken för svarsmiss. Dessutom 

skulle det vara bra att uppmuntra deltagarna till att skriva in några kommentarer, för att sätta 

finger på vad som bör göras. P&P tar ansvar för att vissa enkätsvar uteblivit, på grund av att 

enkäten formades med ett program som begränsar frågeantalet. Till nästa omgång kommer 

därför goolges enkätformulär att tillämpas. 

 


