Första steget – 5 deltagare
F1.

F2.

F3.

F4.

F5:

* Om du inte varit ute på praktik, vad beror detta på?
Kommentarer:

Totalt
5

1. Jag fått på praktik i en skola och var glad jag tror nu med
covid19 vi har svårighet väldigt.
2. På grund av virus Corona covid 19.
3. Praktik
4. Nej, jag har varit på praktiken
5. När jag blir mycket svenska och jag kan ute på praktik.

F6.

F7

* Om du inte är nöjd, vad mer önskar du av din handledare?
Kommentarer:

Totalt
5

1.
2.
3.
4.
5.

F8.

Jag hoppas att personen får jobbmöjligheter
Att hon bodde har hjälpt mig att få bättre praktik.
Nöjd
Att önskar mig få ett jobb
Jag vill lära mig mer svenska

F9. Vill du ha något mer av Första eller Jämna Steget? Om ja, vad
vill du ha?
Kommentarer:

Totalt
5

1.
2.
3.
4.
5.

Nej !tack
Fattar ej frågan!
Nej
Ja, jag vill, jag vill ha jobb
Jag vill lära mig mer svenska

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

Totalt
4

1.
2.
3.
4.

F11.

Nej
Det var jätti väll
Fattar ej vad betyder första eller jämna steg.
Ja

F12.

F13.

F14.

F15.

F16.

Kommentarer från P&P i Landskrona AB:
Som väntat har enkätgenomförandet resulterat i mestadels positiva svar, samtidigt som det finns
några svar att ta hänsyn till. 20% av deltagarna var ”delvis missnöjda” med föreläsningarna i Första
Steget, vilket kan bero på fler olika faktorer. En faktor som kan spela större roll är att föreläsningarna
numera sker via digitala kanaler, vilket kan påverka vissa deltagare negativt. Däremot
rekommenderar vi att processledarna inför (om möjligt) digitala aktiviteter, som på sikt kan
underlätta deltagarnas deltagande digitalt.
Fråga 4 lyder: ”Hade du mycket tid och möjligheter (chanser) att kontakta
processledarna/handledarna”, där 20% svarade att de aldrig fick tid till frågor. Detta svar är värt att
analysera och eventuellt åtgärda inför nästkommande grupp. Vi kan även se att på följdfråga 5, har
deltagarna inte kunnat få praktikplatser på grund av Covid-19. Praktikplatser är en stor del av
metoden som inte kunde testas utförligt, vilket innebär att Covid-19 utmanar metodens modul 2.
Dessa utmaningar är värda att sammanfatta och dokumentera ner, inför eventuellt kommande
processer och implementering av metoden.
Vi har även kunnat notera (utifrån följdfråga 7) att två deltagare förväntade sig att få ett arbete efter
sitt deltagande i processen, samtidigt som en deltagare önskar att få utveckla sina svenska
språkkunskaper. Fråga 12 och 13 behandlar både språkstöd och förbättring av deltagarnas svenska
språkkunskaper, där 20% svarade på att språkstödet var ”någorlunda bra” samtidigt som 40%
svarade att de någorlunda förbättrat sina svenska språkkunskaper. Anledning till detta kan vara att
deltagarna mestadels är arabisktalande, vilket innebär att en stor del av informationshanteringen
sker på arabiska deltagarna emellan. Därav rekommenderar vi att denna dialog förs med
samverkansgruppen, för att förstå vikten av att remittera in enbart arabisktalande deltagare. Det kan
även vara så att det är dessa typer av deltagare som finns, vilket slutligen innebär att det är svårt att
kunna göra något åt saken.

60% (fråga 15) menar på att de någorlunda kommer att ha nytta av kunskaperna de fått i processen.
Vår rekommendation är att processledarna följer upp svaret på denna fråga, för att ta reda på varför
det just är att de ”någorlunda” kommer att ha nytta av kunskaperna de fått. Slutligen skulle 20%
avseende fråga 16 inte rekommendera Första Steget till en vän, vilket kan ha att göra med enkätens
tidigare svar (se ovan).

