
 
   

 

Första Steget Grupp 3 – 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) 0,00% (0) 100% (10) 10 

Kommentarer:     
  

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) 10% (1) 90% (9) 10 

Kommentarer:     

 

 
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) 0,00% (0) 100% (10) 10 

Kommentarer:     

  
 
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) 10% (1) 90% (9) 10 

Kommentarer:     
 

 

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:  

 

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

0,00% (0) 0.00% (0) 0,00% (0) 100% (10) 0,00% (0) 10 



 
   

 

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:  

 

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% (10) 10 

Kommentarer:     

 

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) 0,00% (0) 100% (10) 10 

Kommentarer:     
 

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

Kommentarer Totalt 

1. Nej.  
2. dattor 
 
 
 
 
  

2 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

inte varit bra?  

Ja  Nej  Totalt 

0,00% (0) 100% (8) 8 

Kommentarer till svarsalternativet ”Ja”: 
 

 

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

0,00% (0) 0,00% (0) 10% (1) 90% (9) 0,00% (0) 10 



 
   

 

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) 0,00% (0) 100% (10) 10 

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) 0,00% (0) 100% (10) 10 

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) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (10) 10 

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) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (10) 10 

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) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (10) 10 

Kommentarer:     

 

F16. Berättar du om Första Steget till dina vänner? 

Ja  Nej  Totalt 

100% (10) 0,00% (0) 10 

Kommentarer till båda svarsalternativen: 



 
   

 

P&P Kommentarer till enkätsvaren: 
Omgång 3 visar enbart på positiva resultat enligt enkäten. Det finns enbart en kommentar 

under hela enkätformuläret, som efterfrågar aktivitet med dator. Deltagaren vill troligtvis öka 

sina datorkunskaper, då Sverige kontinuerligt utvecklar samtliga samhällsarenor mot en 

digitaliserad värld. Trots den rådande krisen (Covid-19), så har processen lyckats väldigt bra. 

Deltagarna har fått chansen att besöka processpersonalen för individuella samtal, där deras 

handlingsplan varit i fokus. Deltagarna under omgång 3 verkar uppskatta metodens innehåll, 

sedan har de inte haft möjlighet att eventuellt bli erbjudna att delta i samtliga föreläsningar då 

Corona varit aktuellt.  


