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Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de 

två arbetsperiodernas respektive slutdatum. Vi fick in 32 svar, vilket ger en 

svarsfrekvens på 53 %. 

       

1. Är du en      

       

□ Tjej  16  (16/32)   

□ Kille  15  (15/32)   

Inget svar  01  (01/32)  
       

2. Hur kändes det efter första dagens sommarpraktik? (Mottagande och introduktion)  
       

□ Mycket bra   18  (18/32)   

□ Bra  13  (13/32)   

□ Mindre bra  01  (01/32)   

□ Dåligt   00  (00/32)  
       

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.    

       

• ”Det var kul och roligt att jobba. Lärde känna personal och boende.”   

• ”Jag vart väl mottagen. Alla var trevliga och sa vart allt fanns och svarade på alla frågor.” 

• ”Det känns bra. Arbetsgivare behandlade och visdade mig jobb och hur ska man jobba och använda 

olika makiner. Vi hade paus efter en timme jobb.”    

• ”Mycket bra. De var mycket välkomnande. Gav mig bra information osv.”  

• ”Jag var lite nervös men det blev jättebra! Vi blev välkomnade och sattes i arbete på en gång. Vi fick 

mycket beröm och mitt självförtroende ökade med ens.”    

• ”Det var nånting nytt för mig eftersom det var mitt första jobb. Det var väldigt lugnt och fanns inte så 

mycket att göra, men det var väldigt skönt att få hjälpa dem när de behövde hjälp.”  

• ”Det var jätte kul.”      

• ”Jag har en mamma som jobbar där så att introduktionen var inget problem. Första dagen var ok. 

Pratade kanske inte lika mycket som de andra dagarna. Jag kände de flesta som jobbade där och även 

de gamla.”       

• ”Helt okej.”       

• ”Dom var väldigt tillmötesgående. Tog emot en väldigt bra och man kände sig trygg där på en gång.” 
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• ”Bra mottagande”      

• ”Det var mycket intressant att pröva på arbetslivet”    

• ”Personalen visade mig runt och presenterade sig. Jag fick inga arbetsuppgifter första dagen, men jag 

lekte med barnen och försökte hjälpa till ändå.”    

• ”Dock var mottagandet inte så bra då ingen visste att jag skulle komma.”  

• ”Förfärlig och irreterande.”      

• ”Trevlig handledare - Bärbel Segert (Ilsbo)”    

• ”Det var otroligt kul och lärorikt.”     

• ”Det var spännande eftersom det var min första gång att jobba på riktigt. Trevlig personal och en 

rolig arbetsplats.”      

• ”Jättebra mottagande och information första dagen. Vi hade till och med fått hem ett brev med 

förslag på arbetsuppgifter innan så vi hade redan ett litet hum om vad vi skulle göra.”  

• ”Trevligt bemötande, mycket välkomnande.”    

• ”Jag lärde mig att man måste vara i tid på arbetet.”   
       

3. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?    
       

□ Mycket bra  17  (17/32)   

□ Bra   11  (11/32)   

□ Mindre bra  04  (04/32)   

□ Dåligt   00  (00/32)  

       

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.    

       

• ”Man fick göra olicka saker och man fick insickt i vården.”    

• ”Mina arbetsuppgifter var bra och passande för en feriearbetande. Jag fick mer och svårare uppgifter 

desto längre jag arbetade.”      

• ”Det var kanske lite pinsamt i början eftersom man inte kände alla osv”   

• ”Jag lärde mig olika saker till exempell måla och hur man kan sköta en avdelning eller arbetsplats. 

Det var känns bra.”      

• ”Jag fick prova lite allt möjligt.”     

• ”Vi fick tillbringa i stort sett all tid med barnen och det har jag lärt mig väldigt mycket av.” 

• ”Det var inget speciellt, gick med dom ut och pratade med dem, fika beda deras säng och diskade.” 

• ”Inte så illa, allt var kul.”      
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• ”Det fanns inte mycket att göra.”     

• ”Det var inget som jag tyckte var jätte tråkigt men de var inte direkt roliga häller. Jag hade väldigt 

bra introduktion hur jag skulle göra osv.”     

• ”Pågrunt av att jag skadade höger handen under första veckan så fick jag mer arbetsuppgifter vilka 

var perfekta för mig.”    

• ”Dom var bra. Inte så varierande uppgifter. Men roligt ändå!”   

• ”När det fanns arbetsuppgifter så var det mycket bra.”    

• ”bra, jag fick hjälpa till mycket.”     

• ”Jag har fått väldigt få arbetsuppgifter. Jag hade gärna önskat mig fler.”   

• ”Fick väldigt lite att göra.”      

• ”Kost och städ (storstädning och fönsterputs)”    

• ”Roligt, bra uppgifter eftersom det fanns mycket att göra så det ej blev lång tråkigt.”  

• ”Vi blev bra introducerade till arbetsuppgifterna och fick känna på i början vad vi ville hjälpa till 

med. Ibland kunde det dock bli så att vi bara fick sitta av tiden.”   

• ”Jag fick chansen att hjälpa elever att nå sina mål vilket kändes jättebra!”  

• ”Man ska inte använda mobilen på jobbet. Man måste alltid vara snäll mot barn.”  

  

4. Hur var det sista dagen på din sommarpraktik? (Samtal och avtackning)  
       

□ Mycket bra   16  (16/32)   

□ Bra  11  (11/32)   

□ Mindre bra  03  (03/32)   

□ Dåligt   00  (00/00)   

Eget tillägg av ungdom: Både bra och dåligt  (01/32)   

Eget tillägg av ungdom: Både bra och mindre bra (01/32)  

       

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.    

       

• ”Alla tyckte det var tråkigt att jag sluta.”     

• ”Jag avtackades väl och hade igenerellt en rolig sista dag. ”   

• ”Sista dagen för mig var jättebra. Jag blev van med pensionärerna och kollegorna. Jag visste hur jag 

ska göra redan från morgon tills förmiddan.”    

• ”Det var bra på sista dagen. Och arbetsgivare tackade mycket att jag jobba hos dem. Det trivdes bra 

av mitt jobb.”      
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• ”Jättebra. De tackade och jag blev även bjuden på fika.”    

• ”Jag fick fikabröd och blev hjärtligt tackad för mina insatser av både barn och personal.” 

• ”Det var som alla andra dagar.”     

• ”Både bra och dålig, efter som man måste lämna sina nya kompisar.”   

• ”Det var väl som alla andra dagarna. Jag tackade och de sa att jag skulle besöka där igen osv. Jag 

hade väldigt kul.”      

• ”Helt okej.”       

• ”Var mer bara, Hej då!”      

• ”De sa hejdå och sånt.”      

• ”Inget samtal och avtackning men var ganska bra ändå.”    

• ”det var kul alla var mycket trevliga.”     

• ”Jag tackade för mig, och personalen önskade mig en trevlig sommar och lycka till på min framtida 

utbildning.”       

• ”Dom flesta hade gått hem innan jag slutade så det blev bara att jag sade hejdå.”  

• ”Bra”       

• ”Kaka, godis :-)”      

• ”Det var på två vis, det var både skönt och ledsamt. Det var tom någon av de boende som började 

gråta när jag sade hejdå osv.”     

• ”Det var en bra sista dag med trevliga människor. Intressant och roligt jobb.”  

• ”Sista dagen var i stort sett som en vanlig dag. Vi tog inte ens farväl av all personal. Kunde ha varit 

lite bättre.”       

• ”De var jättesnälla mot mig, de gav mig en present. Jag blev jätteledsen för att mitt jobb tar slut.” 

       

5. Har du lärt dig något under ditt feriearbete?   
       

 □ Ja   29  (29/32)   

□ Nej   03  (03/32)  

       

Om du svarat ja, beskriv gärna med egna ord vad.    

       

• ”Jag har lärt mig väldigt viktig svenska språk. Jag kunde inte så mycket att hörde före jobbade men 

jag blir bättre nu.”      

• ”Hur man ska hanskas med äldre.”     

• ”Jag har lärt mig att man ska ta väl hand om folk vid livets slut.”   
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• ”Jag har lärt mig att måla, klippa gräs och annan sak.”    

• ”Byta blöjor. Tips på hur jag ska agera mot barnen i olika situationer. Även en massa mer.” 

• ”Absolut! Jag har lärt mig massor och jag är mycket tacksam för mina tre veckor.”  

• ”Lärde mig om vad demens sjukdomen är.”    

• ”Jag lärde mig många saker.”     

• ”Faktiskt väldigt mycket inom hur man ska hjälpa dom och göra saker åt dom när dom behöver. Som 

att hjälpa dom när de ska kliva upp ur sängen eller när de ska kliva på sängen igen. Jag har själv inte 

gjort det men varit med mycket till hjälp.”     

• ”Jag har lart mig väldigt mycket om aldrevården och hur det ser ut och vad som hander.” 

• ”Att gamlingar uppskattar saker som vi anser bara är småsaker.”   

• ”Jag har lärt om passar tid och mycke ny ord”    

• ”Ja det har jag säkert gjort. Men kommer inte på något nu.”   

• ”Jag har lärt mig mer om äldre.”     

• ”jag har lärt mig kokat gröt.”     

• ”Hur det fungerar på ett dagis.”     

• ”Har lärt mig mer om barn och och lite mer om hur dom fungerar.”   

• ”Att aldrig jobba på dagis”      

• ”Mycket praktiskt - hygien - städ – moppning”    

• ”Hur man måste bemöta människor och hur man måste agera och hantera.”  

• ”Jag fick en större, mycket större bild hur det är där ute i riktiga livet.”   

• ”Vi har fått ta mycket ansvar och eftersom att det var mitt första jobb har jag också lärt mig lite hur 

det fungerar inom arbetslivet. Bra erfarenheter till senare. ”   

• ”Hur man på olika sätt kan nå ut till elever för att hjälpa dom så mkt som möjligt.”  

• ”Jag lärde mig mera svenska. Jag lärde mig om arbetet på ett dagis.”  
  

6. Var det ditt första feriearbete?    
       

 □ Ja   26 (26/32)   

 □ Nej    06 (06/32)  
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7. Inom vilket område har du arbetat 2015?   
       

□ Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg 13 (13/32) 

□ Äldreomsorg/brandvarnarprojekt  15 (15/32) 

Eget tilllägg av ungdom : hassela badet 01 (01/32) 

Inget svar:    03 (03/32) 

 

8. Om du svarat nej på fråga 6, inom vilket område har du arbetat tidigare? 
       

□ Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg  00 (00/32) 

□ Äldreomsorg/brandvarnarprojekt  02 (02/32) 

□ Annan arbetsgivare än Nord. kommun. 03 (03/32)  

Eget tillägg av ungdom : Ung komm.utv. 01 (01/32)  

    

9. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa områden i framtiden?  
       

Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg      

 □ Ja   14 (14/32)   

 □ Nej    07 (07/32)   

Eget tillägg av ungdom: kanske  02 (02/32) 

Eget tillägg av ungdom: vet inte  01 (01/32) 

Inget svar:    08 (08/32)  

   

Äldreomsorg       

 □ Ja   14 (14/32)   

 □ Nej    11 (11/32) 

Eget tillägg av ungdom: vet inte  01 (01/32)  

Inget svar:    06 (06/32)  

    

Annat område       

 □ Ja   14 (14/32)   

 □ Nej    04 (04/32)   

Inget svar:    14 (14/32) 
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Om du svarat ja på annat område, beskriv gärna med egna ord vilket/vilka 

  

• ”Blandat, gärna med barn. Barnpsykolog kanske.”    

• ”Ingen aning, det är roligt att ha något att göra bara, annars kommer man ju knappt ur sängen…” 

• ”Jag är intersant på att bli tandläkare och skulle vilja gärna jobba där för att se hur de har.” 

• ”Jag kan faktis tänka mig att jobba inom äldre omsorg men jag vet inte riktigt vad jag vill bli, därför 

vill jag plugga långt först.”      

• ”Jag ska plugga information-/medieteknik på gymnasium så något inom det området.”  

• ”Blä no möjligtvis deltid, inte heltid.”     

• ”Jag vill jobba i sjukhus”      

• ”nåt som inte innehåller gräs eller barn.”     

• ”Typ vara ute, klippa gräset, fixa i rabbater och sånt o Måla kanske.”   

• ”Vet ej. Svårt att säga i sån ung ålder.”     

• ”Jag vill gärna bli sjuksköterska eller lärare.”   
       

10. Skriv gärna ner tankar som kan vara bra för oss att veta till nästa års feriearbete! 
       

• ”Det var bra, jag hoppas att det bli till nästa år också.”    

• ”Att ha mera jobb man kan söka”     

• ”Det är eller finns ingenting speciellt jag vill säga men jag är så positive att jag förtjänar att jobba 

där.” 

• ”Jag tycker att allting var bra.”     

• ”Jag är väldigt tacksam för att jag har fått göra det här och kan inte komma på något att klaga på.” 

• ”Allt är bra som den är :-)”      

• ”Jag tyckte att personalen som jobbade där var mycket duktiga och väldigt pratsam. Man hade roligt 

där helatin. Allt var bra.”       

• ”Lite högre lön”      

• ”låt dom inte jobba eftermiddagar!”     

• ”Försöka ge fler arbetsuppgifter.”     

• ”Bättre information.”      

• ”Bättre lön”       

• ”Ta gärna kontakt med fskl.avd. och tala om för dem vad som förväntas av personalen där - intrud 

etc…(pratade med mina kompisar)”     
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• ”Fortsätt med bra information och trevlighet.”    

• ”Hade tre jätteroliga veckor så verkligen något som borde informeras mer om och fortsättas med. 

Som sagt jättebra erfarenhet.”     

• ”Försöka få till fler sammarbeten! T.ex. rusta upp olika skolor och liknande (Det finns mycket att 

rusta upp, kolla resultad från trygghetsvandringen 2014!!!”   

• ”Jag vill gärna arbeta inom äldreomsorgen nästa år.”    


