
FEGB48 praktik studentenkät ht-14

Antal respondenter: 38
Antal svar: 21

Svarsfrekvens: 55,26 %

Jag har upplevt praktikperioden som positiv   
Jag har upplevt praktikperioden som positiv Antal svar
Instämmer helt i påståendet 20 (95,2%)
Instämmer delvis i påståendet 0 (0,0%)
Tar delvis avstånd från påståendet 1 (4,8%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)
Summa 21 (100,0%)

Det har varit lätt att skaffa en praktikplats   
Det har varit lätt att skaffa en praktikplats Antal svar
Instämmer helt i påståendet 13 (61,9%)
Instämmer delvis i påståendet 7 (33,3%)
Tar delvis avstånd från påståendet 1 (4,8%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)
Summa 21 (100,0%)



Jag har blivit väl omhändertagen av min handledare och i övrigt på min 
praktikplats   

Jag har blivit väl omhändertagen av min handledare 
och i övrigt på min praktikplats

Antal 
svar

Instämmer helt i påståendet
18 

(85,7%)

Instämmet delvis i påståendet
3 

(14,3%)
Tar delvis avstånd från påståendet 0 (0,0%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)

Summa
21 

(100,0%)

Jag upplever att jag har fått arbeta med uppgifter som har utvecklat mig   
Jag upplever att jag har fått arbeta med uppgifter 
som har utvecklat mig

Antal 
svar

Instämmer helt i påståendet
15 

(71,4%)

Instämmer delvis i påståendet
5 

(23,8%)
Tar delvis avstånd från påståendet 1 (4,8%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)

Summa
21 

(100,0%)

Jag tror att jag har god användning av min handledare som referens när jag söker 
jobb i framtiden   

Jag tror att jag har god användning av min 
handledare som referens när jag söker jobb i 
framtiden

Antal 
svar

Instämmer helt i påståendet
14 

(66,7%)

Instämmer delvis i påståendet
4 

(19,0%)
Tar delvis avstånd från påståendet 2 (9,5%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)
Vet ej 1 (4,8%)

Summa
21 

(100,0%)



Jag tycker att jag fått tydliga anvisningar om vad som gäller på praktiken så att 
jag kan informera handledare på praktikplatsen på ett bra sätt   

Jag tycker att jag fått tydliga anvisningar om vad 
som gäller på praktiken så att jag kan informera 
handledare på praktikplatsen på ett bra sätt

Antal 
svar

Instämmer helt i påståendet
7 

(33,3%)

Instämmer delvis i påståendet
13 

(61,9%)
Tar delvis avstånd från påståendet 1 (4,8%)
Tar helt avstånd från påståendet 0 (0,0%)

Summa
21 

(100,0%)

Jag tycker att jag fått tydliga anvisningar om vad som förväntas av mig gällande 
praktikrapporten   

Jag tycker att jag fått tydliga anvisningar om vad 
som förväntas av mig gällande praktikrapporten

Antal 
svar

Instämmer helt i påståendet
3 

(14,3%)

Instämmer delvis i påståendet
13 

(61,9%)

Tar delvis avstånd från påståendet
4 

(19,0%)
Tar helt avstånd från påståendet 1 (4,8%)

Summa
21 

(100,0%)

Kommentar
Har inte lämnat in den än, men som jag förstått det hittills så - ja.

Vad tycker du kan förbättras gällande förutsättningarna till nästa praktikomgång?
Vad tycker du kan förbättras gällande förutsättningarna till nästa praktikomgång?
Uppmuntra att åka utomlands!!
Längre praktik (kanske två veckor till) 
Mer tydligt om vad rapporten ska innehålla. 
Kan tycka att rapporten är lite onödig. Man kanske kan baka in teorin mer i dagboken och att den då kan bli lite längre och lite mer omfattande. 
En inlämningsdag för rapporten vore bra att ha från början att sikta på.
Tycker det räcker med dagbok, rapporten var svår att göra på ett bra och givande sätt. Kanske tydligare instruktioner till den skulle hjälpa.
Tydligare anvisningar vad det gäller rapportens struktur.
Anser att rapporten är överflödig. Hade hellre utökat dagboken och reflekterat mer för varje dag. 
Kanske lite kring rapporten. Hur själva upplägget ska vara och vilka rubriker och underrubriker som förväntas vara med t.ex.
Borde varit en introduktion där man förklarar lite mer ingående upplägg för praktiken, inlämningen och seminariet.



Vilka positiva erfarenheter vill du framhålla om din praktik?   
Vilka positiva erfarenheter vill du framhålla om din praktik?
Alla!
Med hjälp av praktiken har jag fått jobb där efter programmet!
Jag har fått vara väldigt delaktig i arbetet och fått ta hand om mycket själv inte bara följt med de andra mäklarna.
Bra att komma ut i arbetslivet och skaffa sig nya kontakter inför framtiden. 
Det har varit kul att komma ut och se att man faktiskt har nytta utav vissa saker man lär sig. Det har även varit intressant att se hur arbetslivet 
är, få ett hum om ifall det är just detta jag vill göra eller om jag ska söka mig mot mäkleri, bank eller något annat. 
Otroligt bra jobbmöjligheter.
Man får äntligen användning av den teori man lärt sig i skolan 
Bästa kursen hittills. Ger oerhört mycket att få praktisera de tidigare kunskaperna. Bra att praktiken ligger i trean.
Se en mäklares vardag, alla sysslor "bakom" kundmötena, möta mycket människor, lärt mig att det är mer än att bara mäkla såsom budget, 
annonsering osv. 
Enormt nyttigt och lärorikt att få vara ute på en arbetsplats. Det är där man får en förståelse för hur jobbet i helhet ser ut och hur det går till.
Gav en väldigt bra insyn i arbetslivet 

Vilka negativa erfarenheter vill du framhålla med din praktik? (har du tips på vad 
framtida studenter skall se upp med?)   

Vilka negativa erfarenheter vill du framhålla med din praktik? (har du tips på vad framtida studenter skall se upp med?)
Jag trodde att det skulle vara kul att jag skulle få vara på varje del av företaget, så blev inte fallet. Jag hann inte fördjupa mig i något eller få 
göra något då.. Framtida studenter för se till att de får ett schema som inte är så spritt. Jag tror att det är bättre att vara med färre personer och 
få mer förståelse för arbetet och kunna få göra några uppgifter själv, även om de är simpla
Välj ett ställe att göra praktik på där du kommer vilja jobba. För du får med stor sannolikhet jobb där och det är ett bra tillfälle att lära känna 
framtida kollegor.
Inget direkt negativt, men det kanske hade varit intressant att ha en mindre praktikperiod tidigare under utbildningen också.
Se till att ha en handledare som är på plats som du lätt kan prata med om du känner dig i vägen. 
Inget som jag kan komma på.


