Sommarläger 2013
UTVÄRDERING

Utvärdering läger 1, Flatön 2013
30 deltagare har svarat på ”Före”
30 deltagare har svarat på ”Efter”
(En person svarade inte på självkänsla varken ”före” eller ”efter”)

Förmågor:
5=högst)
I.

(Före och efter lägret, skalan 1-5 fär 1=lägst,

Förmågor före och efter lägret
a. Självkänsla
Nr. (1-5)
före lägret
3,28
efter lägret
4,31

Skillnad
1,03

b. Tänka positivt
före lägret
efter lägret

Nr. (1-5)
3,27
4,40

Skillnad

c. Ta egna initiativ
före lägret
efter lägret

Nr. (1-5)
3,00
4,23

Skillnad

d. Samarbeta med andra
före lägret
efter lägret

Nr. (1-5)
3,38
4,47

Skillnad

e. Våga prata inför
andra
före lägret
efter lägret

Nr. (1-5)
2,73
4,21

Skillnad

Nr. (1-5)
3,33
4,30
Nr. (1-5)
3,16
4,32

Skillnad

f. Självförtroende
före lägret
efter lägret
TOTAL
före lägret
efter lägret

1,13

1,23

1,09

1,47

0,97
Skillnad Skillnad
1,15

36,5

Måluppfyllelse: Vad är ditt/dina mål med att delta på lägret?
Ha kul och få nya vänner. Och bli mindre nervös inför andra.
Att träffa nya roliga och snälla vänner.
Att våga vara mig själv. Lära känna nya människor. Få bättre självförtroende.
Prova nya saker, nya kompisar och lära mig hur det är att vara själv utan de andra
kompisarna.
Våga sjunga för andra.
Skaffa fler vänner och ha roligt.
Ha kul.
Att höja mitt självförtroende. Prata inför andra. Tänka mer positivt.
Att få bättre självförtroende och träffa nya kompisar.
Att få nya vänner.
Våga va mig själv. Ha kul.
Kunna arbeta med andra.
Att få nya kompisar och våga ta för mig.
Mest för att lära känna nya kompisar.
Ha skoj.
Att våga vara mig själv! Jag har lyckats tror jag! :P
Få nya vänner!
Träna svenska, försöka att inte vara utanför.
Att ha kul och träffa många nya kompisar =).

Vad var bäst med sommarens läger?
Allt, träffa nya människor. Allting. Jag sov i samma rum som de jag ville sova
med. Fredagen när en musiker kom. Nästan alla var ju nära varandra då. Det bästa
var när Gåke sjöng. Nya kompisar. Träffa nya människor. Liseberg. Snälla nya
vänner och mina rumskamrater. Vännerna! Människorna! Att träffa alla kompisar
och kunnat vara sig själv. Att träffa nya männsikor. Det bästa var att träffa nya
vänner. Aktiviteterna och att träffa nya kompisar. Allt. Det var kul. Vännerna. Det
är varmt på sommaren. Kompisarna. Liseberg och båtfärden. Kompisarna och
aktiviteter. Att träffa så många nya kompisar, få göra så många saker, åka till
Liseberg, åka båt. Fisket, lekar, glass, ledarna (4/5). Allt!! Att komma bort
hemifrån och träffa alla underbara personer. Alla nya vänner! Och alla nya saker
som man testade och aktiviteterna som man gjorde. Liseberg / Att jag träffade så
många kompisar. Man får slappna av, behöver inte alltid tänka på skolarbetet. När
alla vi åkte till Liseberg.

Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Hinna måla klart sin tavla. Vara mer vid havet eller vara mer ute och göra olika
sporter! Lite mer fritid.Åka runt lite i Göteborg. Skaffa fler nya vänner. Skratta.
Vara här längre. Kanske så att man fick mobilerna lite tidigare än vid 10. Bli ledare
eftersom jag blir 17 då. Vara på stranden. Måla. Kommer ej nästa år. Mer konst.
Bada. Åka härifrån med buss oftare och göra saker. Ha mera fritid men nu var det
här mitt sista läger. Varje år är det bra saker! Jag vill åka ut med båten, åka till
Liseberg, och roligast av allt, få nya vänner. Fiska. Samarbetsövningar. Fiska, lite
mer raster för det är då man lär känna alla. Gå och bada, mer fritid, lite mer
mobiltid. Liseberg / att jag träffar mer kompisar.

Vad skulle du vilja ha med på nästa års läger, som inte fanns med i
år?
Tyckte det var bra som det var. Längre tid. Koreograferad dans eller
matlagning/bakning. Allt var bra. Chips på fredagen. Sång och dans. Jatu! Vatten
som inte smakar salt :). Mer fritid absolut. Allt fanns, inget jag saknade. Fotboll.
Kanske en kiosk =). Kommer ej nästa år. Ett disko. Ett disko! Vakna senare. Jag
har ingenting! Det vi gör här är redan väldigt roligt. Headhunt deltagare mot
ledare. Finare strand (inte så viktigt) och klockor på rummen! Allt är bra! Lite mer
längre raster bara. Lägereld med sång och musik, t ex gitarr. Jag skulle vilja ta med
mig allting som jag gillar.

Vad tyckte du om ...? (Gradera från 1 till 5, 1= dåligt, 5= bra)
Platsen

4,37

Jättemysigt. Platserna var helt ok. Jättefint/mysigt ställe =). Bra. Jättemysigt. Det
var ganska mysigt. Awesome. Tråkig strand. Mysigt. Mycket mygg, badplatsen var
ganska dålig. För att det är ett fint ställe.
Kamraterna
4,83
Alla var jättesnälla. Kamraterna var snälla. Alla är ju inte bäst, men det fanns flera
jättesnälla! Bäst. Kompisarna är jättesnälla. De var hur sköna och coola som helst.
Roliga. Bra, snälla. Alla är underbara! Alla är snälla! Från första början kände jag
ingen, men nu känner jag alla.
Ledarna 4,77
Alla var bäst (snälla, glada, engagerade). Ledarna var snälla. Jättebra ledare, vissa
verkar bara gilla vissa mer... Bäst. Hårda men snälla. De var bra och snälla, roliga,
glada. Bäst. Omtänksamma och bryr sig om oss. Lite bråkigt men allt blev bra.
Peppar mycket och bra. För att alla ledare är snälla.
Aktiviteterna
4,10
De var jättekul (alla). Aktiviteterna var roliga. Det var roliga aktiviteter och många
olika. Lite många, men jätteroligt. Jätteroliga. Lite för mycket sport, men annars
bra. Bra. Kul men jobbigt. Behövs mer samarbetsövningar. Pallar inte så mycket
pga problem med med ryggen. Vill ha mer fritid. Spelar inte så stor roll. Det var
bara en aktivitet som var långtråkig.
Maten
4,77
Grymt god, godare än hemma. Maten var god. Nästan perfekt. Vill ha recept!
Jättegod. Jättegod mat från köket. OTROLIGT GOD. Superbra. Jättegod!
Supergod! Alla maträtter var inte så goda men de flesta var goda.
Boendet 4,50
Jättemysigt. Boendet var bäst. Bra, okej. Jättebra. Hårda sängar men de var ok! Det
var kul att dela rum med så många =). Hårda sängar men de var ok! Det var kul att
dela rum med så många =). Bästa boendet på länge! Mysigt. Sängen är dålig. Jag
sov jätteskönt.

Har du nått ditt/dina mål för lägret?
Ja. Ja. Ja!. Japp. Ja. Ja! Ja, självklart. Ja, verkligen. Ja, absolut, min självkänsla och
mitt självförtroende har höjts något enormt. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag har nått mina mål
hyfsat bra! Ja. Tror det . Ja.

Hur stor inverkan har LEDARNA haft?

4,50

Hur stor inverkan har DELTAGARNA haft?

4,64

Hur stor inverkan har AKTIVITETERNA haft?

4,28

Övrigt:
Superkul och trevligt. Lägret har varit grymt kul och jättebra för mig. Det var kul
och bra med blandade saker. Mobiltelefonerna borde man inte få ta med eller tas
om hand på bussresan hit. Roligt! Awesome! Skitroligt! Plus alla är så jävla snälla.
Detta var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Lika bra som förra året! Skitbra =).
Det var fantastiskt och jag vill inte hem. Det har varit ett väldigt bra läger. Platsen
är supermysig. Ledarna var jättebra. Aktiviteterna var väldigt planerade och bra.
De flesta var roliga och man lärde sig mycket. Maten var helt suverän. Tack för
allt! Jag tycker att allt var bra. Jätteroligt! Jättekul. Sova längre, få ha kvar
mobilerna! VVDS-lägret har varit det bästa som har hänt mig. Det har varit kul.
Skulle kunna komma tillbaka nästa år. Grymt roligt och bäst. Lägret har varit
roligt, jag är riktigt nöjd! Ledarna har varit bra, deltagarna har varit bra och allt har
varit bra! GOD MAT =). Roligt men störande ibland. Ni borde skrivit att vi
behövde armbandsur! BÄST! Kommer nästa år! BÄST NÅGONSIN. Bra grejer.
Svårt att säga.

Utvärdering läger 2 Göteborg, Flatön 2013
28 deltagare har svarat på "Före"
26 deltagare har svart på "Efter"

Förmågor:

(Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst)

Självkänsla
Före
3,18
Efter
4,61
Tänka positivt
Före
3,43
Efter
4,27
Ta egna initiativ
Före
3,18
Efter
4,19
Samarbeta med andra
Före
3,25
Efter
4,23
Våga prata inför andra
Före
3,43
Efter
4,50
Självförtroende
Före
3,29
Efter
4,27
Totalt
Före
Efter

3,29
4,35

Måluppfyllelse: Vad är ditt/dina mål med att delta på lägret?
Ha kul och träffa nya kompisar
Ha roligt, testa på nya saker och träffa nya vänner
Ha kul, hjälpa andra och lära mig och förbättra mig som person
Ha kul
Se mera positivt
Träffa nya människor - Jag hoppas även kunna inspirera andra på lägret, så som jag
blev inspirerad mina första år
Få vänner
Utmana sig själv!
Att förbättra min förmåga att prata inför andra och höja min självkänsla
Må bra i sällskap av främlingar (för mig) och inte vilja åka hem
Träffa nya kompisar, skapa och bada
Ha kul och lära känna fler
Att få nya kompisar, lära mig nya saker och få en trevlig upplevelse

Vad var bäst med sommarens läger? (28 inlämnade enkäter)
Fiska krabbor, allt, att alla är vänner med varandra, allting, Liseberg, att få träffa
alla nya kompisar, fisket, alla polare, aktiviteterna, alla kompisar, bada, vännerna
och aktiviteterna, allt, människorna, aktiviteterna, allt, alla nya kompisar, allt, måla
tavlan, allt, bada, liseberg och vänner, snälla ledare, bra kompisar, nice aktiviteter,
träffa andra, gemenskapen och alla kompisar,

Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
vara i konstatéljen, mer aktiviteter där man får prata med andra, bada och leka,
fiska, bada och fiska, vara ute mer och lite mer raster, samma saker, ha pauser och
hänga mer med varandra, mera pauser och lek, utflykt på ön med grillning, sova,
fiska, mer utflykter, rida, fiske, mer teater, åker iväg och gör något, längre tid på
Liseberg, mer samarbetsövningar, atmosfear och uppsvinget, bada och fiska

Vad skulle du vilja ha med på nästa års läger, som inte fanns med i
år?
måla mer, kinderägg och sötvatten, baka, parkour, internet, fiska, gå till
självständiga platser, läsk och mer godis, kinderägg, segla, mer saker självständigt,
mer musik, gott vatten, senare mornar och hästar, gott vatten, stora bollen, bakning
och matlagning, gott vatten, spökvandring, disco, hjälpa till i köket, säbyholm,
sötvatten, måla mera, gitarr, internet, mer fiske, sällskapsspel tillsammans, sitta
själv i rummet

Vad tyckte du om? (Gradera från 1 till 5, 1 är dåligt och 5 är bra)
Platsen 3,96
saltvattnet drog ner, långt ifrån, men fantastisk utseende, negativt med insekterna,
bra och fin, men väldigt långt bort, hyfsat bra, vattnet var för salt, jättefin, avskilt,
naturen, jättemysigt, så mysigt, som vårat eget ställe, dåligt utrymme, rädd för att
trampa på en groda, långt att åka, fint ställe, bara skog runt

Kamraterna 4,64
ett skönt gäng, bra kamrater, men inte alla år, alla var helt klart bäst, jag älskar
verkligen alla på detta läger, annorlunda, jag gillar mina nya kompisar, älskar alla
och nya som gamla deltagare så blev man en del av gruppen, bästa kompisar, min
nya familj, dom bästa EVER, alla var helt underbara, såklart, väldigt snälla, känt
mig utanför

Ledarna 4,57
rätt sköna, roliga, men fanns vissa problem med några av ledarna, roliga och
ansvarsfulla, väldigt bra, men kände inte connection med alla, bra, men
annorlunda, ledarna är bra, rättvisa och där för en, roliga, som jobbiga bra
föräldrar, bra ledare, kunde inte fått någon/några bättre, sa alltid till på rätt sätt,
finns inga bättre, bra ledare, vissa frågar konstiga saker

Aktiviteterna 4,21
lite mycket, välplanerade och roliga, bäst, väldigt kul, men intensivt, vill ha lika
många fast andra, flesta var jobbiga, fantastiskt, de var tråkiga ibland, superkul, lite
långtråkig båttur, lite för mycket, jättekul men jobbigt, jobbiga men roliga, ganska
bra, bättre indelning, tänka olika personer varje gång

Maten 4,54
väldigt god, jättebra mat, så gott, jättegod, men man kan inte gilla allt, en av
världens godaste, lite var inte gott men allt annat, härligt med näringsrik mat och
lite onyttigheter, supergod, bästa maten, god och välgjord mat, inte så god,
jättegod, bäst, väldigt god, vissa konstiga ingredienser

Boendet 4,11
hål i sängen, trångt i uppehållsrum, jättefint, sängarna var lite hårda, okej, lite
ofräscht, vill ha andra rumskamrater, gillar platsen, bra, underbart, hårda sängar,
jättetrångt, sådär, asbra, roligt ställe, värsta hotellet, knarrande golv

Har du nått ditt/dina mål för lägret?
Gud ja, nej, hade kul, roligt med kompisar, ja, ja, JA, ja, det tycker jag, ja, Ja!jag är
peppad att bli ledare, JA!!, ja, Yesbox, ja, ja, till 100 procent, ganska jag ville åka
hem, ja, jag har uppnått alla mål utom att bada, JA!!, ja, att få fler vänner/kompisar,
ja vissa ex. ha kul, har lite mer självförtroende och nya kompisar, ja

Inverkan (Skalan 1-5 där 1 ingen inverkan och 5 mycket stor inverkan)
Hur stor inverkan har LEDARNA haft?

4,32

bästa ledarna ever

Hur stor inverkan har DELTAGARNA haft?

4,43

har varit kul, men lite tjafs, dialekt

Hur stor inverkan har AKTIVITETERNA haft?

4,07

bra

Övrigt? (Vad har du tyckt om lägret i helhet?
bäst, bra och kul på alla sätt, awesome, allt var roligt, har varit roligt, väldigt
bra, helt ok, jag älskar det här stället och kommer aldrig att glömma vad
jag lärt mig här, awesome, bra, jag vill kunna få vara mer på rummet
under egentiden, kul att umgås men vill även umgås med mig själv,
mobilen på rummet, jättekul - kommer nästa år med, underbart - gör så
97:orna får komma nästa år också, det bästa lägret någonsin, allt var
roligt, väldigt roligt, detta är det bästa lägret jag gått, helt fantastiskt kommer aldrig ångra att jag åkte, bra men jag vill aldrig mer vakna så
tidigt, hyfsat bra, jättekul men låg lite långt bort, bäst, lägret var
awesome kul och allt var kul, finns inget negativt att säga, det var bra,
väldigt bra läger
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