Utvärdering

Sammanställning
Läger 1, 2, 3

Sammanställning Utvärdering 2015 års läger
Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst)

Före (90)

Efter (91)

Totalt (Läger 1,2,3)

Totalt (Läger 1,2,3)

Självkänsla

3,12 (3,00 3,03 3,34)

4,01 (3,91 3,94 4,17)

Tänka positivt

3,01 (3,03 2,94 3,08)

4,12 (4,06 3,82 4,47)

Ta egna inititativ

2,94 (3,09 3,00 2,72)

3,99 (3,82 3,97 4,18)

Samarbeta med andra 3,25 (3,39 3,15 3,21)

4,34 (4,21 4,26 4,56)

Våga prata inför andra 2,98 (3,09 2,76 3,08)

4,00 (3,97 3,85 4,17)

3,12 (2,91 2,94 3,52 )

4,00 (3,76 3,76 4,47)

Självförtroende

Totalt

3,07 (3,09 2,97 3,16) 4,08 (3,96 3,93 4,34)

Måluppfyllelse: Dina mål med att delta på lägret?

Läger 1: Stå upp för mig själv, känna att jag är viktig, att få många att umgås med,
träffa andra, ha kul, träffa nya kompisar
Läger 2: Fler vänner, hjälpa andra, vet inte, inga speciella mål, lära känna nya
vänner, vara med alla och få nya vänner, ha kul och skaffa vänner, skaffa kompisar,
våga ta eget initiativ och prata med nya människor, må bättre, hade inga mål, träffa
andra människor och våga va mig själv, har inga mål, mer säker på att prata med
folk och få nya vänner
Läger 3: Ha roligt och träffa nya vänner, träffa nya kompisar och ha kul, skaffa
vänner, att bli vän med alla på lägret, träffa personer, vara mer aktiv, Kunna stå upp
för mig själv och andra och våga vara mig själv, att träffa nya vänner och att lära sig
ett och annat viktigt om lägret, jag har fått bättre självförtroende och fått många
nya vänner, att träffa nya vänner i min egen ålder och få några nya vänner, få nya
vänner och ha kul, ha kul och träffa nya vänner.

Bäst med sommarens läger

Läger 1: Träffa nya härliga människor, kompisarna, kärleken och gemenskapen,
träffa mina gamla vänner, träffa både nya och gamla vänner, jättegoda maten och
lära känna nya vänner, få nya vänner, snälla och glada deltagare, träffa nya
människor, bada och aktivitetsboden, lära känna nya kompisar, träffa alla
underbara, alla vänner, ledare och maten, maten och vännerna, vandringen, skaffa
vänner, vännerna och maten, fisket och utforskningen, deltagarna, maten, alla
aktiviteter, att vara med kompisar, allt!, alla små saker som hade en stor tanke, nya
vänner, nya vänner, aktiviteterna, träffa nya människor, nya vänner och det var kul,
nya vänner och komma hemifrån, bada, 5-kamp och utflykten, skrattat mycket och
haft kul, bättre självkänsla och nya vänner, alla människor, 5-kampen, vandringen
musselfångst på 1kg
Läger 2: Allt, aktiviteterna, maten och kompisarna, allt, kunna känna att jag kunde
prata med någon, nya kompisar, träffa nya människor, träffa nya kompisar, nya
vänner, träffade så bra kompisar, sjukt bra och kul på lägret, typ allt, träffa nya
människor, allt, vandringen och origami, att vara med så många fina personer, hela
upplevelsen, alla underbara deltagare, träffa andra, allt har varit bra, Råholmen och
grilla, att göra aktiviteterna för då lärde man känna andra, nya fantastiska människor
och gamla vänner, att träffa gamla vänner, andra dagen då vi grillade, alltid något att
göra och alla fina människor, få nya vänner, umgänget, roliga personer och bra
ledare, kin-ball, alla nya kompisar, vännerna, allt speciellt roligt med stranden och
grilla korv, Gemenskapen, att det är så äkta både glädje och sorg, tilldelade platser
så man lär känna fler, ni lämnar verkligen ett avtryck.
Läger 3: Att träffa nya kompisar, Alla deltagarna, Alla snälla människor och
coacher, Att få se Flatön har att erbjuda, Hjälpa andra, Att skriva på tallrikar och få
många nya vänner, att lägret kändes så äkta, utflykten till Råholmen, Maten, Att
träffa nya kompisar, Att vi fick göra mycket, aktiviteter och nya kompisar,
Aktiviteterna speciellt Råholmen & nya vänner, Jätteroligt och skaffat många nya
vänner, Att trösta alla, Att baka för att ”jag älskar att baka”, Alla kompisar, Alla var
positiva och glada, Att få träffa Victoria igen, Många bra kompisar, Inget är bättre
än det andra allt är bra i sin helhet, Utflykter till Råholmen var jättemysig skönt att
man inte delades in i olika grupper hela tiden, Träffa nya kompisar, Bada grilla och
Råholmen med Jarl.

Göra mer vid nästa års läger
Läger 1: 5-kamp, fiska, skaparverkstad, mer aktiviteter utomhus och bada, mer
egen tid, mer skaparverkstad, grilla, vara med vännerna från i år, båtresan, mer
övningar, utetid, quiz, fys, ogoboll, måla och pyssla, vet inte, fiska mera, ej vakna så
tidigt, fler raster för att vila, vet ej, fiska i små lugna grupper, inte så mycket, vet
inte, utflykter, måla, mer av allt, mer utflykter och idrott, bada och roliga aktiviteter,
mer egen tid, maffia, mer ”öppen” för tjejerna, åka någonstans med buss t.ex. till
Liseberg eller Nordens Ark, mer utflykter

Läger 2: Kanske promenader, fler utflykter, mer aktiviteter, mer i skaparverkstaden
och fler aktiviteter där man pratar med varandra, bollekar, inget speciellt, måla, åka
ifrån huset, vet inte, åka till roligt ställe utan skog, utflykter, utflykt till Universeum
– kan ordna det, mer fritid, kul att åka iväg, mer utflykter, vet inte, vet ej, mer
fotboll, flera feel good about your self – saker, vet inte, lämna platsen minst två
gånger, bada, fiska, vet inte, mer utflykter och mer roliga aktiviteter, vet inte, vet
inte, utflykter, pussla
Läger 3: Fotboll, badminton, talangjakt, Åka till Göteborg och göra något kul ,
Quizzet,Kul blandning av aktiviteter, Vara mer utomhus,, mer samarbetsövningar,
och mer övningar där man får ta ställning, Mer fritid, Att ta med mig min kompis,
åka ifrån ön, gärna Westkust (En tremastadskuta som finns på Orust), Träffa nya
kompisar, vara mera i skaparverkstan, Skoskidor, Samarbetsövningarna där alla
behövs, mer samarbetsaktiviteter, fotbollsmatcher/turnering, mera promenader de
var mysiga och mer skaparverkstad, Åka till Liseberg, mera fotbol

Vara med i nästa års läger som ej fanns med

Läger 1: Pratgrupp prata om saker man kanske inte vågar prata om skriva ner på
lapp (anonymt), ett litet zoo som deltagarna tar hand om, vet inte, utflykt till ställe
utanför ön, åka ut med buss, Liseberg, Kinball och åka båt, vet ej, Lakrits, åka båt,
mobil på egen tid, vet inte, svårt typ inge, åka båt, många aktiviteter som man lär
känna andra, Liseberg, mer bada och fiska, spökrunda, vet inte, kvällsmål, utflykt
utanför ön, amerikansk fotboll, mer material, en till keps, tror ni har en bra
blandning redan, båtresa, de som vill spela sällskapsspel får göra det och de som vill
vara ute får göra det osv, båttur
Läger 2: till fotbollsmålen, fotbollsturnering, Lägret är bra som det är,
laga/skaffa/rusta upp ”skoskidorna” där vi har fötterna (Gärna ett band där man
sticker i fötterna) en utflykt till, en skateramp vet ej saknar ej så mycket, Ta med
mig min surfplatta,
En dagsutflykt med Westkust, Åka till Göteborg och hitta på något, Jenka (Jenga?)
Åka till Universeum (för att jag skulle kunna fixa så att vi kan få gå ”bakom
kulisserna”) Bättre fotbollsmål, Egen tid i olika grupper från varje grupp, båtturen
är saknad, Fotbollsturnering
Läger 3: Fiska, båtresan, åka någonstans typ Liseberg, wifi, typ Liseberg, wifi, wifi,
vet inte, mer fritid, mer fritid, fotboll, sova ute, laga mat med ledarna, någon
aktivitet i Göteborg, Liseberg, teatersaker, vet inte, vet ej, film, fler utflykter, åka till
nån park eller liknande, flera utflykter, vattenkrig, mer bekväma kläder och andra
produkter kanske större väska, vet inte, en skuta som heter Westkust skulle lära sig
att segla över en dag, inget speciellt, museum, inget speciellt, möjlighet att gå själva i
skogen, mindre grupper och byta grupp oftare, prata med lärare om situationen i
skolan, mer samarbetsövningar

Vad tyckte du om ? (Gradera från 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra)
Totalt

Platsen

4,49

(Läger 1,2,3)

(4,61 4,29 4,56 )

Kommentarer
Läger 1: Mysigt att vara på en ö, helt ok, helt okej, inte en femma för alla pollen,
fint och roligt, älskar den, lagom isolerat, bra, silverfiskar i vårt rum, avskilt – byt
aldrig ställe, mycket mygg, fin plats dock långt ifrån civilisation, låg fint, bra, lugnt
och mysigt, helt ok men långt borta
Läger 2: Fin, nära bad, stor gräsyta, verandan nästan perfekt, hålen i gräsmattan
ingen bra, mysigt, bra plats med gott om utrymme, underbar, vackert, västkusten är
fin, jättebra, mysig, väldigt mysigt, lugnt, fin plats men kan bli bättre, härlig plats,
älskar det, västkusten för stockholmare är magiskt, sjukt fin plats, fint ställe
Läger 3: Bäst, Flatön fantastisk plats, bra med stora ytor och mycket natur, bra,
nära hemma fint med Västkusten, Det är jättefint här och en bra plats att ha läger
på, fin natur, riktigt fin, bra yta och ställe, ”dålig fart” i duscharna lite jobbigt att få
ut schampoo, ”Skitbra”
Totalt

Kamraterna

4,71

(Läger 1,2,3)

(4,55

4,62 4,96 )

Kommentar:
Läger 1: Vissa hjälpte inte till och betedde sig illa, jättetrevliga och positiva, alla
lyssnade inte, tråkigt att några bara satt inne på sitt rum, sköna människor, bästa!,
jättetrevliga och goa, snälla men vissa använde dåliga ord, många var högljudda,
bästa vännerna for life, snälla, awesome, snälla och bryr sig om en, några var lite
stökiga, jättesnälla, bäst, snälla, positiva och stöttande
Läger 2: Snälla som alltid, visat fina sidor och hjälper alla, så bäst, strul men vi
löste det, älskar alla, snälla, älskar alla, jättesnälla, underbara och har verkligen inte
upplevt riktig vänskap innan man kommer hit, snälla och hjälpsamma, alla är olika
och jag har umgåtts med alla, bra, snälla och roliga, allt ska hända på en gång och
det blir jobbigt, underbara, snälla och härliga, blev lite grupperingar, underbara
Läger 3: Nya personer jag aldrig träffat förrut, underbara, de bästa kamrater jag
haft, Jättefina vänner, bra, jätteroliga människor vänner för livet, Alla är superduper
snäla och jättebra kompisar, roliga och snälla, underbara kompisar som tillåter mig
att vara den jag är, snälla och stöttande, helt fantastiska, hehehe, alla var helt
fantastiska lite jobbigt dock att de i mitt rum kände varandra (lite svårt att komma
in i deras grupp) ,snälla och omtänksamma, alla var snälla och hjälpte till

Totalt

Ledarna

4,33

(Läger 1,2,3)

( 4,06 4,67 4,26 )

Kommentar:
Läger 1: Nästan inga helt bra ledare, snälla, roliga, positiva och tydliga
instruktioner, fanns bara en bra, kunde varit bättre, jättebra, jättebra och bryr sig,
bäst!, grymma ledare, snälla, en ledare borde inte vara här då hon förstörde ganska
mycket för alla, mycket trevliga, bra, bra med lite yngre ledare, en av dem var elak,
bra, inte lika pratglada, Filippa och Helena var fantastiska, snälla, lugna, roliga och
positiva
Läger 2: Magnifika, energiska och snälla men samtidigt kan vara stränga och
allvarliga – disciplin, fantastiska och roliga, tråkig attityd mot saker man inte kan
hjälpa att man har/måste göra, snälla, jättebra för de peppade och man kunde prata
med dem, bra, vara lite mer förstående, jättebra och stöttande, bra, några var lite för
mycket – stress på, lika bra som alltid, väldigt bra, snälla och lyssnar, fanns alltid där
och hjälpte, roliga och snälla men även strikta, ställer alltid upp, alla ledare fanns
där för mig, lite för arga ibland
Läger 3: Andrea var för sträng, de bästa, ledarna fanns överallt, stränga men ändå
bra, superbra, annorlunda från förra veckan men också bra på sitt sätt, är bra och
fixar bra aktiviteter, bör lyssna mer på vad vi tycker, Bra, snälla och hjälpsamma
och gav tydliga instruktioner, väldigt bestämda, ”Millan” var helt fantastisk och
Helena var en bra chef, väldigt bra, ibland kom dom in och stressade mig
Totalt

Aktiviteterna

4,17

(Läger 1,2,3)

( 4,03

4,27

4,21)

Kommentar:
Läger 1: Mer sport, en namnlek var tråkig och jobbig (säga allas namn), roliga,
ibland blev vissa inte bra, nya så kul att testa nytt, kul, bra, ibland var dem inte så
roliga, växlande, bra och roliga, roliga speciellt finsk kubb, bättre förra året, tråkiga
pga ledare och deras inställning, inte de roligaste men de flesta var roliga
Läger 2: Roliga, roligt, roliga, allt var toppen förutom fredagen – för mycket fritid,
kul med alla fysiska aktiviteter, inte största fanet av sit-ups på morgonen, de flesta
var jätteroliga, roliga, bättre organiserade denna veckan, gillade inte några av dem,
fler aktiviteter t.ex. mer musikquiz, mer måla, nästan aldrig tråkigt, olika aktiviteter
som passar alla, helt okej, sällan tråkigt, roliga och väl uttänkta, ibland kunde
attityden från ledaren varit mer positiv, samma gamla
Läger 3: Jättekul, Roliga, kunde varit mer varierade men ändå var de roliga,
jättebra, Jättekul att gå till Råholmen, och lämna ”Torget” & kul grejjor, Jätteroligt
(Dock fick jag träningsvärk), var inte så kul, Roliga, Roliga kul och utmanande,
inte de roligaste men heller inte de tråkigaste, bra och roliga, det var roliga
aktiviteter med mycket skratt,

Totalt

Maten

4,87

(Läger 1,2,3)

( 4,76 4,97

4,87 )

Kommentar
Läger 1: Supergott, god men för lite - alltid hungrig, superbra, jättegod, jättegott,
grym för att vara läger, jättegod, bästa maten i mitt liv, gott när jag åt, jättegod,
skitgott, god, lika god som vanligt, jättegott speciellt potatismoset, mums!
Läger 2: Fantastisk, perfekt, bra mat med hänsyn till miljö, samhälle och omtanke,
perfekt, jättegod och varierande, aldrig varit något man inte gillar, superb, gött,
alltid lika go, jättegod, bästa maten ever, maten är så god, Lena och Arne gör bäst
mat, ”topnotch”, jättegod, det bästa i lägret, sjukt god, jättegod
Läger 3: Jättejättejätte god, Superb, finns ingen bättre, !!!!!, God, Jättegott speciellt
Lasagne (Lenas Himmelska Lasagne), jättegod, asgod, världens godaste mat
(förtjänar en 10:a i betyg) Kan inte bli bättre, Bästa, Bra mat men det borde finnas
mer nyttigare mat, Alltid på topp saknade juicen på morogonen, väldigt god,
supergod
Totalt
(Läger 1,2,3)

Boendet

4,24

( 4,09

4,15

4,47 )

Kommentar:
Läger 1: För lite plats för så många människor, för få toaletter, trasig säng och
inget sidoskydd, lite varmt men bra, supermysigt, saknades knoppar till byrålådorna,
fint men jobbigt att sova, Älskar det!, sängarna högljudda, 1 pga av sängarna,
sängarna, bra kompisar, bra, supermysigt men svårt att stänga dörrar
Läger 2: Bra, försöka renovera rummen, sängar som var trasiga, sängar inte bäst,
jättemysigt, sköna sängar, läskiga sängar med lösa plankor, sköna sängar och soffor,
bra, roligt om Arne fick sitt stora kök annars jättefint, riktigt bra, bra men för hårda
sängar, bra fast vissa hade det stökigt och det var lite jobbigt, ganska okej, andra var
i ens rum – ej ok, mysigt, underbart
Läger 3: Mysigt, Sover gott här, jag kände plankorna genom madrassen, bra, bra
boende och bra allt, mycket bra, Tillräckligt stort boende för alla, Mysigt och bra,
ganska litet hus för så många personer men ändå ett bra ställe, sängarna lite läskiga,

Har du nått ditt/dina mål?
Läger 1: Ja att träffa nya kompisar, ja, nope, ja!, ja, ja, ja, ja, jaaaa!!, typ, tror det,
japp!!, tror det, ja att ha kul, ja, tror det, ja det har jag, ja, ja, ja, jaaaa!
Läger 2: Ja, ja, ja, har växt mycket denna vecka, ja, nej, uppfyllt mina mål, ja, ja,
jepp, ja!, ja, ja, ja, ja, vet inte vad mina mål var, ja, ja
Läger 3: Ja: 18st
Hade inga mål innan 3 st
Lämnat tomt: 2 st

Inverkan (Skala 1-5 där 1 är ingen inverkan och 5 mycket stor inverkan)
Totalt

Ledarna
Deltagarna
Aktiviteterna

4,10
4,57
4,02

(Läger 1,2,3)

(3,85 4,24 4,22)
(4,50 4,42 4,78)
( 3,88 4,00 4,17)

Övrigt? Vad har du tyckt om lägret i helhet?
Läger 1: Superkul, lärorikt och trevligt, jättekul med god mat, vill komma tillbaka
nästa år, inte lika bäst som 2013 men bättre än 2014, vill gärna bli ledare eller gå ett
extra år, bra för alla, jättebra, jättekul, väldigt roligt, bra, superroligt och hoppas jag
ser er nästa år, jättebra – kul och bra att man byter grupper ofta så man lär känna
alla, kul bara trött på människor nu, jättekul kommer tillbaka nästa år, sina upp- och
nergångar som vanligt men människorna här gjorde lägret minnesvärt, bra, mycket
trevligt och hoppas detta fortsätter, älskar det!, ja, bsäta hittills, det bästa som hänt
mig i år, jättebra och roligt, roligt och lärorikt, roligt att träffa nya vänner och ha kul
tillsammans och slippa vara hemma hela sommarlovet, jättebra – vill tillbaka,
jättebra och kul att fira min fördelsedag, bra bättre än ifjol, sämsta av de alla – stor
besvikelse, jätteroligt att träffa nya personligheter, bra men för många incidenter för
att vara helt nöjd
Läger 2: Jättebra, kramar och gemenskap, skratt, att det är på riktigt, minnen för
livet, roligt läger där man alltid känner sig välkommen, skulle rekommendera detta
till andra, bra läger, väldigt bra läger och det har hjälpt mig att bli mer ”säker” på
mig själv, att det är aktivt – gör saker hela tiden, roligt läger där man känner sig
välkommen, underbart, lägret/lägrena har förändrat alla här, 10/10, inte som jag
föreställt mig, underbart, jättebra som alltid, detta läger är det bästa som hänt i mitt
tonårsliv, älskar stället, superkul och kommer igen nästa år, bra, fantastiskt, vill bo
här för alltid, Älskat det!, det här lägret är det bästa lägret, gett mig vänner över
många delar av Sverige, det bästa jag vet, min första gång och jättekul, bästa lägret,
det bästa lägret att våga va dig själv på, detta läger är det bästa, jätteroligt att träffa
alla nya människor, bra, sjukt nöjd, kul, jättebra, bäst, kul som smörgåstårta
Läger 3: Jag tycker det varit ett jätteroligt läger, Det bästa som finns på hela
jordklotet, Det bästa som finns, Roliga aktiviteter och kul att träffa nya kompisar i
samma ålder, Jättebra läger som verkligen är på riktigt, Det var bra, det har varit ett
både kul och lärorikt läger, Underbara kopmisar man skaffat allt man lär sig-Dessa
läger är det bästa som hänt mig, Jätteroligt, BÄST, Riktigt bra, Det bästa lägret jag
varit med på hittills med supersnälla kamrater och ledare plus supergod mat, något
av det bästa i år, bättre än de andra två, Det har varit jättekul, Detta var fantastiskt
alla var med alla och peppade jättebra, tyckte det var superkul att träffa nya
kompisar lika kul som förra
2015

