





Utvärdering och enkätundersökning 2020
Lägerdeltagare


Ett sammanhang
som gör bestående skillnad i ungdomars liv
Hammar 10 september 2020

”Det är det vi gör som räknas…”
Den femtonde lägersommaren genomförd sedan starten 2005, en sommar fylld av
glädje, känslor och en massa minnen, framförallt att vi lyckades med konststycket
att ”ställa om istället för att ställa in” under rådande pandemi, den känslan värmer!!!
Vårt arbete ända sedan pandemiutbrottet 10 mars har handlat om att på säkrast
möjliga sätt genomföra vår årliga ledarutbildning för unga ledare och så förstås hela
lägersommaren med sju lägerveckor från 13 juni till 14 augusti.
Vi har vänt och vridit, ändrat, ändrat igen, backat ett steg för att ta två framåt,
bemött kritiker, känt skepsis, svurit/skrikit, känt förtvivlan, mött glädje, kärlek, känt
stöd från föräldrar som skickat sina barn till våra aktiviteter och peppat oss att
fortsätta vår kamp.
Nu är vi i mål, vi har rundat och ”besegrat corona” och kämpat oss igenom
lägersommaren 2020 med ca 200 deltagande ungdomar och ledare.
Glädjen och känslan för oss att möta deltagare med tindrande ögon säga: -Det här
var den bästa sommarlovsveckan för mig!!! Eller: - Nu har jag 27 nya vänner från
hela landet… är obeskrivliga.
Slutligen det bästa till sist… Våra unga ledare, (som tidigare, bara för något/några
år sedan själva varit deltagare) som kämpat sig igenom vårt omfattande
ledarskapsprogram från Januari till Juni och som nu fick chansen och tog den och
visade att motivation slår klass, wow vilken energi och passion. Deras engagemang,
vilja att leda värmer oss alldeles extra, i synnerhet som ett av våra initiala och
grundläggande mål med Våga va´dig själv!!! var just att bli självförsörjda på ledare.
Tack alla ni som på olika sätt stöder oss, peppar oss och visar kärlek, ni är
FANTASTISKA!!!
På följande sidor finner ni dokumentation, utvärdering och enkäter från
lägersommar 2020, med hopp om trevlig läsning.
Återigen…
Vi är så glada och stolta att vi valde att ”ställa om i stället för att ställa in”
Ingen kan göra allt men alla kan göra något, TILLSAMMANS gör vi skillnad!!!
Må väl!!!
Arne & Lena Falkbäck
Grundare

Denna bilaga skickades, tillsammans med kallelse, till varje
vårdnadshavare inför respektive läger
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TÄNK PÅ ATT!
Tvätta händerna!

Håll avstånd!

Stiftelsen Våga va dig själv!!!

Utvärdering

Alla läger (147st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,69

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,26

c. Vad tyckte du om maten?

4,72

d. Vad tyckte du om boendet?

4,29

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Vänner (59), Allt (24), Maten (19), Bada (8)

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Bada (22), Allt (10), Skaparverkstad (9)

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Allt (47), Snälla (12), Peppande (12)

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Inget (45), Vet ej (29)

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Bättre än förväntat (86), Inga eller låga förväntningar (12)

Utvärdering

Läger nr 1 (19st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,94

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,50

c. Vad tyckte du om maten?

4,72

d. Vad tyckte du om boendet?

4,67

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Vänner(6), Allt(5), Gemenskapen(3), Vandringen(2), Bada, Måla, Maten, Volleyboll

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Bada(6), Måla(2), Allt(3), Pratstunder(2), Fotboll, Volleyboll, Utsiktsplatsen, Hänga med varandra,
Organiserad fritid, Mer chips, Gå på fler läger, Större aktiviteter

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Allt(6), Snälla(2), Positiva(2), Roliga aktiviteter(2), Peppande(2), Trösta(3), Respektfulla, Behandla
alla lika, Gick fram till de ensamma, Glada, Förebilder, Bäst, Bjuda på sig själv, Skapade en trevlig
stämning, Hjälpte till

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Inget(6), Vet ej(2), Lite mer lugna, Ej använda mobiler så mycket, Att alla ledarna är med, ha övning
på samlingsplatsen, Inte säga till om att t.ex. ta varandras kepsar

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Roligt(5), Låga förväntningar(2), Höga förväntningar(2), Bra vecka(4), Inga förväntningar
Motsvarade verkligheten(18)

Utvärdering

Läger nr 2 (20st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,60

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,25

c. Vad tyckte du om maten?

5,00

d. Vad tyckte du om boendet?

4,25

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Maten (2), Vänner (12), Motala (2), Vandringen, Allt (4), Aktiviteterna, Fångarna på Vettra

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Aktiviteter, Bada (4), Fritid (2), Träffa vänner, Ridning, Fler lagbesök (2), Allt, Bollekar, Sova

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Inkluderande (2), Allt (14), Rättvisa, Ansvarsfulla, Stränga, Trevliga, Snälla, Energiska

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Inget (12), Mindre stränga, Tydligare vid läggning, Mindre sura

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Bättre (13), Träffa vänner, Ja (3)





Utvärdering

Läger nr 3 (21st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,76

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,29

c. Vad tyckte du om maten?

4,67

d. Vad tyckte du om boendet?

4,43

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Vänner(10), maten(7), Gemenskapen(2), Musikstunden, Skaparverkstaden

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Vet inte(9), Allt var bra(4), Mer springaktiviteter(4), Bada(2), Välja mellan aktiviteter, Mer fritid

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Instruerade(3), Fick med alla(3), Gav energi(2), Allt(2), Höll ordning(2), Bestämda(2), Snälla(2),
Dansade, Tydliga med regler, Lagom stränga, Både ledare och vän

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Vet inte(9), Inget(5), Ej skrika så högt, Behandla alla deltagare efter ålder, Sången, Ej skylla på alla
för något en gjort

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Bättre(15), Trodde ej så få killar, Roligt(6)



Utvärdering

Läger nr 4 (19st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,58

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,05

c. Vad tyckte du om maten?

4,53

d. Vad tyckte du om boendet?

4,26

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Aktiviteterna (4), Bada, Vänner (9), Gemenskapen (2), Fångarna på Vettra (2), Dansa, Allt (3),
Vandringen (2), Kort i ring, Maten, Volleyboll, Flippa konan

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Boom, Fångarna på Vettra (3), Sporter, Bada (2), Skaparverkstaden, Pauser, Mobiltid, Kort i ring,
Aktiviteter, Flippa konan, Volleyboll

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Snälla (2), Stränga, Allt (7), Tydliga, Fick ihop gruppen (6), Sa till, Öppna, Tillgängliga, Involvera
alla, Bjöd på sig själva, Glada, Fick oss att samarbeta, Tydliga, Organiserade

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Inget (8), Uppmärksamhet

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Samma, om förväntat (3), Bättre (9)

Utvärdering

Läger nr 5 (18st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,4

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,3

c. Vad tyckte du om maten?

4,8

d. Vad tyckte du om boendet?

4,3

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Gemenskapen (4), Lärorikt, Dansa, Vänner (8), Vandringen, Inget, Maten (2)

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Aktiviteter (4), Fråga deltagarna, Älskling älskling (3), Skaparverkstaden (2), Spelhålan, Vet ej (2),
Fritid (3), Samarbetsövningar (2), Dansa, Vandra

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Sa till (2), Positiva, Sköter sitt jobb, Tysta deltagarna, Närvarande, Omhändertagande (2),
Fantastiska, Trevliga, Stöttande, Peppande (2), Fick med alla (2), Snälla (2), Roliga (2), Bra, Bryr
sig, Pratsamma, Aktiviteterna (2), Tydliga, Omtänksamma, Engagerade, Uppmärksamma,
Inbjudande, Bra attityd, Allt, Balansera kul och seriositet, Organiserade

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Vara med på aktiviteterna (2), Mer Energi, Mindre stränga (3), Tydligare, Vet ej (2), Mer duschtid,
Inget (3), Inte favorisera, Inte bara vara med varandra, Inte skrika, Förtydliga regler

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Ja, Bättre (8), Inte få skäll, Inga förväntningar (2), Lika bra, Samma

Utvärdering

Läger nr 6 (22st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,91

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,18

c. Vad tyckte du om maten?

4,55

d. Vad tyckte du om boendet?

3,95

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Vännerna (11), Aktiviteterna (4), Prata med folk, Allt (2), Gruppen, Speedminton, Vandringen (4),
Sång (2), Skaparverkstaden, Utsiktsplatsen, Maten, Gemenskap (2)

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Bada (3), Sjunga (2), Vet ej (3), Lära känna alla, Skaparverkstad, Film, Älskling älskling (2), Allt (2),
Vandring, Speedminton, Samma, Fotboll, Badminton, Volleyboll, Aktiviteter (2)

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Allt (4), Informera, Glada, Ställer krav, Det mesta, Fick med alla (2), Bryr sig, Pratar med deltagare,
Omhändertagande (2), Sa till (2), Peppande (2), Nyfikna, Stöttande, Rättvisa, Snälla (3), Bra,
Bestämda, Sprider trygghet, Roliga (2), Leda

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Inget (2), Vet ej (6), Sympati, Var med alla deltagare, Mindre stränga, Vara med i aktiviteter, Pusha
på deltagare som är blyga, Musiksmak, Mindre stressande med tider, Inte skrämmas på morgonen,
Kallprat, Stränga, Oförstående, Arnes tal fel ibland, Låta trevligare

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Ja (3), Bättre (10), Skulle ej trivas, Ha kul och träffa vänner, Mer bad och pauser, Vet ej (2), Sämre,
Annorlunda, Trodde mer bygga upp vänskap - kan bli bättre

Utvärdering

Läger nr 7 (27st)

1. Hur upplevde du lägret?
a. Vad tyckte du om platsen?

4,67

b. Vad tyckte du om aktiviteterna?

4,22

c. Vad tyckte du om maten?

4,74

d. Vad tyckte du om boendet?

4,15

2. Vad var bäst med sommarens läger?
Allt(7), Maten(5), Bada(5), Kompisarna(3), Vet ej(2), Motala bandy, Ledarna, Lekarna, Vandringen,
Hemliga gäster

3. Vad skulle du vilja göra mer av vid nästa års läger?
Vet ej(8), Bada(5), Skaparverkstad(3), Spelhålan(2), Kurragömma, Mer fysiska aktiviteter, Längre
duschtid, Fler hemliga gäster, Fler namnaktiviteter första dagen, Varmt vatten,

4. Vad tyckte du att ledarna gjorde bra?
Allt(13), Glada(4), Olivia peppade bra(2), Ansvar för deltagare(2), Involverade alla(2), Ellen tog
hand om mig när jag var ledsen, Johanna peppade och att ingen var ensam,

5. Vad tycker du att ledarna kan förbättra?
Vet inte(10), Inget(9), Inte snacka med interna skämt, Att de också följde Corona regler, Inte
favorisera deltagare, Ej säga ”vi får se”, Lite lugnare vid hetsiga situationer

6. Vad hade du för förväntningar inför lägret? Motsvarade förväntningarna
verkligheten?
Vet ej(3), Blev ej som tidiagre(2), Bättre(13), Inga förväntningar(7)
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Enkätundersökning
Använd baksidan av papperet om du vill skriva mer.
Kön:

O Kille

O Tjej

Ålder: _______________

Har du varit på ett läger förut? (som inneburit att du sovit borta hemifrån)

O Ja

O Nej

Om ja, hur många läger har du varit på ungefär? _____________________________________________
Vad för sorts läger har du varit på? Förklara så gott du kan.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Här är en rad frågor där du ska skatta dig från 1-10. Använd en trekant för hur du tror du kände innan lägret.
Använd sedan en cirkel för hur du känner nu:
Hur skulle du säga att din självkänsla är? (Uppfattningen om dig själv och den du är).
Mycket dåligt
1

2

Mycket bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Hur skulle du säga att ditt självförtroende är? (Tilltron till din förmåga att prestera och kunna göra något).
Mycket dåligt
1

2

Mycket bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Hur skulle du säga att din psykiska hälsa är? (Ditt välmående).
Mycket dåligt
1

2

Mycket bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Hur skulle du säga att din fysiska hälsa är? (Din kondition och styrka)
Mycket dåligt
1

2

Mycket bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Hur skulle du säga att din känsla av tillhörighet är? (Du känner att du har en plats i gruppen)
Mycket dåligt
1

2

Mycket bra
3

4

5

6

7

8

9

10

                 



Enkätundersökning

Alla Läger (147st)

Killar: 39 Tjejer: 108
Åldrar: 11 (5), 12 (20), 13 (42), 14 (47), 15 (20), 16 (11), 17 (2).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 124

Nej: 23

Annat läger: 47

Blandat: 28

VVDS: 52

Självkänsla: 87% (128/147)

Medelvärde: 2,2 (320/147)

Självförtroende: 85% (125/147)

Medelvärde: 2,2 (324/147)

Psykisk hälsa: 71% (105/147)

Medelvärde: 1,7 (247/147)

Fysisk hälsa: 58% (85/147)

Medelvärde: 1,2 (180/147)

Tillhörighet: 86% (127/147)

Medelvärde: 3,0 (435/147)

Monetärt värde
Nej: 75 Vet ej: 16
Se varje läger för kommentarer.



Enkätundersökning

Läger 1 (19st)

Killar: 4 Tjejer: 15
Åldrar: 12 (1), 13 (5), 14 (7), 15 (4), 16 (1), 17 (1).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 15

Nej: 4

Annat läger: 5

Blandat: 0

VVDS: 10

Självkänsla: 100% (19/19)

Medelvärde: 2,2 (42/19)

Självförtroende: 84% (16/19) Medelvärde: 2,3 (43/19)
Psykisk hälsa: 79% (15/19)

Medelvärde: 1,4 (26/19)

Fysisk hälsa: 47% (9/19)

Medelvärde: 0,9 (17/19)

Tillhörighet: 95% (18/19)

Medelvärde: 2,9 (56/19)

Monetärt värde
Nej: 6
Vet ej: 0
Ovärderligt (3)
Som att gå på Grönan
En till lägervecka eller ett likadant samhälle
Fantastiskt, går ej att jämföra med pengar
Svårt att beskriva
Ett unikt halsband som presenterar mig på ett positivt sätt
Kanske en vinst på 1 000 000 000, annars inget utan man får något för
hela livet.

Enkätundersökning

Läger 2 (20st)

Killar: 5 Tjejer: 15
Åldrar: 11 (1), 12 (1), 13 (4), 14 (8), 15 (4), 16 (1).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 16

Nej: 4

Annat läger: 5

Blandat: 6

VVDS: 5

Självkänsla: 85% (17/20)

Medelvärde: 2,8 (56/20)

Självförtroende: 95% (19/20) Medelvärde: 3,2 (64/20)
Psykisk hälsa: 75 (15/20)

Medelvärde: 2,3 (45/20)

Fysisk hälsa: 60% (12/20)

Medelvärde: 1,3 (26/20)

Tillhörighet: 95% (19/20)

Medelvärde: 3,6 (72/20)

Monetärt värde
Nej: 15 Vet ej: 0
6-dagars resa till ett annat land med klassen
Jorden-runt resa (3)
5 år i skolan
En till vecka på lägret
Telefon

Enkätundersökning

Läger 3 (22st)

Killar: 3 Tjejer: 19
Åldrar: 11 (1), 12 (5), 13 (7), 14 (4), 15 (1), 16 (3), 17 (1).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 19

Nej: 3

Annat läger: 6

Blandat: 2

VVDS: 11

Självkänsla: 64% (14/22)

Medelvärde: 0,9 (20/22)

Självförtroende: 59% (13/22) Medelvärde: 1,4 (31/22)
Psykisk hälsa: 41% (9/22)

Medelvärde: 0,5 (10/22)

Fysisk hälsa: 45% (10/22)

Medelvärde: 1,1 (24/22)

Tillhörighet: 82% (18/22)

Medelvärde: 2,5 (55/22)

Monetärt värde
Nej: 5
Vet ej: 4
Ej jämföra med materiella saker
200 000 000 + 4 000 nollor
Ej köpa känslor eller kompisar (3)
En cykel
Tårta
Flygbiljett till min bästa kompis
Ett till läger nästa sommar

Enkätundersökning

Läger 4 (19st)

Killar: 6 Tjejer: 13
Åldrar: 12 (3), 13 (7), 14 (7), 15 (2).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 15

Nej: 4

Annat läget: 10

Blandat: 6

VVDS: 2

Självkänsla: 95% (18/19)

Medelvärde: 2,5 (47/19)

Självförtroende: 95% (18/19) Medelvärde: 2,5 (48/19)
Psykisk hälsa: 68% (13/19)

Medelvärde: 2 (37/19)

Fysisk hälsa: 53% (10/19)

Medelvärde: 1,4 (26/19)

Tillhörighet: 79% (15/19)

Medelvärde: 3,2 (61/19)

Monetärt värde
Nej: 12 Vet ej: 2
Vinst på lotto med väldigt mycket pengar
Rolls Royce, 24.000 guld, krossade diamanter
Ett år hos psykologen
Sportbil (2)

Enkätundersökning

Läger 5 (18st)

Killar: 6 Tjejer: 12
Åldrar: 11 (1), 12 (4), 13 (2), 14 (6), 15 (2), 16 (3).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 15

Nej: 3

Annat läger: 7

Blandat: 5

VVDS: 3

Självkänsla: 94% (17/18)

Medelvärde: 2 (36/18)

Självförtroende: 94% (17/18) Medelvärde: 1,9 (35/18)
Psykisk hälsa: 78% (14/18)

Medelvärde: 1,8 (32/18)

Fysisk hälsa: 61% (11/18)

Medelvärde: 0,9 (16/18)

Tillhörighet: 78% (14/18)

Medelvärde: 2,6 (47/18)

Monetärt värde
Nej: 17 Vet ej: 0
Resa jorden runt men har man inte vänner är den resan inte värd någonting

Enkätundersökning

Läger 6 (22st)

Killar: 5 Tjejer: 17
Åldrar: 11 (2), 12 (1), 13 (5), 14 (7), 15 (4), 16 (3).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 17

Nej: 5

Annat läger: 9

Blandat: 6

VVDS: 2

Självkänsla: 90% (20/22)

Medelvärde: 2,3 (50/22)

Självförtroende: 81% (18/22) Medelvärde: 1,8 (40/22)
Psykisk hälsa: 86% (19/22)

Medelvärde: 2,2 (48/22)

Fysisk hälsa: 63 (14/22)

Medelvärde: 1,5 (34/22)

Tillhörighet: 90% (20/22)

Medelvärde: 2,95 (65/22)

Monetärt värde
Nej: 15 Vet ej: 2
En till lägervecka
Nöjesparker, böcker, filmer, godis, chips, läsk och mer godsaker
Resa från Skåne till Kiruna
100.000 bayblades
Djur och marabou
Resa jorden runt men det hade inte gett mig så många vänner

Enkätundersökning

Läger 7 (27st)

Killar: 10 Tjejer: 17
Åldrar: 12 (5), 13 (11), 14 (8), 15 (3).
Har du varit på ett läger förut? Ja: 27

Nej: 0

Annat läger: 5

Blandat: 3

VVDS: 19

Självkänsla: 85% (23/27)

Medelvärde: 2,6 (69/27)

Självförtroende: 89% (24/27) Medelvärde: 2,3 (63/27)
Psykisk hälsa: 74% (20/27)

Medelvärde: 1,8 (49/27)

Fysisk hälsa: 70% (19/27)

Medelvärde: 1,4 (37/27)

Tillhörighet: 85% (23/27)

Medelvärde: 2,9 (79/27)

Monetärt värde
Nej: 5
Vet ej: 8
Ovärderligt (7)
Inget, lägret är uppbyggt av kärlek – inte pengar
Oändligt värt läger
10000000000000000000000 godisbitar
Kanske en bil
Inte långsiktigt

TACK FÖR I ÅR!!!
Vi ses igen!!!

