Förklaringar till gruppenkäten
Förklaringarna är till för att du som svarar skall förstå vad vi menar med frågan, hur vi tänkt och
varför vi ställt den. Har du frågor eller tankar kring det vi skriver så prata gärna med personalen. Du
är också välkommen att skriva till oss på info@keks.se
En gruppaktivitet kan vara:
- en grupp som träffas och gör något tillsammans för sig själva, t ex en målargrupp.
- en grupp som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål, t ex en resa.
- en grupp som ordnar något för andra ungdomar, t ex ett rockarrangemang.
Naturligtvis kan en grupp också vara allt detta, t ex en pysselgrupp som beslutar att de vill åka på en
resa och därför ordnar ett rockarrangemang för att få in pengar…
När du svarar på frågorna vill vi därför att du tänker på hur det fungerat ”i det stora hela”. Om ni t ex
arbetat in pengar till ett läger som ni sedan åkt på, så svara som du upplever att det varit totalt sett,
alltså både under arbetet inför lägret och under själva lägret.
Förklaringar
1. Hur många gruppenkäter har du fyllt i förut i år inklusive denna? (under perioden 1 nov 2014
till nov 2015)
Denna fråga finns med för att det är viktigt för oss att veta hur många olika ungdomar som är med i
grupper och om det är samma eller olika ungdomar som är med.
OBS! Detta är inte det samma som att ha fyllt i den årliga Mötesplatsenkäten.
2. Vad har varit syftet med er grupp?
Här kan du skriva varför ni haft er grupp. Vad ni har velat göra/åstadkomma eller uppleva. Detta för
att veta vad för slags grupp ni varit med i.
3. Jag har varit med och kommit med idén som gjort att vår grupp startat.
Du skall svara ”Ja” om du själv eller tillsammans med några kompisar kommit med idén/förslaget
som gjort att gruppen bildats.
Du skall svara ”Nej” om det är någon annan ungdom eller personal som kommit med idén/förslaget
och du valt att vara med efter det.
4. Jag har varit med och planerat.
Du skall svara "Ja" om du varit med och diskuterat hur ni skall göra, vad saker skall kosta och
liknande för att era idéer skall bli verklighet. Naturligtvis kan ni haft hjälp av personal.
Du skall svara "Nej" om det är andra ungdomar eller personal som planerat.
5. Jag har varit med och sökt pengar.
Du skall svara ”Ja” om du själv eller tillsammans med några kompisar varit med och fyllt i en
ansökan t ex till kommunen för att få pengar för att kunna genomföra era idéer/förslag. Du behöver
inte ha skrivit själv, det räcker att du suttit med och diskuterat vad det skall stå. Naturligtvis kan ni
haft hjälp av personal.

Du skall svara ”Nej” om det är andra ungdomar eller personal som ordnat så att ni har pengar att
genomföra er aktivitet.
6. Jag har varit med och förberett.
Du skall svara ”Ja” om du själv eller tillsammans med några kompisar varit och handlat, hämtat
utrustning, gjort i ordning lokaler eller liknande. Naturligtvis kan ni haft hjälp av personal.
Du skall svara ”Nej” om det är andra ungdomar eller personal som ordnat allt det praktiska.
7. Jag har varit med och tagit ansvar när vi genomför saker.
Du skall svara ”Ja” om du tagit ansvar för någonting när ni har genomfört en aktivitet. Det kan vara
till exempel att hållit i en turnering, stått i ett café under ett arrangemang eller hållit i ett möte.
Du skall svara ”Nej” om du inte haft någon speciell uppgift när ni har genomfört aktiviteter.
8. Jag har varit med och utvärderat.
Du skall svara ”Ja” om du varit med och tillsammans med personal diskuterat vad som gått bra och
kanske mindre bra och vad det har berott på.
Du skall svara ”Nej” om du inte varit med på några sådana diskussioner.
9. När vi träffas är stämningen god.
God stämning betyder att alla som är med är trevliga mot varandra, att man inte behöver oroa sig för
att någon är otrevlig mot någon annan.
10. När vi träffas känner jag att jag kan vara mig själv.
Att vara sig själv betyder att man inte känner att man behöver vara på ett annat sätt eller tycka andra
saker än man gör när man är för sig själv. Det betyder också att man känner sig respekterad för den
man är oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller t ex funktionsnedsättning. I en bra grupp
är det ett plus att folk är olika!
11. När vi träffas kommer jag med tankar och förslag.
Det är viktigt att alla bidrar med sina kunskaper och erfarenheter till gruppen.
Vi tror att alla, om de får stöd och uppmuntran, har tankar och idéer som kan göra att det fungerar
bättre.
12. Personalen tar mig, mina tankar, känslor och förslag på allvar.
Att bli tagen på allvar av personalen betyder att man känner att de lyssnar noga på vad man säger,
försöker förstå vad man menar och tolkar det positivt. Ingen skall behöva känna att ens känslor och
åsikter inte räknas, skrattas åt eller glöms bort.
13. De andra ungdomarna som är med i gruppen tar mig, mina tankar, känslor och förslag på
allvar.
Att andra ungdomar tar dig på allvar är precis lika viktigt som att personalen gör det.
14. När vi ska besluta/göra något är allas åsikter lika viktiga.
Om en grupp skall fungera bra är det viktigt att inte vissa ungdomar eller personal räknas mer än
andra utan att man lyssnar på alla och beslutar/gör det som man tycker är bäst oavsett vem som
sagt det. Det är det som kallas demokrati.

15. Personalen är bra på att stödja oss ungdomar så att det blir vi som gör saker och inte
personalen.
Personalens jobb är inte att fixa saker åt ungdomar utan att stödja ungdomar att fixa saker själva.
Naturligtvis kan det behövas hjälp med t ex transporter, men även om det ibland kan ta längre tid är
det viktigt att ungdomar får försöka och känner att personalen litar på dem och att de kan.
16. Det är vi ungdomar och våra idéer som styr hur aktiviteten blir.
Vi tycker det är viktigt att det är ungdomarnas och inte personalens idéer och tankar som avgör hur
saker skall fungera. Dels för att de blir bättre, dels för att man lär sig mer om det är sina egna och
inte andras idéer man försöker genomföra.
17. Om vi ungdomar inte är aktiva och tar ansvar så blir aktiviteten inte av.
Vi tycker det är viktigt att ungdomar känner att det hänger på dem om aktiviteten skall bli av eller inte
– det är först då som man tar sig själv och det man gör på allvar och lär sig något.
18. Jag tycker att jag lär mig nya saker/får nya erfarenheter när jag deltar i vår grupp.
Vi tror att det blir roligare om man känner att man lär sig nya saker och får nya erfarenheter medan
man håller på. Det kan handla om att man blir bättre på att samarbeta, ta ansvar eller prata inför en
grupp. Det kan också handla om att man upptäcker andra kulturer eller att man törs göra saker man
inte vågade tidigare.
19. Personalen har pratat med mig om vad jag lärt mig genom att delta i vår grupp.
Vi tror att det är viktigt att man pratar om vad man lärt sig. Annars kanske man inte själv ser att man
blivit bättre på något.
20. Kön?
Denna fråga finns med för att det är viktigt för oss att veta hur många ungdomar av olika kön som är
med i olika grupper och om det finns någon skillnad i hur en upplever verksamheten. Det är viktigt för
att synliggöra om vi når ungdomar med olika könstillhörigheter och om alla ungdomar oavsett kön
trivs i verksamheten. För att vi ska redovisa resultatet för gruppenkäten uppdelat på kön så ska det
finnas minst 7 st svar i varje kategori. Detta för att det är en anonym enkät och ingen ska kunna
identifiera hur just du har svarat.
21. Vilken årskurs går du i?
Denna fråga finns med för att det är viktigt för oss att veta hur gamla de ungdomar är som är med i
olika grupper och hur ungdomar i olika åldrar upplever verksamheten.
22. Är en eller båda av dina föräldrar födda utanför Sverige?
Denna fråga finns med för att det är viktigt för oss att veta att vi når ungdomar med olika bakgrund
och att alla ungdomar får samma möjligheter och bemötande på mötesplatsen oavsett bakgrund.
Tyvärr är det inte alltid så och därför ställer vi denna fråga för att få reda på hur det är på din
mötesplats. Om det finns skillnader så vill vi veta det så att vi kan göra något åt det!

Vi hoppas att förklaringarna varit till hjälp!

Om du har tips på hur de kan bli bättre eller om det är något du saknar så skicka gärna ett mail
med ditt förslag till info@keks.se

