
KEKS FUNKISENKÄT 

 

 

Hej!  
Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans arbetar för att göra öppen 

ungdomsverksamhet bättre. Genom att svara på enkäten berättar du för oss vad som behöver 

förbättras. Ingen kommer att kunna se hur just du har svarat. Du svarar genom att sätta ett kryss 

vid det alternativ du tycker stämmer bäst. 

 
Tänk på detta när du svarar: 

§ Läs frågorna noggrant 

§ Svara som du tycker att det har varit för det mesta 

§ Om du känner dig osäker – fråga personalen 

§ Om du känner att du inte kan svara – svara ”vet ej” 

§ Svara ärligt vad du själv tycker. Du hjälper oss inte genom att försöka vara ”snäll” 

Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på alla! 

 
Tack så mycket och lycka till! 

 
Fylls i av personalen 

Kommun: __________________________________________________________________ 

Mötesplats: ________________________________________________________________ 
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Först kommer några frågor om dig själv  

1. Kön? 

� Flicka  � Pojke  � Icke-binär                 � Jag vill inte svara 
 

2. Vilket språk har du lättast att prata? 

� Svenska  � Annat språk  � Flera språk lika lätt 
 

3. Kan du läsa?  
 

� Ja   � Nej   
 

5. Går du i särskola? 
� Ja   � Nej  
 

4. Vilken klass går du i?  

� Jag går i 4:an, 5:an eller 6:an 

� Jag går i 7:an, 8:an eller 9:an 

� Jag har slutat 9:an men går inte på gymnasiet 

� Jag går på gymnasiet 

� Jag har slutat gymnasiet… 

  � och studerar  
� och arbetar 

 � och varken studerar eller arbetar 

� Jag har aktivitetsstöd/jobbar i daglig verksamhet 

 

 

Här kommer fem påståenden om hur det är på din mötesplats  

1. Jag känner mig trygg 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

2. Jag har fått nya vänner 

� Ja � Nej � Vet ej 
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3. Jag kan vara mig själv 

 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

4. Det är samma regler oavsett vem som jobbar 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

5. Personalen stoppar den som försöker göra det otrevligt för andra 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 

 

Här kommer fyra påståenden om lokaler och utbud  

1. Ungefär hur ofta brukar du vara i verksamheten efter skoltid 

� 7 dagar i veckan � 6 dagar i veckan � 5 dagar i veckan.                   � 4 dagar i veckan 

� 3 dagar i veckan � 2 dagar i veckan  � 1 dag i veckan                   � Mer sällan 
 

2. Man kan göra olika saker utan att störa varandra 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

3. Det finns fungerande utrustning/material 
 (Biljardköer, datorer, spel, med mera) 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

4. Det finns saker att göra som jag tycker är kul 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 

 

Här kommer fem påståenden om hur du upplever personalens sätt att  

vara mot dig  

1. Personalen blir glad när JAG kommer 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
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2. Personalen brukar prata med mig om hur jag mår 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

3. Personalen brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

4. Jag litar på personalen 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

5. Personalen hjälper mig men bestämmer inte för mycket 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 

 

Har du varit delaktig?   

1. Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter 
  (Vara med och planera och genomföra) 

� Ja � Nej � Vet ej 
 

2. Jag har varit med på möten och beslutat/bestämt om saker 
 (Till exempel om aktiviteter, ekonomi, öppettider, regler) 

� Ja � Nej � Vet ej 
 

3. Jag har varit med och planerat en eller flera aktiviteter 
 (Till exempel pyssel eller ett arrangemang.) 

� Ja � Nej � Vet ej 

 

Här kommer tre påståenden om lärande  

1. Jag har blivit bättre på att våga prata med andra 

� Ja � Nej � Vet ej 
 

2. Jag har blivit bättre på att samarbeta 

� Ja � Nej � Vet ej 
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3. Jag har blivit bättre på att våga prova nya saker 

� Ja � Nej � Vet ej 

 

Vi avslutar med några frågor om dig     
 

1. Har du personlig assistent?  
 

� Ja (fortsätt till fråga 2) � Nej (fortsätt till fråga 3) 
 

 

2. När har du personlig assistent? 
 

� Vid en aktivitet � I skolan  � Dygnet runt                 
 

3. Sitter du i rullstol/använder rullator? 

� Ja (fortsätt till fråga 4) � Nej (fortsätt till fråga 5) 
 

4. Är det lätt att ta sig runt med rullstol/rullator på mötesplatsen? 

� Alltid � Ibland � Aldrig � Vet ej 
 

5. Har någon varit dum mot dig/mobbat dig när ni haft aktiviteter tillsammans? 

� Nej � Ja, andra besökare � Ja, personal    
 

6. Är du med i andra aktiviteter på din fritid? 

� Ja � Nej � Vet ej 
 

7. Har du haft problem med alkohol/droger, hot, våld eller brott? 

� Ja � Nej � Vet ej 
 

8. Om du känner efter och frågar dig själv “Hur mår du?” – Vad skulle du då svara? 

� Toppen � Bra � Okej � Inte så bra            � Dåligt 
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Här kan du lite kort skriva om det är något som vi missat att fråga om och som du 

tycker är viktigt. Till exempel om det är någonting som behöver förbättras under nästa 

år?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Om du har något mer du vill säga om din mötesplats eller om enkäten är du välkommen 

att maila till info@keks.se. Skriv då "Funkisenkät" i rubrikfältet. 

 

TACK för att du tagit dig tid att svara på enkäten! 

Fråga personalen när ni skall diskutera resultatet av den tillsammans. 


