KEKS Projekt-/Gruppenkät
Hej!
Du har varit med i ett projekt eller i en grupp. Det kan ha varit en intressegrupp eller
så har ni ordnat ett musikarrangemang eller ett läger tillsammans, skött ett café, drivit en
fritidsgård eller något annat. Naturligtvis kan en grupp också driva ett projekt, till exempel
en fotogrupp som beslutar att de vill åka på ett läger och därför ordnar ett arrangemang
för att få in pengar.
Oavsett vad ni gjort vill vi veta hur DU tycker det har fungerat. För oss är det viktigt att du
har kunnat vara med och påverka. Genom enkäten får vi reda på om det är så, eller om
det finns saker vi behöver bli bättre på.
Du svarar helt anonymt. Ingen kommer att kunna se vad just du svarat.
Tänk också på detta när du svarar:
• Läs frågorna noggrant.
• Om du känner dig osäker på en vad en fråga betyder titta i häftet med
frågeförklaringar eller fråga personalen.
• Om du känner att du inte kan svara – svara ”vet inte”.
• Svara ärligt vad du själv tycker!
Lycka till!

Fylls i av personal
Projektets/Gruppens namn:
____________________________________________________________
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1. Hur många projekt-/gruppenkäter har du fyllt i om du räknar med denna?
(Under perioden 16 nov 2020 till 15 nov 2021)
❏1

❏ 2–4

❏ 5 eller fler

2. Vad har varit syftet med projektet/gruppen?

På viket sätt har du deltagit i projektet/gruppen?
3. Jag har varit med och kommit med idén som gjort att projektet/gruppen.
startade.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

4. Jag har varit med och planerat.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

5. Jag har varit med och sökt pengar.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

6. Jag har varit med och förberett.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

7. Jag har varit med och tagit ansvar när vi genomför saker.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

8. Jag har varit med och utvärderat.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

9. Hur många är ni i projektet/gruppen?
❏ 1 person

(gå vidare till fråga 15)

❏ 2–7 personer

(gå vidare till fråga 10)

❏ Fler än 7 personer (gå vidare till fråga 10)
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Hur är det när ni träffas?
10. Det är bra stämning.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

11. Jag kan vara mig själv.
❏ Alltid

❏ Oftast

12. Jag kommer med tankar och förslag.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

13. De andra tar mig, mina tankar, känslor och förslag på allvar.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

14. När vi beslutar/gör något är allas åsikter lika viktiga.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

15. Jag har lärt mig saker när jag deltagit i projektet/gruppen.
❏ Ja

(Gå vidare till fråga 16)

❏ Nej

(Gå vidare till fråga 18)

❏ Vet ej (Gå vidare till fråga 18)

16. Att vara med har fått mig att bli bättre på att:
❏ Ta ansvar

❏ Planera och organisera

❏ Koncentrera mig

❏ Samarbeta

❏ Tänka kritiskt

❏ Hantera konflikter

❏ Komma med idéer

❏ Stödja andra

3

❏ Vet inte

17. Att vara med har fått mig att:
❏ Bli självsäkrare

❏ Ha mindre fördomar om andra människor

❏ Förstå mig själv bättre

❏ Bry mig mer om sådant som händer i
samhället

❏ Våga saker jag inte vågade förut
❏ Må bättre psykiskt

❏ Klara mig bättre i skolan
❏ Leva hälsosammare

❏ Bli mer positiv

Jag har dessutom blivit bättre på följande saker:
(Till exempel att prata inför andra, söka information på nätet, sköta ett mixerbord, laga
mat…)

18. Jag har haft kontakt med personal som har som uppgift att stötta
projektet/gruppen?
❏ Ja

(gå vidare till fråga 19)

❏ Nej

(gå vidare till fråga 22)

19. Personalen har tagit mig, mina tankar, känslor och förslag på allvar.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

20. Personalen är bra på att stödja oss unga utan att ta över.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

❏ Aldrig

❏ Vet inte

21. Det är vi unga och våra idéer som styr hur det blir.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

22. Om vi unga inte tagit ansvar så hade gruppen/aktiviteten inte blivit
av/fungerat.
❏ Alltid

❏ Oftast

❏ Ibland

❏ Sällan

❏ Aldrig

❏ Vet inte

23. Personalen har pratat med mig om vad jag har lärt mig genom att delta i
projektet/gruppen.
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej
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Till sist några frågor om dig
Dessa frågor finns med för att det är viktigt för oss att alla får samma möjligheter och
bemötande oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsvariation. Beroende på hur du
svarar på nedanstående frågor kommer vi att kunna se om verksamheten uppfattas olika
av till exempel killar och tjejer. Om det finns sådana skillnader så vill vi veta det så att vi
kan göra något åt det.
24. Kön?
❏ Tjej

❏ Kille

❏ Icke-binär

❏ Jag vill inte svara

25. Vilken klass går du i?
❏ 6:an
❏ 7:an
❏ 8:an
❏ 9:an
❏ Har slutat 9:an, men går inte på gymnasiet
❏ Åk 1 gymnasiet
❏ Åk 2 gymnasiet
❏ Åk 3 gymnasiet
❏ Jag går i förberedelseklass

Jag har slutat gymnasiet
❏ … och studerar
❏ … och arbetar
❏ … och varken studerar eller arbetar
26. Är en eller båda av dina föräldrar födda utanför Sverige?
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

27. Har du någon funktionsvariation?
❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej

28. Hur mår du?
❏ Toppen

❏ Bra

❏ Okej

❏ Inte så bra
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❏ Dåligt

Här kan du lite kort skriva om det är något som vi missat att fråga om och som du
tycker är viktigt angående din grupp.

Om du har fler tankar om din grupp eller enkäten är du också välkommen att mejla till
info@keks.se. Skriv då "Gruppenkät" i rubrikfältet.
TACK!
…för att du tagit dig tid att svara på enkäten. Fråga personalen när ni ska diskutera
resultatet av den tillsammans. Om ni varit minst 7 ungdomar i er grupp finns resultatet
tillgängligt för personalen i The Logbook. Om ni varit färre deltagare ställs resultatet
samman med det från andra grupper och presenteras i slutet av varje termin. (Så att
ingen ska kunna lista sig till hur just du svarat.)
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