
 

Magelungen Kolloverksamheter 
Tjärhovsgatan 32  • 116 12  STOCKHOLM • TELEFON 08-556 931 96 

www.magelungen.com 

info@terapikolonier.se 

 

  

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR 
Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på 
Magelungens helgkollo, Suttarboda 2015. 

Syftet med enkäterna är att fånga upp hur ungdomarna upplever sin vistelse på 
helgkollo samt att erhålla information som kan användas i verksamhetens 
ständigt pågående utvecklingsarbete.  

Sammanfattning  
Enkäterna fylldes i av nio tonåringar som själva deltagit i Magelungen 

kolloverksamheter under 2015. 

I stort sett alla tonåringar svarar ”ja” på frågan om de tycker om att åka på kollo. 

En svarar ”nej” och en svarar ”ibland”. Majoriteten skulle kunna tänka sig att 

rekommendera kollo till någon man känner. De vanligaste anledningarna till 

varför tonåringarna vill åka på kollo är ”ha roligt”, ”göra aktiviteter”, ”komma 

hemifrån” och ”träffa kompisar”. Hälften uppger att de har fått en kompis på 

kollo och 4 av 10 svarar ”ja” på frågan ”Har du kontakt med någon kompis från 

kollo utanför kollo?”. På frågan ”Har det hänt något på kollo som du inte vågat 

berätta?” svarade alla ”nej” utom en som svarade ”vet inte”. Ungdomarna 

uppger också att de i stor utsträckning känner sig omtycka, kan vara sig själva, blir 

lyssnade till och förstådda på kollo. De allra flesta tycker att aktiviteterna på kollo 

är roliga och när de fick beskriva vad de vill göra mer av var några av de vanligaste 

svaren ”Fiska, rida och bada”.  

Författare: 

Jessica Berg 

http://www.magelungen.com/
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Inledning 
Magelungen erbjuder helg- och lovkollo för barn och unga som har kontakt med LSS 

eller socialtjänst. Periodernas längd varierar från 2 dygn upp till 10 dygn och det finns 

plats för tio deltagare i varje grupp. Verksamheten  riktar sig till barn och unga mellan 

7-18 år. 

På kollo ges möjlighet att utveckla och stärka sociala färdigheter, träffa nya vänner 

och göra roliga aktiviteter i grupp. I arbetet på kollo har vi ett uppskattande 

förhållningssätt där varje individs resurser lyfts fram och stärks. Genom att spegla och 

locka med deltagarna i funderingar kring känslor och händelser kan de få erfarenhet 

av nya sätt att samspela med andra. På våra kolloverksamheter arbetar människor 

med adekvat utbildning som har erfarenhet och kompetens att stödja barn i 

samspelet med andra. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje 

enskilt barn utifrån dess resurser och behov.  

Metod 
Tonåringarna fyllde efter avslutad kolloperiod i enkäter bestående av åtta frågor med 

svarsalternativ och två öppna frågor kring hur de upplevt sin kollovistelse. Utöver 

dessa frågor fick tonåringarna ta ställning till åtta påståenden utifrån i vilken 

utsträckning de håller med om dem. Detta anges på en sexgradig likertskala som går 

från "stämmer aldrig" till "stämmer alltid”.  
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Redovisning av svar 
 

 

 

  

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Mindre än 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer än 3 år

1. Hur länge har du gått på kollo?

0 1 2 3 4 5 6 7

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

3. Skulle du rekommendera kollo till någon som du 
känner?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

2. Tycker du om att åka på kollo?
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0 1 2 3 4 5 6 7

Träffa
kompisar

Göra
aktiviteter

Komma
hemifrån

Prova nya
saker

Ha roligt

För att må
bättre

Annat

Vet inte

4. Varför åker du på kollo? 
-kryssa i ett eller flera alternativ

0 1 2 3 4 5 6

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

5. Har du fått någon kompis på kollo?
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0 1 2 3 4 5

Jag är orolig inför att åka på kollo

Jag vill åka tillbaka till kollo

Ledarna förstår mig

Ledarna hjälper mig när jag behöver det

Ledarna lyssnar på mig

Ungdomarna på kollo lyssnar på mig

Jag kan vara mig själv på kollo

Jag känner mig omtyckt på kollo

7. Kryssa i den ruta som visar vad du känner 
0 - stämmer aldrig, 5 - stämmer alltid (medelvärde)

0 1 2 3 4 5

Ja

Nej

Ibland

6. Har du kontakt med någon kompis från kollo 
utanför kollo?
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0 1 2 3 4 5 6 7

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

8. Tycker du att aktiviteterna på kollo är roliga?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

9. Har det hänt något på kollo som du inte vågat berätta 
för någon?
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10. Vad skulle du vilja göra mer av på kollo? 

- Vet ej. 

- Lek och buslandet. 

- Fiska och bada och mer tacos. 

- Fiska. 

- Rida. 

- Mer inneaktiviteter. 

- Vet inte, allt är bra som det är. 

- Rida o bio. 

- Åka skridskor. Bada.  

- Inget. Jag vill gärna ha en kontaktperson och göra saker bara med en vuxen och jag 

vill vara själv. 

 

11. Vad skulle du vilja göra mindre av på kollo? 

- Allt är okej så… Nej! =) 

- Gå (absolut på vintern eller när det är kallt). 

- Mindre uteaktiviteter. 

- Vandra. 

- Inget. 

 

 

 


