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ELEVENKÄT 2011
Trygghet och trivsel – alla barn på fritidshem (fritids)

Maria Fritidshem

☺ � �
Stämmer 

bra

Stämmer 

ibland

Stämmer 

inte alls

1 Jag trivs bra på mitt fritids
40 11 0

2 Jag har alltid någon att vara tillsammans med på mitt 

fritids 34 17 0

3 Jag behandlas bra av de andra barnen på mitt fritids
34 17 0

4 Jag behandlar de andra barnen bra på mitt fritids 
36 15 0

5 De vuxna på mitt fritids bryr sig om mig
43 8 0

6 Det finns alltid någon vuxen på mitt fritids som jag kan 

prata med 38 13 0

7 De vuxna på mitt fritids hjälper till om någon behandlas 

illa 49 2 0

8 Jag vet att vi har en likabehandlingsplan på mitt fritids
35 16 0

                      



Flickor  

☺ � �
Stämmer 

bra

Stämmer 

ibland

Stämmer 

inte alls

1 Jag trivs bra på mitt fritids
24 7 0

2 Jag har alltid någon att vara tillsammans med på mitt 

fritids 20 11 0

3 Jag behandlas bra av de andra barnen på mitt fritids
20 11 0

4 Jag behandlar de andra barnen bra på mitt fritids 
26 5 0

5 De vuxna på mitt fritids bryr sig om mig
26 5 0

6 Det finns alltid någon vuxen på mitt fritids som jag kan 

prata med 23 8 0

7 De vuxna på mitt fritids hjälper till om någon behandlas 

illa 30 1 0

8 Jag vet att vi har en likabehandlingsplan på mitt fritids
20 11 0

                      



Pojkar

☺ � �
Stämmer 

bra

Stämmer 

ibland

Stämmer 

inte alls

1 Jag trivs bra på mitt fritids
16 4 0

2 Jag har alltid någon att vara tillsammans med på mitt 

fritids 15 5 0

3 Jag behandlas bra av de andra barnen på mitt fritids
15 5 0

4 Jag behandlar de andra barnen bra på mitt fritids 
10 10 0

5 De vuxna på mitt fritids bryr sig om mig
18 2 0

6 Det finns alltid någon vuxen på mitt fritids som jag kan 

prata med 15 5 0

7 De vuxna på mitt fritids hjälper till om någon behandlas 

illa 19 1 0

8 Jag vet att vi har en likabehandlingsplan på mitt fritids
15 5 0

                      


