Fritidsenkäten 2014
Sammanställning av svar och index
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Fritidsenkäten i Botkyrka 2014
Hösten 2014 genomfördes för sjätte gången en enkät som besvaras av elever i
årskurs 3 som går på fritids. Enkäten ligger bland annat till grund för de enkla
index för trivsel och trygghet i fritidshemmen som följs över tid. Enkäten
genomfördes som webbenkät under tiden 13 oktober - 7 november. Frågorna
finns som bilaga till rapporten.
Enkäten innehåller huvudsakligen frågor om trivsel och trygghet, men även
något om innehållet i verksamheten och om elevernas inflytande.
I denna rapport redovisas de index för trygghet och trivsel som tagits fram
samt elevernas svar på enkätfrågorna på kommunnivå. Varje skola har fått
sammanställningar över sina index och elevsvar att använda i sin analys av
verksamheten.
Totalt har 766 elever (377 flickor och 389 pojkar) besvarat enkäten, vilket
motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 89 procent.
Eleverna i årskurs 3 är precis som tidigare år generellt mycket positiva till
fritidshemmen, även om nöjdheten ser ut att ha minskat något jämfört med
2013. Skillnaderna mellan fritidshemmen är stora när man ser på elevernas
svar, vilket man får analysera vidare på skolnivån. Man ska dock vara försiktig
med att jämföra resultaten i olika skolor, då förutsättningarna kan variera i
olika avseenden.
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Index för trivsel och trygghet
Indexen beräknas som medelvärdet av andelen positiva svar (”det stämmer
bra” och ”det stämmer ganska bra”) på de frågor som ingår i index.
I nedanstående tabell framgår andelen positiva svar i procent på de frågor som
ingår i respektive index samt index för trivsel och trygghet i kommunen.
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De frågor/påståenden som bildar underlag till index för trivsel är ”Jag går på
ett bra fritids” (1) och ”Det är bra stämning på mitt fritids” (2). Frågorna i
index för trygghet är ”Det finns alltid någon vuxen på fritids som jag kan prata
med om jag har problem med något” (3) och ”På fritids är alla barn snälla mot
mig” (4).
I diagrammet nedan visas index för kommunen från 2009 till 2014:
Fritidshemmen - index för trivsel och trygghet i hela Botkyrka 2009-2014
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Index för trivsel är högt (94) i kommunen som helhet, men något lägre än förra
året. Det är påståendet ”Det är bra stämning på mitt fritids” som eleverna
svarat mindre positivt på än 2013.
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Index för trygghet har minskat mer. När man tittar på de frågor som ingår i
detta index ser man att det är påståendet ”På fritids är alla barn snälla mot mig”
som fått lägre andel positiva svar.
Skolornas index för trivsel varierar mellan 76 och 100, och index för trygghet
mellan 69 och 97. Skillnaderna inom skolorna mellan olika år är också ofta
stor, både uppåt och nedåt. För några skolor kan man dock se trender med
stadigt ökande eller stabilt högt index, vilket skulle kunna tyda på en stabil
verksamhet med ett bra utbud och ett bra kvalitetsarbete i fritidshemmet.
Skolornas index för trivsel och trygghet 2009-2014 visas i diagrammen nedan.
När man tittar på diagrammen bör man vara uppmärksam på att elevunderlaget
i skolorna är mellan cirka 25 och 80 elever. I en skola där 25 elever svarat
motsvarar en elev 4 procentenheter, medan en elev motsvarar drygt en
procentenhet i en skola där 80 elever svarat. Det gör att skillnaderna mellan
skolor och mellan år kan se betydligt större ut än de i själva verket är.
Fritidshemmen - index för trivsel 2009-2014
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Fritidshemmen - index för trygghet 2009-2014
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Redovisning av enkätsvaren
På följande sidor redovisas svaren för alla elever som svarat på enkäten, och
uppdelat på flickor och pojkar.
Generellt är eleverna mycket positiva till sina fritidshem. De trivs och känner
sig trygga. Få elever väljer de negativa svarsalternativen, utom för några frågor
som redovisas nedan. Nöjdhetsnivån har minskat något överlag jämfört med
2013, men är fortfarande lite högre än 2012.
2012 var pojkarna för första gången något mer positiva i sina svar än flickorna.
2013 såg man åter i stället det gamla mönstret, där flickorna var lite mer
positiva än pojkarna. I år är det pojkarna som är lite mer positiva igen.
Högst andel positiva svar har påståendena ”Jag går på ett bra fritids” (97%)
och ”Jag trivs på fritids” (95%). Lägst andel positiva svar får ”På fritids är alla
barn snälla mot mig” och ”Barnen får vara med och bestämma vad vi ska göra
på fritids” (båda 80%). Baserat på enkäten tycks trygghets- och
inflytandefrågor ha den största utvecklingspotentialen.
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Jag går på ett bra fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

755

3,63

Flickor

374

3,58

Pojkar

381

3,67

Botkyrka 2013

745

3,61

Botkyrka 2012

780

3,59

Nästan alla barn, 97 procent, tycker att de går på ett bra fritids. Det är samma
som 2013, men något större andel har valt det mest positiva alternativet i år.
Av pojkarna är 98 procent positiva jämfört med 95 procent av flickorna.
Det är bra stämning på mitt fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

718

3,27

Flickor

356

3,24

Pojkar

362

3,3

Botkyrka 2013

735

3,36

Botkyrka 2012

765

3,24

90 procent instämmer helt eller delvis, vilket är en procentenhet mindre än
2013. Andelen som instämmer helt har minskat mest. Pojkarna är något mer
positiva än flickorna.
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Jag trivs på fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

719

3,6

Flickor

360

3,58

Pojkar

359

3,62

Botkyrka 2013

734

3,64

Botkyrka 2012

767

3,57

95 procent svarar att de trivs på fritids mot 97 procent 2013 och 94 procent
2012.
Det finns alltid någon vuxen på fritids som jag kan prata med om jag får
problem med något
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

746

3,49

Flickor

370

3,45

Pojkar

376

3,52

Botkyrka 2013

746

3,59

Botkyrka 2012

780

3,46

Andelen som håller med helt eller delvis har minskat från 95 till 92 procent.
Pojkarna är något mer positiva än flickorna.
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På fritids är alla barn snälla mot mig
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

731

3,09

Flickor

360

3,04

Pojkar

371

3,15

Botkyrka 2013

737

3,21

Botkyrka 2012

773

3,1

Denna fråga har liksom tidigare år lägst andel positiva svar i enkäten, 80%.
Andelen positiva svar har minskat med 5 procentenheter sedan föregående år.
Pojkarna är mer positiva än flickorna. 83 procent av pojkarna instämmer helt
eller delvis jämfört med 77 procent av flickorna. Frågan ger också stort utslag
på skolnivån, dvs det finns stora skillnader mellan skolor.
Skolinspektionen skrev i sitt beslut efter tillsynen 2012/13 att arbetet med
fritidshemmens planer mot kränkande behandling behöver utvecklas. Förra
årets förbättrade utfall på denna fråga skulle kunna tänkas vara resultatet av ett
sådant arbete, men i år är enkätresultatet åter på samma nivå som 2012 och
även tydligt lägre än 2011.
De vuxna på mitt fritids behandlar flickor och pojkar lika bra
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

731

3,65

Flickor

362

3,66

Pojkar

369

3,64

Botkyrka 2013

737

3,72

Botkyrka 2012

768

3,56

94 procent mot 96 procent 2013, instämmer helt eller delvis. På denna fråga
har flickorna tidigare alltid varit mer positiva än pojkarna. I år finns inte den
skillnaden.
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Jag känner mig trygg på fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

749

3,6

Flickor

373

3,56

Pojkar

376

3,64

Botkyrka 2013

741

3,64

Botkyrka 2012

778

3,6

Eleverna känner sig trygga på fritids, trots den relativt höga andelen som inte
håller med om att alla barn är snälla mot dem. 95 procent instämmer helt eller
delvis, en procentenhet mindre än 2013. Pojkarna är något mer positiva än
flickorna.
Det finns tillräckligt många vuxna på mitt fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

740

3,32

Flickor

367

3,29

Pojkar

373

3,34

Botkyrka 2013

736

3,44

Botkyrka 2012

774

3,38

85 procent upplever att det finns tillräckligt många vuxna, vilket är 5
procentenheter mindre än 2013 och två procentenheter mindre är 2012. Om
man går tillbaka till 2011 var andelen 93 procent, 8 procentenheter mer än i år.
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Jag lär mig nya saker när jag är på fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

739

3,27

Flickor

365

3,31

Pojkar

374

3,22

Botkyrka 2013

737

3,36

Botkyrka 2012

771

3,19

86 procent håller med om att de lär sig nya saker på fritids. Det är 2
procentenheter mindre än 2013 men något mer än 2012. Det är en större andel
flickor än pojkar som instämmer helt eller delvis.
Denna fråga är förmodligen svår för eleverna att svara på, då de kanske inte
förknippar fritidstiden med lärande i ett skolperspektiv.

Barnen får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids
Totalt

Det stämmer inte
alls

Det stämmer
ganska dåligt

Det stämmer
ganska bra

Det stämmer bra Medel

Botkyrka 2014

746

3,11

Flickor

369

3,07

Pojkar

377

3,15

Botkyrka 2013

732

3,3

Botkyrka 2012

762

3,13

Andelen som håller med har minskat från 87 procent 2013 till 80 procent 2014.
De som instämmer helt har minskat med 11 procentenheter. Skolinspektionen
uttalade sig positivt om graden elevmedverkan i fritidshemmen vid sin tillsyn.
Med tanke på att detta påstående i enkäten var ett av de som fick lägst andel
positiva svar, bör det ändå finnas potential för utveckling av elevinflytandet.
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Det här finns/kan vi göra på vårt fritids
Det här finns/kan vi göra på vårt fritids
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De aktiviteter eleverna anger som vanligast är i stort sett samma över tid. Allra
flest markeringar får ”spela spel”, ”måla/rita”, ”pyssla” och ”fri lek”, det vill
säga ganska traditionella fritidsaktiviteter. Vissa små förändringar syns över
tid, men få tydliga trender där man skulle kunna se spåren av en förändring i
fritidshemmens utbud. För de flesta aktiviteter som nämns i frågan syns en
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minskning i år. Det skulle kunna betyda att utbudet i stort har blivit mindre.
Förra året syntes dock det motsatta, det vill säga en ökning för de flesta
aktiviteteter, och det är inte särskilt troligt att det är verkliga förändringar i
fritidshemmens utbud mellan åren som slår igenom. Det kan snarare vara så att
eleverna svarar på vad de helst gör, eller att de bäst minns sådant som de gör
nästan varje dag.

