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• Entydiga och lättbegripliga

• Beskriva problematiken korrekt

• Existera eller vara lätta att skapa

• Billiga



En magisk kula?
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Hur ställer vi frågan?

”Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv i minst 60 minuter 
under de senaste 7 dagarna? Räkna ihop all tid som du är fysisk 
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”Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv i minst 60 minuter 
under de senaste 7 dagarna? Räkna ihop all tid som du är fysisk 
aktiv varje dag.”

eller
”Hur ofta brukar du träna på din fritid (dvs. utanför skoltid) så 
att du blir andfådd eller svettas?”
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”Mamma skulle hämta mig 
[...], men det var pappa som 
kom, och så gick vi till bilen 
och så satt mamma där och 
grät och så berättade hon att 
vi inte fick bo kvar. Jag 
förstod väl inte riktigt 
varför.” Saga
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land. Där var det krig, här är 
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”Jag har ett skitliv. Det gör 
mera ont att le och leka att 
jag har världens bästa liv, när 
jag har ett väldigt uselt ... det 
är katastrof. Jag sitter hellre 
på mitt rum och gråter.” 
Hasna
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- Analyseras utifrån och som komplement till det kvalitativa 
materialet

- Barn bjuds in att tolka andra barns svar
- Fritextsvaren analyseras för fördjupade insikter



Mitt arbete med barnenkäter

• Utmaningen: Använda kvantitativ data med respekt för det 
enskilda barnet och barnet som expert.

• Lösningen: Enkäter skapade tillsammans med barnen.
• Genomförande
• Analys
• Återkoppling









TRIGGER WARNING - INSEKTER



jonas.karlsson@svid.se

Frågor?

Tack!
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