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1. INLEDNING 
 

Denna rapport är, vid sidan av publicerade artiklar, den första i en rapportserie från ”paraply-
projektet” Skola – Idrott – Hälsa (SIH-projekten). Projektbenämningen innefattar flera kom-
pletterande forskningsprojekt, som har sin utgångspunkt i studien Idrott och hälsa under skol-
åren (1), som i dagligt tal kom att benämnas Skolprojektet 2001. Datainsamling genomfördes 
2001 och utgör en basstudie till vilken hittills ytterligare två projekt knutits: Fysisk aktivitet i 
skola och på fritid. Lärandeprocesser i skilda miljöer (2) samt Barns och ungdomars fysiska 
aktivitet (3). För närvarande pågår datainsamlingen i ytterligare en studie, som är en uppfölj-
ning av de barn och ungdomar som deltog 2001, tre år efter den första datainsamlingen. 

I föreliggande rapport redovisas bakgrund, syfte och datainsamling för de tre hittills genom-
förda och sammanlänkade projekten. Det övergripande syftet med studierna är att så fullödigt 
som möjligt kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fri-
tid, belysa omfattningen av denna aktivitet  samt undersöka vilka medicinska, fysiologiska och 
sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför. Av särskild vikt är att studera 
förändringar över tid och med stigande ålder samt att belysa betydelsen av skilda uppväxt-
villkor för omfattning och inriktning av fysisk aktivitet i olika former. 

Idrottshögskolan i Stockholm finansierade under åren 2000 till 2002 det ovan nämnda forsk-
ningsprojektet Idrott och hälsa under skolåren. Lars-Magnus Engström, Lärarhögskolan i 
Stockholm (LHS) och Idrottshögskolan (IH), var vetenskapligt huvudansvarig tillsammans 
med Björn Ekblom (IH), Jan Lindroth, Stockholms universitet (SU) och Per Renström, Karo-
linska institutet (KI). Projektledare var Suzanne Lundvall (IH) och i planeringen och genom-
förandet av datainsamlingen medverkade Stina Almkvist (KI), Örjan Ekblom (IH), Anna 
Jansson (KI), Åsa Liljekvist (LHS och IH), Jane Meckbach (IH), Marie Nyberg (IH), Kristjan 
Oddsson (IH), Björn Sandahl (IH), Gunilla Sundblad (KI), Anna Tidén (IH), och Karen  
Westerfeld (KI).  

År 2002 erhölls forskningsmedel från Vetenskapsrådet för en fortsatt bearbetning av insamlad 
information samt för en förnyad datainsamling. Detta projekt, Fysisk aktivitet i skola och på 
fritid. Lärandeprocesser i skilda miljöer, har till viss del annan projektledning. Lars-Magnus 
Engström har varit vetenskaplig ledare och ansvarig för den pedagogiska och samhällsveten-
skapliga delen medan Per Renström varit ansvarig för det medicinska innehållet. Projektet är 
ett samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan i Stockholm, Idrottshögskolan och Karolinska 
Institutet. Övriga, som har varit verksamma inom projektet, är Erik Backman (LHS), Anna 
Jansson (KI), Jane Meckbach (IH), Marie Nyberg (IH), Kristjan Oddsson (IH), Karin Redeli-
us (LHS och IH), Britta Thedin Jakobsson (IH) och Anna Tidén (IH), samtliga delvis finansi-
erade med medel från Vetenskapsrådet samt Örjan Ekblom (KI och IH), Gunilla Sundblad 
(KI) och Håkan Larsson (LHS) med delfinansiering från andra anslagsgivare.  

Vid sidan av dessa projekt erhölls 2001 medel från Centrum för idrottsforskning för en upp-
följning av vissa klasser som ingick i Skolprojektet 2001. Projektet Barns och ungdomars 
fysiska aktivitet har letts av Lars-Magnus Engström och projektmedarbetare har varit Håkan 
Larsson. 

Projekten har tidigare redovisats i artikel- och föredragsform.1 Då den genomförda datainsam-
lingen är planerad att bidra till en databank, med vars hjälp en mängd olika frågeställningar 
om barns fysiska aktivitet, hälsa och fysiska status kan besvaras – och som också möjliggör  

                                                 
1 Se vidare Idrottshögskolans hemsida www.ihs.se 
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analyser av förändringar i dessa hänseenden – är det av stor vikt att i en första rapport teckna 
bakgrunden till och syftet med projekten, vilka urval av personer som genomförts samt att 
översiktligt redovisa vilken typ av data som samlats in. På Idrottshögskolans hemsida ges 
fortlöpande information om projektet och var resultaten publicerats.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 www.ihs.se 
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2. UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTEN  

Utgångspunkter 
Barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd är i  
fokus för denna studie. Det finns flera viktiga skäl för ett sådant kunskapssökande. Fysisk 
aktivitet och motorisk träning utgör en viktig del i barns totala utveckling med betydelse inte 
bara för den motoriska och fysiska utvecklingen utan också för den sociala och personliga. 
Fysisk aktivitet är dessutom viktig för barnens aktuella och framtida hälsotillstånd. Idrott och 
sport tillhör också de mest populära fritidssysselsättningarna och utgör ett viktigt livsinnehåll 
för många barn och ungdomar. Trots dessa konstateranden kan man påstå att forskningsområ-
det är förhållandevis outforskat. Det kan till exempel nämnas att vi hittills inte haft säkra kun-
skaper om hur fysiskt aktiva barn är och hur olikheter i aktivitetsnivå är kopplad till fysisk 
prestationsförmåga och hälsa. 
 
Samhällsutvecklingen i västvärlden, och inte minst i Sverige, har inneburit att den dagliga 
fysiska aktiviteten har minskat såväl under arbetet som i hemmet. Detta gäller även för barn 
och ungdomar. En sådan utveckling är inte utan problem. Vi behöver i allt mindre utsträck-
ning använda oss av våra kroppskrafter i vårt dagliga liv, men samtidigt måste vi röra oss re-
gelbundet för att må bra. Det fysiologiska och medicinska behovet av kroppsrörelse har inte 
minskat, men möjligheterna att få detta behov tillgodosett har blivit allt mindre. Detta konsta-
terande gäller också barn och ungdomar. Barns möjligheter till utelek har begränsats, bl a be-
roende på den ökade biltrafiken, och förbättrade kommunikationer har inneburit att inte heller 
barn och ungdomar förflyttar sig med hjälp av ”egen maskin” i samma utsträckning som tidi-
gare. Så kallade skärmbundna aktiviteter, som är knutna till TV, video, datorer och dataspel, 
kan fascinera många, men ställer inga krav på fysisk ansträngning. Kunskaperna om betydel-
sen av fysisk aktivitet för god hälsa och livskvalitet ökar, men omsättningen av dessa insikter 
i praktiken varierar högst avsevärt.  
 
Senare års forskning har påvisat ett starkt samband mellan omfattning av fysisk aktivitet och 
hälsotillstånd bland vuxna. Fysisk inaktivitet är tydligt relaterad till ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdom, icke insulinberoende diabetes, benskörhet och vissa cancerformer. På goda 
grunder kan således konstateras att för mycket stillasittande under ungdomsåren kan få nega-
tiva konsekvenser för den framtida hälsan.  
 

Syften 
Det har med andra ord uppstått en egendomlig paradox; ju säkrare kunskaper vi får om den 
fysiska aktivitetens hälsomässiga betydelse, desto angelägnare tycks vi vara att minska våra 
fysiska ansträngningar såväl i hemmet som under arbete. Vi har varit mycket uppfinningsrika 
med att utveckla teknologin så att vi ska slippa att använda vår muskelkraft. Inte heller har 
man inom skolans värld kompenserat för denna minskade fysiska aktivitet. Utvecklingen har 
snarare gått åt motsatt håll. Ämnet Idrott och hälsa har, bortsett från en mindre ökning av ti-
den för grundskolan i mitten av 1990-talet, fått vidkännas en tidsmässig reducering av den 
obligatoriska tiden. Det finns dock möjligheter för den enskilda skolan liksom för individen 
att i viss utsträckning välja till ytterligare tid för fysisk aktivitet av något slag. Omfattningen 
av friluftsverksamhet är också relaterad till den enskilda skolans initiativ. Mot bakgrund av 
denna utveckling finns det starka skäl att studera ämnets aktuella utformning, dess framväxt, 
vilka motiv för förändringar som framförts och vilka maktkamper som förts när det gäller 
ämnets innehåll och omfattning. En av de mest centrala frågorna inom projektet gäller således 
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ämnets nuvarande omfattning och innehåll samt dess roll i skolans värld. Frågan ska belysas 
från en historisk horisont samt från såväl elev-, lärar- som skolledarperspektiv. 
 
För många barn är skolans idrottsundervisning deras första och, för vissa, kanske enda erfa-
renhet av regelbunden fysisk träning. Särskilt för dessa barn blir detta ämne av stor betydelse 
för inställningen till kroppsövningar av olika slag samt för det aktuella och det framtida hälso-
tillståndet och välbefinnandet. Ämnet idrott och hälsa ger också kunskaper om hur man ska 
sköta och träna sin kropp på bästa sätt, samt möjligheter till inlärning av olika idrotter och 
friluftsaktiviteter, som långt ifrån alla barn får på annat sätt. Undervisningen i idrott och hälsa 
är också av central betydelse för individens självbild och lust att delta i lek, idrotts- och mo-
tionsaktiviteter under fritid, både som barn och vuxen. Det finns med dessa utgångspunkter en 
rad mycket väsentliga skäl att rikta fokus mot ämnet idrott och hälsa ur såväl ett pedagogiskt 
som historiskt perspektiv .  
 
Då fysisk aktivitet och motorisk träning är en viktig del av barns totala utveckling och av stor 
medicinsk och social betydelse är det ytterst angeläget att ha goda kunskaper om barns och 
ungdomars totala fysiska aktivitet. Hur aktiva är dagens barn och ungdomar? Den obligato-
riska tiden för ämnet kan knappast ur medicinsk och fysiologisk synvinkel ge tillräcklig fysisk 
träning. Den anslagna tiden räcker till ca två 45-minuterspass i veckan där långt ifrån all tid 
kan disponeras till fysisk träning. Här måste också ges plats för teoretisk undervisning, in-
struktion, framtagning av materiel, förflyttningar till anläggningar mm. Det blir därför viktigt 
att kartlägga omfattning och innehåll vad gäller barns och ungdomars totala fysiska aktivitet , 
dvs. den fysiska aktivitet som bedrivs under skolans idrottslektioner eller på annat sätt under 
skoldagen, i idrottsföreningar, som fritidssysselsättning, på raster, till och från skolan etc. Ur 
hälsomässig synpunkt är det den sammantagna tiden, och innehållet, som är av intresse och 
inte bara den verksamhet som sker i skolan eller i en idrottsförening. 
 
Det är också av stor betydelse att studera barns och ungdomars fysiska prestationsförmåga 
och hälsotillstånd. Hur många barn är det som har så låg fysisk aktivitet och kapacitet att de 
befinner sig i eller riskerar att hamna i en hälsomässig riskgrupp?  
 
Vilken grovmotorisk förmåga har barn och hur är deras förmåga att utföra enklare motoriska 
färdigheter? Hur står det till med barnens styrka, rörlighet och kondition? Hur ser barnens 
fysiska status och hälsostatus ut och hur är denna relaterad till fysisk aktivitet, social bak-
grund och livsstil? 
 
SIH-projekten omfattar således skilda forskningsområden och representerar ämnena historia, 
pedagogik, idrott och medicin (traumatologi och fysiologi). Avsikten med detta flerveten-
skapliga angreppssätt är att så fullödigt som möjligt kartlägga villkoren för barns och ungdo-
mars fysiska aktivitet, belysa omfattningen av denna samt undersöka vilka medicinska, fysio-
logiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför. Vidare kommer ock-
så SIH-projekten att möjliggöra longitudinella studier av olika slag. 
 
Projektens huvudsyften är att 
 
• beskriva utvecklingen av ämnet idrott och hälsa under senare delen av 1900-talet och bör-

jan av 2000-talet 
• beskriva nuvarande omfattning, innehåll och uppläggning av ämnet idrott och hälsa 
• belysa vilka lärprocesser som äger rum inom detta ämne 
• belysa hur barn uppfattar den egna kroppen och förmågan  
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• beskriva omfattningen och inriktningen av barns och ungdomars totala fysiska aktivitet 
• relatera denna omfattning och inriktning till skolans idrottsundervisning samt till olika om-

givnings- och bakgrundsfaktorer  
• studera förändringar i barns och ungdomars aktivitetsmönster samt analysera orsaker till 

eventuella förändringar 
• kartlägga barns och ungdomars motoriska kapacitet, fysiska prestationsförmåga och hälso-

tillstånd i några väsentliga avseenden  
• analysera sambanden mellan fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, motorisk förmåga och hälso-

tillstånd. 
 
Som exempel på frågor som kommer att besvaras inom projekten kan följande nämnas: 
Hur ser dagens undervisning i idrott och hälsa ut och vilka förändringar har skett under de 
senaste decennierna? Vad får barnen lära sig? Hur mycket rör sig barn sammantaget, i skola 
och på fritid? Vad påverkar barnens aktivitetsmönster? Vilken betydelse har uppväxtvillkor, 
närmiljö, könstillhörighet och etnicitet i detta sammanhang? Har andelen barn som är fysiskt 
inaktiva ökat? Vilka motoriska grundfärdigheter klarar barn av att utföra idag? Vilka olik-
heter finns mellan barn när det gäller fysisk förmåga? Hur är barnens upplevda och faktiska 
hälsotillstånd? Har andelen överviktiga ökat? Vilka samband finns mellan fysisk aktivitet, 
fysisk prestationsförmåga och hälsotillstånd?  
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3. DATAINSAMLING 
Inledningsvis resovisas de etiska överväganden som har varit vägledande för projekten, var-
efter innehållet i de delstudier som representerar skilda ämnesområden översiktligt redovisas. 
Därefter redogörs för hur datainsamlingen genomförts inom de tre hittills genomförda pro-
jekten. Av naturliga skäl kommer det första projektet, Idrott och hälsa under skolåren, som 
utgör basstud ien att ges störst utrymme. 
 

Etiska överväganden 
Projektet Idrott och hälsa under skolåren omfattar ca 2000 elever i skolår 3, 6 och 9 från 48 
slumpmässigt utvalda skolor från hela Sverige. Datainsamlingen genomfördes 2001. Etiska 
kommittén vid Karolinska Institutet har granskat och godkänt studiens innehåll och upplägg-
ning (Dnr 00-416, 2001-03-05) samt även givit sitt tillstånd till fortsättningsstudien Fysisk 
aktivitet i skola och på fritid. Lärandeprocesser i skilda miljöer. Vidare har tillstånd inhämtats 
om att få föra personregister. 
 
Vad gäller informationskravet har samtliga barn och föräldrar informerats om undersökning-
ens syfte, innehåll och uppläggning. De har också informerats om att ett personregister upp-
rättats, skälen till detta, samt hur registret kommer hanteras. De lärare och skolledare som 
ingår i studien, och som har besvarat frågeformulär och/eller intervjuats, har också informe-
rats om stud iens syfte och innehåll. Samtliga ingående personer har informerats om att delta-
gandet är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när de så önskar och att inga som helst 
negativa konsekvenser följer av detta. Deltagandet är med andra ord helt frivilligt. En mycket 
liten andel av barnen, och få lärare, har avböjt deltagande, vilket givetvis har respekterats. 
Alla har också informerats om att resultaten kommer att presenteras på ”gruppnivå”, företrä-
desvis i vetenskapliga rapporter och artiklar, och på ett sådant sätt att inga enskilda personers 
svar kan identifieras. Samtliga elever som deltagit i studien, och förälder/vårdnadshavare som 
berörts,  har samtyckt till medverkan. En given förutsättning är också att lärare och annan 
skolpersonal efter information givit sitt samtycke till medverkan.  
 
När det gäller konfidentialitetskravet  förvaras personuppgifter, och därmed möjligheter att 
koppla personuppgifter till insamlad information, så att obehöriga ej kan ta del av dem. Denna 
"nyckel" som kopplar samman identitet med insamlade data kommer således inte att kunna 
återfinnas i någon befintlig dator utan finnas inlåst under betryggande förhållanden. Alla data 
som bearbetas av olika forskare är således avidentifierade. Inga enskilda personer kommer att 
kunna identifieras vare sig av forskare eller av andra personer. Detta gäller därmed naturligt-
vis också olika former av resultatredovisningar. Användning av personregistret kommer en-
dast att användas vid uppföljning av samma individer vid senare tillfälle, då det är angeläget 
att kunna koppla samman information från två skilda datainsamlingstillfällen. Den aviden-
tifierade databasen kan endast utnyttjas av forskare efter skriftlig framställan till den som är 
vetenskapligt huvudansvarig för projektet (i dagsläget Lars-Magnus Engström). Forsknings-
materialet, t ex intervjuutsagor, kommer att vara inlåst och anonymiserat. De deltagande fors-
karna inom projektet har undertecknat en form av kontrakt där man förbinder sig att hantera 
materialet på ett betryggande sätt vari bl a ingår att man har tystnadsplikt. 
 
Vad gäller redovisning av intervjuer samt testresultat kommer vi att utesluta information som 
möjliggör att utomstående kan sluta sig till den intervjuades identitet. 
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Den insamlade informationen och uppgifterna kommer enbart att användas för forsknings-
ändamål. Detta nyttjandekrav  blir särskilt viktigt att upprätthålla då en förhållandevis rikhaltig 
information kommer att finnas om barns och ungdomars fritidsvanor, hälsotillstånd samt fy-
siska prestationsförmåga, som kan vara av stort kommersiellt intresse. Vi har varit, och kom-
mer naturligtvis att vara, helt avvisande till sådana propåer. Det skall också framhållas att 
ingen information kommer att kunna tillhandahållas eller användas som grund för beslut som 
rör den enskilde. 
 
De uppgiftslämnare som önskar, kommer att få en kortfattad redovisning av huvudresultaten. 
Då det blir omöjligt att spåra enskilda individers svar eller testresultat är det vår bedömning 
att någon kontakt inte behöver tas med den enskilde före publicering.  
 

Delstudier  
Följande ämnesområden och projektansvariga finns representerade inom projekten: 
 
Historia   Vetenskapligt ansvarig: Jan Lindroth (SU).  
  Projektledare: Björn Sandahl (IH) 

Pedagogik och Idrott Vetenskapligt ansvarig: Lars-Magnus Engström  
  (LHS och IH). Projektledare: Erik Backman (LHS),  
  Håkan Larsson (LHS), Åsa Liljekvist (IH), Suzanne  
  Lundvall (IH), Jane Meckbach (IH), Marie Nyberg  
  (IH), Karin Redelius, (LHS och IH), Britta Thedin  
  Jakobsson (IH) och Anna Tidén (IH).  

Fysiologi  Vetenskapligt ansvarig: Björn Ekblom (IH).  
  Projektledare: Örjan Ekblom (IH) och Kristjan  
  Oddsson (IH). 

Medicin  Vetenskapligt ansvarig: Per Renström (KI) och Tönu  
  Saartok (KI). Projektledare: Anna Jansson (KI) och  
  Gunilla Sundblad (KI) 

 

Historia 
Den historiska delen av projektet har som huvudsyfte att belysa idrottsämnets (den nuvarande 
benämningen är idrott och hälsa) historiska utveckling under 1900-talets andra hälft. Tids-
mässigt står perioden 1962-2000 i fokus. Avgränsningen motiveras med att nya förutsätt-
ningar för idrottsundervisningen inföll i och med 1962 års skolreform och införandet av en-
hetsskolan. Undersökningen löper fram till sekelskiftet 2000. 
 
Undersökningen har indelats i två nivåer: den normativa nivån, som fokuserar på hur ämnet 
skulle disponeras enligt läro- och kursplaner, och den praktiska nivån, som inriktar sig på hur 
idrottslärarkåren disponerat ämnet. Det är alltså frågan om dels en analys av vad ämnet avsågs 
innehålla, dels vad det de facto innehöll. Genom att jämföra dessa båda nivåer med varandra 
skall likheter och skillnader identifieras. Undersökningen avser även försöka förklara vad 
dessa kan bero på och vilka förändringar som inträffat under 1900-talets andra hälft. 
 
Studien av själva idrottsämnet (på normativ och praktisk nivå) inriktar sig huvudsakligen på 
följande problemområden: 
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1. Tidstilldelningen: Hur mycket tid har ämnet tilldelats och hur har tidstilldelningen för-
ändrats under perioden? 

2. Intentioner: Med vilka intentioner bedrevs undervisningen och hur förändrades dessa 
under perioden? 

3. Innehåll: Vilka aktiviteter innehöll ämnet och hur förändrades fördelningen av de oli-
ka aktiviteterna under perioden? 

 
Studien av orsakerna bakom eventuella likheter och skillnader (mellan normativ och praktisk 
nivå) inriktar sig på följande problemområden: 
 
• Samhällsutvecklingen: I vilken utsträckning har den övergripande samhällsutvecklingen 

haft inflytande över idrottsundervisningen på respektive nivå? 
• Materiella förutsättningar: I vilken utsträckning har tillgången till salar, lokaler och  

idrottsplatser haft inflytande över idrottsundervisningen på respektive nivå? 
• Intressegrupper: I vilken utsträckning har externa organisationer och/eller aktörer utövat 

inflytande över respektive nivå? 
 
För att belysa problemområdena har ett flertal olika typer av källmaterial använts. Som på-
pekats ovan har läro- och kursplaner från perioden nyttjats för att belysa idrottsämnets nor-
mativa nivå. Den praktiska nivån är i detta avseende mer problematisk. Lärarenkäten som 
använts inom SIH-projektet och vissa lärarintervjuer har varit behjälpliga för den senaste ti-
dens utveckling men för jämförelser med tidigare decennier har undersökningen tvingats ba-
sera sig på redan existerande studier av idrottslärarkåren. Detta har, trots de uppenbara pro-
blemen, varit nödvändigt då alternativa källor saknats eller varit behäftade med allvarligare 
brister. Studien av intressegrupperna har till stor del baserats på material från respektive orga-
nisation/aktör. Här har såväl arkivmaterial som officiella tidskrifter/organ använts. Arkiv-
material har också använts för att belysa de materiella förutsättningarna under perioden. 
 
Den traditionella historiska inriktningen på arkivmaterial har således frångåtts till förmån för 
ett brett urval av källor, där både enkäter och intervjuer använts, något som är tämligen ovan-
ligt i historiska studier. Detta är en konsekvens av undersökningens modernhistoriska inrikt-
ning. 
 
Pedagogik och Idrott 
Inom dessa stora kunskapsområden finns följande huvudinriktningar: Ämnet idrott och hälsa, 
barns och ungdomars fysiska aktivitet samt barns och ungdomars motoriska färdigheter. 
 
Ämnet idrott och hälsa 
För vissa barn är skolans undervisning i idrott och hälsa deras första och kanske enda erfaren-
het av regelbunden fysisk träning. Därmed kan ämnet bli av avgörande betydelse för många 
barns aktuella men också framtida hälsotillstånd och välbefinnande. Idrottsundervisningen är 
också av central betydelse för barns självbild och lust att delta i lek, idrotts- och motionsakti-
viteter under fritid och i framtiden. Det finns således en rad mycket väsentliga skäl att från ett 
pedagogiskt perspektiv rikta ljuset mot ämnet idrott och hälsa.  
 
De frågor som med dessa utgångspunkter är särskilt viktiga att besvara rör dels implemente-
ringen av den senaste läroplanen i ämnet idrott och hälsa i grundskolan (Lpo 94), dels hur 
undervisningen är utformad, hur eleverna upplever denna och vilket kunskapsinnehåll som 
förmedlas. Vilka variationer finns beträffande undervisningens omfattning och innehåll och 
vilka uppfattningar finns representerade bland lärare och elever beträffande detta innehåll?  
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Exempel på frågor som skall besvaras: 
 
• Hur mycket tid har ämnet i praktiken tilldelats och hur är denna tid fördelad i lektionstid? 

Vilket utrymme har friluftsdagarna fått? Vilket är ämnets centrala innehåll och hur varierar 
detta innehåll och den tidsmässiga tilldelningen med skoltillhörighet, upptagningsområde 
och lärarnas utbildningsstatus samt med elevernas ålder och kön etc.?  

• På vilket sätt tillgodoses ämnets hälsofostrande del i undervisningen? Hur uppfattas inne-
börden av begreppet hälsa? 

• Vilken utbildning har lärarna, vilka ämnen undervisar de i och hur ser deras undervisnings-
innehåll ut? 

• Hur ser lärarna på ämnet, dess förändring och framtida utveckling?  
• Vad anser de att de förmedlar och vad skulle de vilja förmedla i undervisningen? 
• Vilka problem, möjligheter och utmaningar ser de i sin egen undervisning? 
• Vilka uppfattningar har barnen om undervisningen i idrott och hälsa och vad tycker de att 

de får lära sig? 
• Hur uppfattar barn sin egen kropp och sin idrottsliga förmåga? 
 
För att besvara frågeställningarna har flera olika datainsamlingstekniker använts. Samtliga 
lärare och elever som deltagit i de olika projekten har besvarat frågeformulär. Ett stort antal 
lärare och elever samt ett antal skolledare har dessutom intervjuats. Vidare har vissa föräldrar 
fått besvara ett frågeformulär, som bl a berörde ämnet idrott och hälsa. Till detta kommer att 
observationer av skolors lokaliteter, utrustning och närmiljö genomfördes enligt ett fastställt 
observationsschema. Vilka frågor, observationsschema etc. som använts framgår av bilagor-
na. En närmare redovisning av datainsamlingen ges i kommande avsnitt. 
 
Fysisk aktivitet 
Ett av projektets huvudsyften har varit att kartlägga barns och ungdomars fysiska aktivitet. 
Denna till synes enkla uppgift visar sig erbjuda många svårigheter. Fysiskt aktiv kan barn 
vara på många sätt; genom att cykla till skolan, genom att delta i skolans undervisning i ämnet 
idrott och hälsa, genom att leka ute på skolgården på rasterna, genom att ägna sig åt utom-
huslek eller idrottsliga aktiviteter i förening eller utanför förening mm. Uppgiften har heller 
inte bara gällt att belysa den tidsmässiga omfattningen av fysisk aktivitet utan också med vil-
ken rege lbundenhet och intens itet aktiviteterna bedrivits. Till detta kommer att vi dessutom 
har haft ambitionen att beskriva formerna för den fysiska aktiviteten, t ex om den bedrivs i en 
förenings regi eller inte, vilken typ av aktiviteter som är mest frekventa samt vilka som ägnar 
sig åt vad. 
 
För att i någon mån komma till rätta med denna problematik har ett antal frågor ställts som rör 
fysisk aktivitet inom skolans värld och under fritid. Frågorna har berört följande områden: (1) 
ansträngning under lektionstid i ämnet idrott och hälsa, (2) deltagande i idrott, sport, friluftsliv 
eller dans under fritid där det finns en ledare med (här finns frågor om både aktivitetsform och 
omfattning), (3) träning under fritid utan ledare (även här finns frågor om både aktivitetsform 
och omfattning), (4) hur mycket man rör sig på rasterna, (5) hur lång tid man cyklar eller går 
till och från skolan, (6) om man cyklar eller går till fritidsaktiviteterna samt (7) om man cyk-
lar eller går till kompisarna. 
 
Till detta fogades också en fråga om vilken av följande fem personer man liknade mest. Som 
framgår gick skalan från en person som rörde sig ganska lite till en som blev svettig och and-
fådd varje eller nästa varje dag. 
 



 15 

r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
 
Med hjälp av ovanstående sammantagna information kan vi bilda oss en god uppfattning om 
barnens och ungdomarnas totala fysiska aktivitet. Till detta kommer också att vi kan belysa i 
vilka former som aktiviteterna bedrivs, t ex om verksamheten sker i en förenings regi eller 
spontant, vilka aktiviteter som är mest populära etc.  
 
Exempel på frågor: 
 
• Hur fysiskt aktiva är barnen om den sammanlagda tiden för fysisk aktivitet under fritid, på 

väg till och från skolan, under rasterna samt under lektionerna i idrott och hälsa beräknas? 
Hur många barn hamnar under en rimlig aktivitetsnivå och utgör därmed en medicinsk 
riskgrupp? Vilka förändringar kan iakttas över tid och med stigande ålder? 

• Hur är barns och ungdomars idrottsvanor under fritid relaterade till skolans undervisning i 
ämnet idrott och hälsa? 

• Hur är barns och ungdomars idrottsvanor under fritid relaterade till tidigare erfarenheter 
och till sociala och kontextuella faktorer som t ex boendeort, social bakgrund och etnicitet? 

• Finns det några skillnader mellan skolor och närmiljöer som har aktiva respektive inaktiva 
barn med avseende på skolans idrottsundervisning, närmiljöns utformning, förekomst av 
idrottsföreningar etc.?  

• Vilka kunskaper har barn om hur man tränar och utvecklar styrka, kondition och rörlighet 
och i vilken utsträckning anser de att de klarar av vissa färdigheter som att simma, åka 
skridskor och hitta i okänd terräng? 

 
Idrott – motorik 
Idrott har här lyfts fram som ett eget ämne vid sidan av de övriga. Utan att närmare definiera 
vad som kan inbegripas i detta kunskapsområde, är anledningen till detta särskiljande att en 
undersökning av barns rörelsekompetens knappast kan betraktas som en del av ett samhällsve-
tenskapligt kunskapssökande, ej heller medicinskt. Syftet med denna del av projektet var att 
undersöka i vilken utsträckning barn och ungdomar behärskar olika motoriska grundformer, 
som att rulla, hoppa, hänga, stödja, klättra, kasta och fånga, samt kombinationer av dessa rö-
relser, dvs. kompetenser som utgör viktiga förutsättningar för lek, idrott och ett fysiskt aktivt 
liv i samvaro med andra. Hur väl barnen behärskar dessa grundformer är ett resultat av gene-
tiska faktorer, mognadsutveckling, miljöfaktorer och träning. 
 
Till motoriktestet valdes moment som skulle representera en allsidig rörelsekompetens. Rörel-
serna baseras på motoriska grundformer som kan anses generella och grundläggande för indi-
videns fortsatta rörelseutveckling. Dessa basala rörelsemönster är också viktiga förutsätt-
ningar för att deltagande i såväl spontan lek som organiserad idrott ska upplevas meningsfull 
och positiv. En viktig aspekt var att utforma motoriktestet så att det i sin helhet ej särkilt gyn-
nade något kön och/eller grupp med specifik idrottserfarenhet. Då det var kvaliteten i rörel-
serna som skulle studeras finns det inte med några bedömningskriterier som bygger på tid, 
höjd, kraft eller längd. Stationerna bildar tillsammans en helhet som kan anses utgöra en mi-
niminivå, en rimlig basnivå, som individen bör ges möjlighet att uppnå. Vid val av rörelser för 
denna basnivå gjordes en inventering av olika grundformer samt kombinationer av dessa. 
Med grundformer menas de olika grovmotoriska rörelser som ligger till grund för fortsatt rö-



 16 

relseutveckling samt för färdigheter i lek och idrott. Testet innehåller 18 olika rörelsemoment 
för år 6 och 9 samt 16 för år 3. Det är likartade stationer för de tre skolåren förutom att höjd, 
avstånd och tyngd är anpassat efter elevernas ålder. Rörelserna representerar även de grovmo-
toriska grundformer som en elev skall behärska när hon eller han har genomgått år 5, dvs. de 
uppnåendemål som är framskrivna i Lpo-94 i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa. De 
grundformer och grundformer i kombination som finns med i testen är rörelser som återfinns i 
lek, olika idrotter samt fritids- och friluftsaktiviteter. (En utförligare beskrivning av testen 
kommer att ges i en kommande rapport från projektet.) 
 
Exempel på frågor: 
• Vilka variationer finns i motorisk förmåga mellan barn i samma ålder?  
• Hur stor andel av barnen har så dåligt utvecklad motorik att de skulle behöva särskild till-

rättalagd träning? 
• Hur förändras den motoriska förmågan med stigande ålder? 
• Finns det skillnader mellan flickor och pojkar? 
• Är barns motoriska förmåga relaterad till omfattning och inriktning av deras fysiska akti-

vitet i skola och på fritid? 
 
Fysiologi och antropometri 
Ett viktigt syfte med de fysiologiska mätningarna var att kartlägga barnens och ungdomarnas 
fysiska kapacitet i några grundläggande avseenden som styrka, kondition, rörlighet och ba-
lansförmåga, dvs. fysiska kvaliteter med stor betydelse för deltagandet i fritidsaktiviteter och 
för hälsotillståndet. Dessutom mättes längd och vikt. Ett övergripande syfte var att undersöka 
relationerna mellan fysisk kapacitet och fysisk aktivitet i skola och på fritid. En angelägen 
uppgift var här att försöka identifiera de barn och ungdomar som hade sådana värden att de 
befann sig i en hälsomässig riskzon. Ytterligare ett syfte var att kartlägga andelen övervik tiga 
barn och belysa hur andelen varierar med stigande ålder, över tid och med fysisk aktivitets-
nivå.  
 
De fysiska testerna var upplagda så att de skulle kunna genomföras under en ordinarie lektion. 
De test som användes mätte kroppslängd, kroppsvikt, skattad syreupptagningsförmåga med 
hjälp av cykelergometertest, handgreppsstyrka, hoppspänst, armstyrka, bålstyrka, rörlighet 
och balansförmåga. 
 
Med den information som finns inhämtat i projektet (exempelvis demografiska och socio-
ekonomiska förhållanden, innehållet i ämnet idrott och hälsa, uppgivet hälsotillstånd samt 
barnens uppväxtvillkor och familjeförhållanden) kan viktiga analyser göras av hur kroppsvikt 
och fysisk arbetsförmåga är relaterade till bakgrunds- och omgivningsfaktorer samt till vissa 
hälsorelaterade variabler. 
 
Exempel på frågor:  
 
• Hur har kroppslängd och kroppsvikt hos barn och unga förändrats under de senaste de-

cennierna? 
• Har andelen överviktiga barn och ungdomar ökat och i så fall, vad kännetecknar dessa 

individer? 
• Har prestationsförmågan vad gäller armstyrka, magmuskelstyrka, hoppspänst och balans 

förändrats under de senaste decennierna? 
• Vilken relation finns mellan uppgiven fysisk aktivitet och uppmätt fysisk prestations-

förmåga?  
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• Vilken relation finns mellan fysisk aktivitet och kroppsvikt? 
• Finns regionala skillnader i fysisk prestationsförmåga och förekomst av övervikt? 
• Hur är kroppsvikt och fysisk förmåga relaterad till social bakgrund, uppväxtvillkor och 

skolmiljö?  
• Hur är överviktigas hälsotillstånd i relation till normalviktigas? 
• Hur är upplevd hälsa relaterad till olikheter i fysisk prestationsförmåga och kroppsvikt? 
• Hur är uppmätt bentäthet relaterad till kroppsvikt, fysisk aktivitet och fysisk prestations-

förmåga? 
 
Idrottsmedicin 
Fysisk aktivitet, t ex under idrott och lek, är viktig för barns fysiska och motoriska utveckling. 
Under förutsättning att aktiviteten sker på barns villkor, och i en positiv och uppmuntrande 
miljö, utvecklas barnen även psykiskt och socialt. En oönskad konsekvens av fysisk aktivitet 
och idrottande kan dock vara uppkomsten av akuta skador eller så kallade överbelastnings-
skador. Skador bland barn och ungdom, uppkomna vid idrottsaktivitet i skola eller under fri-
tid, är ej ovanliga. Under 2001 sökte 50 000 ungdomar i åldrarna 9 till 15 år vård för skador 
uppkomna under idrottsaktivitet i skola eller på sin fritid i Sverige. Av den totala mängden 
skador hade över hälften inträffat under idrotts- och fritidsaktivitet. Dessa skador leder inte 
bara till individuellt lidande, frånvaro från skola och idrott, utan kan också vara en anledning 
till att barn slutar med idrott. Den skaderisk som finns förknippad med fysisk aktivitet måste 
dock vägas mot den hälsorisk det innebär att vara fysiskt inaktiv. Det senare utgör med säker-
het ett större hot mot våra barns hälsa. 
 

Viktiga syften med den medicinska studien var att kartlägga skadepanoramat samt att studera 
sambandet mellan barns fysiska aktivitetsnivå och upplevda hälsa i olika avseenden. Vidare 
var det angeläget att belysa omfattningen av smärttillstånd, t ex i rygg, nacke och axlar, lik-
som att kartlägga det psykiska hälsotillståndet med hjälp av indikatorer som sömnsvårigheter 
och uppleve lse av ensamhet. 

 
Exempel på frågor: 

• Hur upplever barnen och ungdomarna sitt hälsotillstånd i både fysiskt och psykiskt avse-
ende? 

 
• Hur är den upplevda hälsan relaterad till fysisk aktivitet och till social bakgrund och andra 

omgivningsfaktorer?  
 
• Hur stor del av de olyckor/skador som barn drabbas av under skolåren inträffar i samband 

med idrottsaktiviteter under skoltid respektive fritid? 
 

• Hur ser skademönstret ut bland flickor och pojkar i åldergrupperna 9, 12 respektive 15 år? 
 
• Vilka variationer finns i nämnda åldersgrupper i ledlaxitet, rörlighet och stabilitet i skuld-

ran och hur förändras dessa parametrar med stigande ålder? 
 
• Vilka variationer finns i nämnda åldersgrupper beträffande anatomiska/biomekaniska 

ställningar i knä, underben och fot samt beträffande bentäthet i hälbenet? 
• Vilka samband finns mellan parametrarna i de två ovannämnda frågorna och skadefre-

kvens? 
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Datainsamlingens genomförande 
Projektet ”Idrott och hälsa under skolåren” (1) 
Ett slumpmässigt urval av skolor, med klasser i år 3, 6 och/eller 9, från hela Sverige genom-
fördes under 2001.3 Avsikten var att få ett representativt urval av ca 2000 barn i nämnda skol-
år. Barnens ålder var mellan 9 till 10, 12 till 13 och 15 till 16 år vid undersökningstillfället. 
Urvalet fick som väntat till resultat att skolor från skilda delar av landet, såväl från Norrbotten 
som från Skåne, medverkade. Genom det slumpmässiga urvalsförfarandet kom de mest tätbe-
byggda områdena, som Stockholm, Göteborg och Malmö, att bli mest representerade. Endast 
ett fåtal skolor avböjde medverkan. Sammantaget deltog 48 skolor, 79 klasser och 1976 barn i 
skolår 3, 6 och 9. 
 
Klasserna erbjöds att utan kostnad få resa till Stockholm och Idrottshögskolan för att där svara 
på frågeformulär och genomgå olika test. På detta sätt säkerställdes att testförfarandet blev så 
likvärdigt som möjligt. För några skolor i västra och södra Sverige genomfördes undersök-
ningen i Göteborg respektive Malmö med försöksledare från Stockholm. Varje elev fick med 
hjälp av försöksledare besvara två frågeformulär, ett om levnadsvanor – och då särskilt om-
fattning och inriktning av fysisk aktivitet4 – samt ett om skador, sjukdomar och allmänt hä lso-
tillstånd 5. Därefter testades barnens fysiska kapacitet (styrka, kondition, balansförmåga samt 
rörlighet)6, motoriska kapacitet (enklare former av basala motoriska färdigheter där utförandet 
och inte resultatet bedömdes)7 samt medicinska status (bentäthet, rörlighet i leder samt fot- 
och benställningar)8. Samtliga test genomfördes på ett sådant sätt att alla kunde genomföra 
övningarna utifrån sina egna förutsättningar. Några skador har heller inte inrapporterats. Del-
tagandet var naturligtvis frivilligt och kunde avbrytas när helst eleverna önskade. I denna bas-

                                                 
3Totalt fanns i landet 5004 skolor med minst en klass i skolår 3, 6, 9. Ett obundet slumpmässigt urval om 76 
skolor med år 3, 6 eller 9 gjordes med hjälp av Statistiska centralbyråns skolregister (2000-06-20). Resultatet av 
detta urval blev att det fanns fe m skolor som hade år 3, 6 och 9, sex skolor med år 6 och 9, tio skolor med år 9, 
tre skolor med år 6, 35 skolor med år 3 och 6 och slutligen 17 skolor med år 3. 
 
Ett riktat urval gjordes därefter enligt nedanstående urvalsförfarande: 
För att få tillräckligt många elever från år 9 behövdes alla de 21 skolor som hade år 9. Vi bad de skolor som hade 
flera klasser i år 9 att komma med två klasser. De 11 skolor som även hade år 6 fick ta med en klass i år 6 utöver 
klasserna i år 9 och de fem skolor som även hade år 3 fick skicka en år 6 och en år 3 utöver de två klasserna i år 
9. För att erhålla ett lämpligt antal elever ur år 6 valdes slumpmässigt 28 skolor av 35. Av dessa 28 skolor valdes 
slumpmässigt 14 skolor som fick delta med två klasser ur år 6 samt en klass ur år 3. Övriga 14 skolor fick delta 
med en klass ur år 6. Bland de 14 skolor som ingick i studien med en klass i år 6 och de 17 skolor som hade 
enbart år 3 valdes slumpmässigt 17 skolor som alla ombads delta med två klasser ur år 3. 
 
Totalt kom urvalet att omfatta 58 skolor. Skolorna kontaktades med brev och efterföljande telefonsamtal. Tio av 
dessa skolor deltog inte i undersökningen av olika skäl t ex att bara några få elever gick i den aktuella klassen, att 
klassen var tillfälligt sammansatt av elever med särskilda behov eller att det helt enkelt inte gick att praktiskt 
arrangera en resa till Stockholm. I de 48 skolor som hörsammade inbjudan deltog 79 klasser. Då urvalet skedde 
på klassnivå kom även vissa skolor att medverka med barn ur andra skolår, eftersom två skolår kunde finnas i 
samma klass. Om vi endast räknar med dem som gick i någon av kurserna 3, 6 eller 9 ingick 1976 individer i 
urvalet. 
 
Vidare ingick de lärare som undervisade i idrott och hälsa i de aktuella klasserna i studien. I denna 
enkätundersökning deltog 75 lärare (42 kvinnor och 33 män) från 42 av de 48 deltagande skolorna. 
 
4 Se bilaga 1 
5 Se bilaga 2 
6 Dessa test kommer att redovisas i andra rapporter och artiklar 
7 Dessa test redovisas i en kommande rapport  
8 Dessa test redovisas i andra artiklar 
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studie genomfördes, med undantag för miljöobservationer samt föräldra- och skolledar-
intervjuer, samtliga av de i förra avsnittet redovisade studierna inom historia, samhällsveten-
skap, idrott, fysiologi och medicin. 
 
De 75 lärare som undervisade de aktuella klasserna i idrott fick besvara ett frågeformulär.9 16 
av dessa intervjuades om sin syn på ämnet och dess utveckling. 
 
Tabell 1. Deltagare och bortfall bland eleverna. Procentuella andelar 
_______________________________________________________________________ 
Elevernas År 3  År 6  År 9 
deltagande Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

N=300 N=342 N=390 N=385 N=423 N=409 
_______________________________________________________________________ 
Avstod 1 2 1 1 3 2 
 
Ledig 0 1 2 1 1 1 
 
Sjuk 3 2 3 4 4 6 
 
Ej närv. av 
okänt skäl 6 2 4 2 11 10 
 
Deltog 89 93 91 93 82 81 
 
TOTALT 100 100 100 100 100 100 
________________________________________________________________________ 
 
Totalt deltog 968 flickor och 1008 pojkar, dvs. 1976 barn av totalt 2249 i år 3, 6 och 9 i 
grundskolan. Bortfallet var som synes störst i år 9. Sammantaget deltog 87 procent av flickor-
na och 89 procent av pojkarna i alla eller i något av testen, dvs. 88 procent av hela urvalet. 
Bortfallet uppgick således till 12 procent.  
 

Projektet ”Fysisk aktivitet i skola och på fritid. Lärandeprocesser i skilda 
miljöer” (2) 
Syftet med den andra delstudien i Skolprojektet var dels att belysa hur olikheter i barns fysis-
ka aktivitet avspeglades i motorisk förmåga och hälsotillstånd, dels att analysera skolans, 
närmiljöns och levnadsvillkorens betydelse. Vidare var ett viktigt syfte att studera de föränd-
ringar i fysisk aktivitet som under ett och ett halvt år ägt rum bland barn i samma ålder, d v s i 
12-13-årsåldern, samt också belysa om, och i så fall hur, barnen förändrat sina vanor från vår-
terminen i år 6 till höstterminen i år 8. För att möjliggöra sådana analyser valdes de fem sko-
lor som hade de mest, respektive de sex skolor som hade de minst, fysiskt aktiva eleverna i år 
6 i basmaterialet ut.10 Då datainsamlingen genomfördes ungefär 1,5 år efter den första datain-
samlingen, dvs. i oktober/november 2002, gick de elever som tidigare deltagit numera i år 8. 
Vissa elever hade nu bytt skola medan andra gick kvar i samma skola. Oavsett detta genom-
fördes parallellt en datainsamling av elever i år 6 i de skolor där år 8-eleverna hade gått 1,5 år 

                                                 
9  Se bilaga 3 
10 Att olika antal skolor valdes ut motiveras av att antalet barn i de två kategorierna skulle bli jämförbara med 
hänsyn till antal barn 
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tidigare. Syftet med denna datainsamling var att möjliggöra en analys av miljöns och levnads-
villkorens betydelse för den fysiska aktiviteten. Var de elever, som gick i de skolor som år 8-
eleverna kom ifrån, lika aktiva som sina äldre kamrater? I båda skolformerna deltog eleverna, 
de lärare som undervisade i idrott och hälsa samt skolledarna. Dessutom intervjuades fyra 
elever i varje klass. Föräldrarna till eleverna i år 8 ombads också svara på ett fråge formulär. 
 
Förutom användning av frågeformulär11 med övervägande samma frågor som i basstudien 
genomfördes också samma motoriska test som i basstudien. Dessutom genomfördes några av 
de fysiologiska och medicinska test som tid igare använts.12 Vidare intervjuades ett antal lärare 
om sin syn på ämnets innehåll och mål. Till detta kom också tre nya former av informations-
insamling; miljöobservationer,13 frågeformulär till föräldrarna 14 samt intervjuer av elever och 
skolledare.15 
 
Tabell 2. Deltagande elever i år 8, 2002 
______________________________________________________________________ 
År 8   Flickor  Pojkar 
   Antal Andel Antal Andel 
_______________________________________________________________________ 
Deltog 107 78 117 84 
Sjuk eller frånvarande av annat skäl 6 4 11 8 
Flyttat från klassen 17 12 8 6 
Flyttat till klassen 8 6 4 3 
 
Totalt 138 100 140 100 
 
Bortfall16 6 5 11 9 
________________________________________________________________________ 
 
Totalt deltog 224 flickor och pojkar av de 241 som deltagit i studien ett och ett halvt år tidi-
gare och fortfarande gick kvar i samma klass. Bortfallet uppgick således till sju procent. 
 
Antalet elever i hög- respektive lågaktiva klasser fördelade sig på följande sätt. Av de 57 
flickor som gick i högaktiva klasser deltog 53, vilket innebär ett bortfall på sju procent. Av de 
81 pojkar som gick i högaktiva klasser deltog 73, vilket motsvarar ett bortfall på tio procent. 
Motsvarande antal och andelar bland de lågaktiva var 54 av 56 flickor, d v s ett bortfall på 
fyra procent, och tre av 47 pojkar, d v s ett bortfall på sex procent. Sammantaget var bortfallet 
således relativt litet, omkring sju procent, och det var något fler barn i de högaktiva klasserna 
som inte deltog. Sammantaget deltog 126 barn från fem högaktiva klasser och 98 barn från 
sex lågaktiva klasser. 
 
Frågeformulär till föräldrar 
Samtliga föräldrar till flickor och pojkar i år 8 erhöll ett frågeformulär (se bilaga 6) med frå-
gor om barnens fysiska aktivitet och hälsa samt frågor om den egna fysiska aktiviteten och 
                                                 
11 se bilaga 4 
12 Testen kommer att redovisas i kommande rapporter och artiklar 
13 se bilaga 5 
14  se bilaga 6 
15  se bilaga 7 
16 Bortfallet är beräknat på basis av dem som hade möjlighet att medverka och som också hade deltagit i år 6, 
1,5 år tidigare 
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utbildningsnivån. Av totalt 279 utskickade enkäter (d v s även till dem som var nya i klassen) 
svarade 200, vilket motsvarar 72 procent. Av 239 enkäter utskickade till de föräldrar som 
hade barn som fortfarande gick i den aktuella klassen så svarade 187, d v s 78 procent. Bort-
fallet uppgick m a o till 22 procent. 
 
Intervjuer av barn i år 8 
Avsikten var att i varje klass intervjua en pojke och en flicka som var mycket fysiskt aktiv 
samt en pojke och en flicka som inte var särskilt fysiskt aktiv. Aktivitetsnivån bedömdes med 
utgångspunkt i svaren på frågeformulär ett och ett halvt år tidigare. 43 intervjuer genomför-
des. Samtliga intervjuer spelades in på band men tre av dessa gick inte att avlyssna. De åter-
stående 40 intervjuerna är transkriberade. Intervjufrågorna rörde inställning till skolans id-
rottsundervisning samt omfattning och inriktning av fysisk aktivitet under fritid. Sammantaget 
intervjuades tio flickor och tio pojkar med låg fysisk aktivitet samt tio flickor och tio pojkar 
med hög aktivitet. 
 
Intervjuer av lärare i ämnet idrott och hälsa samt av skolledare 
17 lärare som undervisade den aktuella klassen i ämnet idrott intervjuades om sin syn på äm-
net, dess innehåll, förändringar och villkor. Särskild uppmärksamhet riktades mot uppfatt-
ningen om hur undervisningen i hälsodelen av ämnet bedrevs och hur man tolkat innebörden 
av detta begrepp. Vidare intervjuades elva skolledare, där frågorna bl a rörde ledningens syn 
på ämnets betydelse, upptagningsområdets beskaffenhet, om barnen cyklade till skolan etc. 
(se bilaga 7). 
 
Observationer 
Ett viktigt inslag i denna undersökning var att studera skolmiljön, vilket genomfördes med 
hjälp av ett observationsschema (se bilaga 5). Kvaliteten på idrottslokalerna och idrottsutrust-
ningen samt skolgårdarnas och närmiljöns lämplighet för idrott och utelek bedömdes var för 
sig i en femgradig skala. 
 
Undersökning av elever i skolår 6 
För att möjliggöra en analys av miljöns betydelse, samt eventuella förändringar över tid, kon-
taktades även en klass i år 6 från de skolor från vilka de ovan deltagande eleverna i år 8 kom. 
Eleverna fick besvara i stort sett samma frågeformulär som eleverna i år 8 med undantag för 
att antalet medicinska frågor var reducerade (se bilaga 8). 155 flickor och 170 pojkar besvara-
de ett frågeformulär. Bortfallet uppgick till ca 18 procent. Sex lärare i ämnet idrott och hälsa 
samt sju skolledare intervjuades. Därtill genomfördes miljöobservationer i likhet med studien 
av elever i år 8. 
 

Projektet Barns och ungdomars fysiska aktivitet (3) 
Den tredje studien som också genomfördes 2002 riktades mot skolår 5 och de tre klasser som 
tillhörde de mest fysiskt aktiva respektive de tre klasser som tillhörde de minst fysiskt aktiva 
ett och ett halvt år tidigare i skolår 3. Syftet sammanföll till vissa delar med den studie som 
riktade sig till år 8, nämligen att belysa olikheter i barns fysiska aktivitet mot bakgrund av 
skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa, närmiljö och levnadsvillkor. Vidare var ett vik-
tigt syfte att studera de förändringar i fysisk aktivitet som ägt rum sedan barnen gick i år 3. 
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I denna studie använde vi oss av frågeformulär till lärare och elever samt av intervjuer av 
barn, lärare och skolledare.17  
 
Tabell 3. Elever i år 5, 2002 
______________________________________________________________________ 
År 5   Flickor  Pojkar 
   Antal Andel Antal Andel 
_______________________________________________________________________ 
Deltog 59 72 63 78 
Sjuk eller frånvarande av annat skäl 11 13 11 14 
Flyttat från klassen 4 5 5 5 
Flyttat till klassen 8 10 2 3 
 
Totalt 82 100 81 100 
 
Bortfall18 11 16 11 15 
________________________________________________________________________ 
 
Bortfallet uppgick till ca 15 procent. Bland de 64 lågaktiva var bortfallet 17 procent, medan 
bortfallet bland de 80 högaktiva uppgick till 14 procent. Av de 59 flickor som deltog tillhörde 
27 en lågaktiv klass och 32 en högaktiv. Bland de 63 pojkarna tillhörde 26 en lågaktiv klass 
och 37 en högaktiv. 
 
Intervjuer av elever 
Även i denna studie intervjuades barn om sin uppfattning om ämnet idrott och hälsa samt om 
sin fysiska aktivitet under fritid. Åtta barn i varje klass skulle ha intervjuats. 45 intervjuer gick 
att genomföra. Två av dessa gick inte att avlyssna, varför sammantaget 43 intervjuer har kun-
nat transkriberas. 40 av dessa barn hade deltagit i studien 1,5 år tidigare. Intervjufrågorna rör-
de inställning till skolans idrottsundervisning samt omfattning och inriktning av fysisk aktivi-
tet under fritid. Sammantaget intervjuades elva flickor och tio pojkar med förhållandevis låg 
fysisk aktivitet samt sju flickor och tolv pojkar med förhållandevis hög aktivitet. 
 
Intervjuer av lärare i ämnet idrott och hälsa samt av skolledare 
Sju lärare som undervisade den aktuella klassen i ämnet idrott och hälsa intervjuades om sin 
syn på ämnet, dess innehåll, förändringar och villkor. Särskild uppmärksamhet riktades mot 
uppfattningen om hur undervisningen i hälsodelen av ämnet bedrevs och hur man tolkat inne-
börden av detta begrepp. Fyra skolledare intervjuades. 
 
Observationer 
Ett viktigt inslag i denna undersökning, liksom i studien av år 8, var att studera skolmiljön, 
vilket genomfördes med hjälp av ett observationsschema.19 Kvaliteten på idrottslokalerna och 
idrottsutrustningen samt skolgårdarnas och närmiljöns lämplighet för idrott och utelek be-
dömdes var för sig i en femgradig skala. Lägsta möjliga poäng var således 4 och den högsta 
20. 

                                                 
17 Samma formulär och frågor användes till lärarna och skolledarna som i studien av skolår 6 och 8. Eleverna 
fick dock ett formulär med färre frågor än i år 6 och 8, bl a inga medicinska frågor (se bilaga 8). 
18 Bortfallet är beräknat på basis av dem som hade möjlighet att medverka och som också hade deltagit i år 3, 
1,5 år tidigare 
19 Se bilaga 5 
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4. AVSLUTANDE KOMMENTA R 
 
Varje forskningsområde i projekten har givetvis sina egna frågeställningar t ex att belysa skol-
ämnet idrott och hälsa, i vilken omfattning barn och ungdomar är fysiskt aktiva, hur många 
som är överviktiga, deras fysiska kapacitet, motoriska förmåga och hälsotillstånd etc. Men det 
är först när informationen från dessa olika områden kombineras, som många viktiga frågor 
kan belysas. Vilka samband finns mellan fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och hälsa? Än mer 
intressant blir det att studera dessa samband med stigande ålder och över tid. Vad händer med 
de barn och ungdomar som är fysiskt inaktiva under en lång följd av år och vilken utveckling 
går de fysiskt aktiva barnen till mötes? Vilka är dessa barn och ungdomar som är fysiskt inak-
tiva respektive fysiskt aktiva? Vilken utveckling sker över tid när det gä ller ämnet idrott och 
hälsa samt annan fysisk aktivitet i, och i närheten av, skolan? Förändras barns och ungdomars 
aktivitetsmönster? Blir andelen fysiskt inaktiva barn och ungdomar fler? Förändras deras  
motoriska och fysiska prestationsförmåga? Ökar andelen överviktiga barn? Exemplen på frå-
gor kan mångfaldigas. 
 
Mängden data som redan insamlats är, som framgått av denna rapport, synnerligen omfat-
tande. Och än större kommer den att bli. Det finns i dagsläget flera publicerade artiklar, såväl 
nationellt som internationellt, från projekten och ett stort antal artiklar och rapporter kommer 
att ges ut under de närmaste åren. Med all säkerhet kommer också projekten att generera flera 
doktorsavhandlingar och också väcka internationell uppmärksamhet. Redan nu har ett tiotal 
presentationer genomförts vid internationella konferenser. Den som vill få fortlöpande infor-
mation om resultat, publikationer mm hänvisas till Idrottshögskolans hemsida www.ihs.se. 
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5. BILAGOR 
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Bilaga 1. Frågeformulär till elever 2001 
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2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att 
veta vad just du har svarat. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
1. Jag är:  r Flicka r Pojke 
 
2. Hur gammal är du? .....................................................................................................  
 
3. Vilken månad fyller du år? ........................................................................................  
 
4. Vilken klass går du i?..................................................................................................  
 
5. Vad heter din skola? ...................................................................................................  
 
6. Vilken stad eller ort bor du i? ....................................................................................  
 
 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 
 
7. Hur ofta har ni haft de här sakerna på idrotten i skolan, och på idrottsdagar och 

friluftsdagar det senaste året? Sätt ett kryss för varje sak. 
 
   En eller två  

 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 

 

1. Bollspel och lekar med boll q q q q 
2. Andra lekar  q q q q 
3. Dans och rörelse till musik  q q q q 
4. Redskapsgymnastik   q q q q 
5. Friidrott   q q q q 
6. Simning   q q q q 
7. Orientering  q q q q 
8. Skridskor   q q q q 
9. Skidor   q q q q 
10. Vara ute i naturen (till exempel i   

skogen)   q q q q 
 
8. Vilken av sakerna som står i fråga 7 tycker du bäst om? Du får bara välja en sak. 

Skriv siffran som står framför det som du tycker bäst om att göra.  
 
9. Vilken av sakerna som står i fråga 7 tycker du sämst om? Du får bara välja en sak. 

Skriv siffran som står framför det som du tycker sämst om att göra.  
 
10. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan? 

Sätt bara ett kryss. 
 

q Ja, ofta 
q Ja, ganska ofta 
q Inte särskilt ofta 
q Nej, inte alls 
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11. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrotten 
q Jag är med på idrotten ibland 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, men jag rör mig inte särskilt mycket 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag rör mig mycket 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång 
 
12. Kryssa för det som du tycker stämmer med din idrott i skolan.  

Du kan sätta flera kryss. 
 
q Jag lär mig om hur kroppen fungerar 
q Jag lär mig hur olika idrotter går till 
q Jag lär mig att samarbeta med andra 
q Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet 
q Jag blir duktigare i idrott 
q Jag tycker illa om att byta om och duscha på idrotten i skolan 
q Jag blir starkare och får bättre kondition 
q Jag känner mig ofta dålig på idrotten i skolan 
q På idrotten i skolan kan jag visa andra att jag är duktig i idrott 
q Jag tycker att det är roligt på idrotten i skolan 
q Jag skulle vilja slippa vara med på idrotten i skolan 
q Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av 
q Jag tycker illa om när vi delar in lag på idrotten i skolan 
q Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig 
 
13. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 Ofta/  Aldrig/ 
 alltid  Ibland nästan aldrig 
 
Orolig  r r r 
Glad  r r r 
Fysiskt trött (svettig)  r r r 
Stressad  r r r 
Rädd  r r r 
Trygg  r r r 
Utanför  r r r 
Duktig  r r r 
Dålig  r r r 
Uttråkad  r r r 
Annat sätt som jag ofta eller alltid känner mig på: ............................................................  
 
14. Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Mer 
q Mindre 
q Lika mycket som nu 
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15. Har du varit med på ”specialgympa” i skolan? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Nej, aldrig 
r Ja, i årskurs 1 
r Ja, i årskurs 2 
r Ja, i årskurs 3 
 
16. Hur viktigt tror du att din mamma tycker att idrottsämnet är, jämfört med de andra 

ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
17. Hur viktigt tror du att din pappa tycker att idrottsämnet är, jämfört med de andra 

ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 
 
18. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på 

din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan. 
 
r Ja q Nej 
 
19. Du som svarade ja: vad sysslar du med, och hur ofta?  

Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 
   
 Hur många gånger 
Aktivitet: i veckan? 
 
1. ................................................................................  ....................  
2. ................................................................................  ....................  
3. ................................................................................  ....................  
4. ................................................................................  ....................  
5. ................................................................................  ....................  
 
20. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 
r Ja r Nej r Vet inte 
 
 
 
21. Du som svarade ja: Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb?  
 
Jag var ..........  år 
r Vet inte 
 
22. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsklubb? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Föräldrar  
r Syskon  
r Kompisar 
r Eget intresse 
r Idrottslärare / Idrotten i skolan 
r Idrottsledare 
r Reklam / Inbjudan 
r Annat: ...........................................................................................................................  
 
23. Tävlar du eller har du tävlat i någon idrott? 
 
r Ja q Nej 
 
24. Du som svarade ja på förra frågan: Hur gammal var du när du började tävla? 
 
Jag var ..........  år 
r Vet inte 

Du som svarade nej eller vet inte kan nu gå direkt till fråga 25. 
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25. Gör du något annat på din fritid där du också rör dig mycket men där det inte finns 

någon speciell ledare eller tränare? (Till exempel cyklar, badar, simmar, spelar fot-
boll, åker skridskor, åker skidor, åker inlines.) 

 
r Ja r Nej 
 
26. Du som svarade ja på förra frågan: vad gör du då, och hur ofta? Du ska inte ta med 

hur du tar dig till skolan. 
 
Aktiviteter som jag gör vissa årstider: 
 
 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1. ......................................................  r r r r 
2. ......................................................  r r r r 
3. ......................................................  r r r r 
4. ......................................................  r r r r 
5. ......................................................  r r r r 
 
Aktiviteter som jag gör året runt: 
 
 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1. ......................................................  r r r r 
2. ......................................................  r r r r 
3. ......................................................  r r r r 
4. ......................................................  r r r r 
5. ......................................................  r r r r 
 
27. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 

din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Åkt skridskor 
q Åkt skidor 
q Cyklat 
q Promenerat/vandrat 
q Paddlat kanot 
q Badat/simmat 
q Annat, nämligen: ..........................................................................................................  
 
28. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar/tränar en gång i veckan eller mer? 

Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingen 
q Några 
q De flesta 
q Alla 
q Vet inte 
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29. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Kompass 
r Kanot (kajak, kanadensare) 
r Golfutrustning 
r Badmintonrack 
r Tennisrack 
r Bordtennisrack 
r Segelbåt 
r Fotboll/basketboll/volleyboll 
r Skateboard 
r Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 
30. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Längdåkningsskidor 
r Slalomskidor/snowboard 
r Skridskor 
r Långfärdsskridskor 
r Cykel 
r Inlines 
r Ridutrustning (t.ex. ridhjälm eller ridstövlar) 
 
31. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 
r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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DIN FRITID 
 
32. Vilka av de här 15 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 

den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker bäst 
om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
 
33. Vilka av de här 15 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid me-

nas den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
sämst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
 
34. Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 

varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
35. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller sur-

fa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
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36. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (Till exempel hoppar hopprep, spelar 
bordtennis, spelar basket, leker kull, leker lekar med boll, klättrar) 
Sätt bara ett kryss. 

 
q Sitter för det mesta stilla 
q Rör mig någon gång i veckan 
q Rör mig flera gånger i veckan 
q Rör mig någon gång varje dag 
q Rör mig så gott som varje rast 
 
37. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla för att ta dig till och från skolan? 

Sätt bara ett kryss. (Om du bor lika mycket på två ställen kan du sätta två kryss.) 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 10 minuter eller mindre varje dag 
q Ca. 20 minuter eller mer varje dag 
 
38. Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Alltid/   
 nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag har inga fritidsaktiviteter just nu 
 
39. Hur tar du dig till dina kompisar? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Alltid/   
 nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag brukar inte vara hemma hos kompisar 
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ÖVRIGT 
 
40. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två stäl-

len kan du sätta två kryss. 
 
q I radhus/kedjehus/parhus 
q I villa 
q I lägenhet q Bostadsrätt 
 q Hyresrätt 
 q Vet inte 
q Annat: ...........................................................................................................................  
 
41. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som du vuxit upp til l-
sammans med eller bor med. 

 
r Nej 
r Ja, jag själv har vuxit upp i .............................. och jag kom till Sverige när jag var ....... år 
r Ja, min mamma har vuxit upp i ..............................................  
r Ja, min pappa har vuxit upp i .................................................  
 
42. Vad jobbar din mamma och din pappa med? 
 
Skriv inte bara ”jobbar på sjukhus”, ”jobbar med bilar” eller ”lärare”.  

Beskriv yrket så exakt som möjligt, t ex sjuksköterska, städare, forskare, gymnasielärare, jobbar på dagis eller 
bilmekaniker.  

Försök också att svara på vad din mamma och pappa gör på jobbet - deras arbetsuppgifter. 

 
Mammas yrke: ....................................................................................................................  
Mammas arbetsuppgifter: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
Pappas yrke: .......................................................................................................................  
Pappas arbetsuppgifter: ......................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
43. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Bil 
r Båt (med sovplatser) 
r Sommarstuga/fritidshus 
r Husvagn/husbil 
r Videokamera 
r Dator 
 

Ett stort tack för att du svarade på frågorna! 
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2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att 
veta vad just du har svarat. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
1. Jag är:  r Flicka r Pojke 
 
2. Vilket år är du född? ...................................................................................................  
 
3. Vilken månad är du född? ..........................................................................................  
 
4. Vilken klass går du i?..................................................................................................  
 
5. Vilken skola går du i? .................................................................................................  
 
6. Vilken stad eller ort bor du i? ....................................................................................  
 
 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 
 
7. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan? Sätt 

bara ett kryss. 
 
q Ja, ofta 
q Ja, ganska ofta 
q Inte särskilt ofta 
q Nej, inte alls 
 
8. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 
 
q Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrotten 
q Jag är med på idrotten ibland 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, men jag rör mig inte särskilt mycket 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag rör mig mycket 
q Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång 
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9. Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna på idrotten i skolan, och på idrottsda-

gar/friluftsdagar det senaste året? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

   En eller två  
 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 

 

1. Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy)  q q q q 
2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis) q q q q 
3. Bollekar   q q q q 
4. Aerobics, motionsgympa 
(t.ex. friskis & svettis)  q q q q 
5. Dans   q q q q 
6. Redskapsgymnastik   q q q q 
7. Friidrott   q q q q 
8. Simning   q q q q 
9. Orientering  q q q q 
10. Skridskor/isspel  q q q q 
11. Långfärdsskridskor  q q q q 
12. Skidor, längdåkning  q q q q 
13. Skidor, i skidbacke (även snowboard)q q q q 
14. Klättring   q q q q 
15. Paddling   q q q q 
16. Skogsvandring  q q q q 
17. Cykling, utomhus  q q q q 
18. Styrketräning  q q q q 
19. Kampsport (t.ex. judo, karate) q q q q 
20. Lekar   q q q q 
21. Avspänning (t.ex. avslappning,  
massage, yoga)  q q q q 
22. Hjärt-/lungräddning / första hjälpen q q q q 
23. Ergonomi (t.ex. hur man ska lyfta 
och bära)   q q q q 
24. Kost   q q q q 
25. Doping   q q q q 
26. Idrottsskador  q q q q 
27. ”Friluftsteknik” (t.ex. att göra upp  
eld och laga mat i naturen)   q q q q 
 
10. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du bäst om? Skriv siffran som står 
 framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
 
11. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du sämst om? Skriv siffran som står 
 framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
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12. Vad tycker du om att ha följande saker på idrotten (gympan) i skolan? 
 Sätt ett kryss på varje rad. 
 
 Har Tycker  Tycker  Tycker 
 aldrig  mycket Tycker varken bra  Tycker mycket 
 haft bra om bra om eller illa om illa om illa om 

 
Tävlingar r r r r r r 
Hemuppgifter r r r r r r 
Skriftliga prov r r r r r r 
Praktiska prov (för att  
visa vad man kan)  r r r r r r 
Teori (när man sitter stilla som på en  
vanlig klassrumslektion)  r r r r r r 
Att själv få leda en övning 
eller en lektion r r r r r r 
 
13. Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Mer 
q Mindre 
q Lika mycket som nu 
 
14. Hur tycker du att idrottslektionerna i skolan borde vara upplagda? Du kan sätta 
 flera kryss. 
 
q Pojkar och flickor tillsammans på alla idrottslektioner 
q Pojkar och flickor tillsammans ibland 
q Pojkar och flickor alltid var för sig 
q Annat sätt att dela in grupper, t.ex. efter intresse eller vilken aktivitet man ska ha 
 
15. Vad tycker du att du lär dig på idrottslektionerna och idrotts-/friluftsdagarna? 
 
Jag lär mig:..........................................................................................................................  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
q Jag tycker inte att jag lär mig något. 
 
16. Hur viktigt tycker du att idrottsämnet är jämfört med de andra ämnena i skolan? 
 Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än övriga ämnen 
q Lika viktigt som övriga ämnen 
q Mindre viktigt än övriga ämnen 
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17. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrotten i skolan? 
 Sätt ett kryss på varje rad. 
 Stämmer Stämmer Stämmer 
 helt till viss del inte alls  
 
Jag lär mig om hur kroppen fungerar  r r r 
Jag lär mig hur olika idrotter går till  r r r 
Jag lär mig att samarbeta med andra  r r r 
Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet r r r 
Jag blir duktigare i idrott   r r r 
Jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan r r r 
Jag blir starkare och får bättre kondition  r r r 
Jag känner mig ofta dålig på idrott  r r r 
Jag kan visa andra att jag är duktig i idrott r r r 
Jag tycker att det är roligt   r r r 
Jag skulle vilja slippa vara med  r r r 
Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av r r r 
Jag tycker illa om när vi delar in lag  r r r 
Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig r r r 
 
18. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan? Sätt ett kryss på varje 
 rad. 
 Ofta/  Aldrig/ 
 alltid  Ibland nästan aldrig 
 
Orolig  r r r 
Glad  r r r 
Fysiskt trött (svettig)  r r r 
Stressad  r r r 
Rädd  r r r 
Trygg  r r r 
Utanför  r r r 
Duktig  r r r 
Dålig  r r r 
Uttråkad  r r r 
Annat sätt som jag ofta känner mig på: ..............................................................................  
 
19. Har du varit med på ”specialgympa” i skolan? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Nej, aldrig 
r Ja, i årskurs 1 
r Ja, i årskurs 2 
r Ja, i årskurs 3 
r Ja, i årskurs 4 
r Ja, i årskurs 5 
r Ja, i årskurs 6 
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20. Hur viktigt tror du att din mamma tycker att idrottsämnet är, jämfört med de 
 andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
21.  Hur viktigt tror du att din pappa tycker att idrottsämnet är, jämfört med de andra 
 ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 
 
22. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på 
 din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan. 
 
r Ja q Nej 
 
23. Du som svarade ja på förra frågan: vad sysslar du med, och hur ofta? 

 Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 

 Hur många gånger Hur många 
Aktivitet: i veckan? månader om året? 
 
1. .............................................................. ................... ..................  
2. .............................................................. ................... ..................  
3. .............................................................. ................... ..................  
4. .............................................................. ................... ..................  
5. .............................................................. ................... ..................  
 
24. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 
r Ja r Nej  
 
25. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb? Sätt bara ett kryss. 
 
r ............  år 
r Vet inte 
 
26. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsklubb? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Föräldrar  
r Syskon  
r Kompisar 
r Eget intresse 
r Idrottslärare / Idrotten i skolan 
r Idrottsledare 
r Reklam / Inbjudan 
r Annat: ................................................ 
 
27. Tävlar du eller har du tävlat i någon idrott? 
 
r Ja q Nej 
 
28. Du som svarade ja: Hur gammal var du när du började tävla? 
 
q ............  år 
r Vet inte 
 

Du som är med i en idrottsförening/-klubb kan nu gå direkt till fråga 32. 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 29. 
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29. Du som inte är med i någon idrottsförening: Har du tidigare varit medlem i någon 
 idrottsförening? 
 
q Ja q Nej 
 
30. Du som svarade nej på förra frågan: Varför har du aldrig tränat eller tävlat i en 
 idrottsförening? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Inte intresserad 
r För dyrt 
r För mycket tävling och elitinriktning 
r Träningstiderna passar inte 
r För långt till träning/tävling 
r Har inga träningskompisar 
r Motionerar hellre på egen hand 
r De idrotter som finns inom föreningarna passar inte mig 
r Jag känner mig klumpig/dålig på idrott 
r Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................  
 
31. Du som svarade ja på fråga 29: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor r Tråkigt - jag tröttnade 
r Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen r Jag hade inte råd 
r Andra saker är viktigare för tillfället  r Jag är sjuk/skadad 
r Dåligt kamratskap, dålig laganda  r Kompisarna slutade 
r Jag hade inte den utrustning som behövdes r Jag flyttade till en annan stad 
r Laget/aktiviteten har upphört  r Dålig tränare/ledare 
r För mycket tävlingsinriktning 
r Platsade inte i laget/kompisarna var mycket duktigare 
r Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc  
r Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................  
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32. Gör du något annat på din fritid som också är träning men där det inte finns någon 
 speciell ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skridskoåkning, 
 skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, hundsport, ridning, badminton,  
 frisbee, brännboll, golf) 
 
r Ja r Nej 
 
33. Du som svarade ja: vad gör du då, och hur ofta? Du ska inte ta med hur du tar dig 
 till skolan. 
 
Aktiviteter som jag gör vissa årstider: 
 
 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1. ......................................................  r r r r 
2. ......................................................  r r r r 
3. ......................................................  r r r r 
4. ......................................................  r r r r 
5. ......................................................  r r r r 

 
Aktiviteter som jag gör året runt: 

 
 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1. ......................................................  r r r r 
2. ......................................................  r r r r 
3. ......................................................  r r r r 
4. ......................................................  r r r r 
5. ......................................................  r r r r 
 
 
34. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 
 din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Åkt skridskor 
q Åkt skidor 
q Cyklat 
q Promenerat/vandrat 
q Paddlat kanot 
q Badat/simmat 
q Annat, nämligen: ....................................................................  
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35. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, de t vill säga minst en 
 gång i veckan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingen 
q Några 
q De flesta 
q Alla 
q Vet inte 
 
36. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 
din familj har. 
 
r Kompass 
r Kanot (kajak, kanadensare) 
r Golfutrustning 
r Badmintonrack 
r Tennisrack 
r Bordtennisrack 
r Segelbåt 
r Fotboll/basketboll/volleyboll 
r Skateboard 
r Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 
37. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Längdåkningsskidor 
r Slalomskidor/snowboard 
r Skridskor 
r Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar) 
r Cykel 
r Inlines 
r Långfärdsskridskor 
 
38. Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 
 året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Klättring utomhus i berg 
q Paddling 
q Cykling i skogen 
q Vandring i naturen 
q Sovit i tält 
q Skridskoåkning utomhus 
q Skidåkning 
q Ridit utomhus 
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39. Hur ser du på följande idrotter? Vilka idrotter tror du att pojkar och flickor är in
 tresserade av att syssla med? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Både flickor  Mestadels  Mestadels 
och pojkar  flickor  pojkar 
 

Ishockey q q q 
Ridning q q q 
Brottning q q q 
Fotboll q q q 
Tennis q q q 
Golf q q q 
Konståkning q q q 
Gymnastik  q q q 
Boxning q q q 
Konstsim q q q 
Basket q q q 
Balett q q q 
Karate q q q 
Aerobics / motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis) q q q 
 
 
40. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 
r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ib land. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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DIN FRITID 
 
41. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 

den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker bäst 
om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 
 
42. Vilka av de här 16 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid me-

nas den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför de t som du tycker 
sämst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
 
43. Är du medlem i någon förening eller organisation? Sätt kryss för den eller de 

föreningar som du är medlem i. Du kan sätta flera kryss. 
 
r Skolförening (t.ex. Skol- IF)  q Nykterhetsorganisation 
r Idrottsförening   q Bokklubb 
r Filmklubb    q Naturförening (t.ex. Fältbiologerna) 
r Religiös organisation   q Politisk organisation 
r Konstförening   q Musik-/sångförening 
r Miljöorganisation (t.ex. Greenpeace)  q Dataförening 
r Ridklubb    q Scouterna 
r Solidaritetsförening (t.ex. Amnesty, Röda korset) 
r Annan: ..........................................................................................................................  
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44. Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 

varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
45. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller sur-

fa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
46. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (T.ex. spelar bordtennis, spelar basket, 

promenerar) Sätt bara ett kryss. 
 
q Sitter för det mesta stilla 
q Rör mig någon gång i veckan 
q Rör mig flera gånger i veckan 
q Rör mig någon gång varje dag 
q Rör mig så gott som varje rast 
 
47. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla för att ta dig till och från skolan? 

Sätt bara ett kryss. (Om du bor lika mycket på två ställen kan du sätta två kryss.) 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 10 minuter eller mindre varje dag 
q Ca. 20 minuter varje dag 
q Ca. 30 minuter varje dag 
q Ca. 40 minuter varje dag 
q Ca. 50 minuter eller mer varje dag  



 49 

 
48. Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Alltid/   
 nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag har inga fritidsaktiviteter just nu 
 
49. Hur tar du dig till dina kompisar? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Alltid/   
 nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag brukar inte vara hemma hos kompisar 
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ÖVRIGT 
 
50. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två stäl-

len kan du sätta två kryss. 
 
q I radhus/kedjehus/parhus 
q I villa 
q I lägenhet q Bostadsrätt 
 q Hyresrätt 
 q Vet inte 
q Annat: ...........................................................................................................................  
 
51. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som du vuxit upp tillsam-
mans med. 

 
r Nej 
r Ja, jag själv i ........................................................  och kom till Sverige när jag var ......... år 
r Ja, min mamma i .................................................  och kom till Sverige när hon var ........ år 
r Ja, min pappa i .....................................................  och kom till Sverige när han var ........ år 
 
52. Vad jobbar din mamma och din pappa med? 
 
Skriv inte bara ”jobbar på sjukhus”, ”jobbar med bilar” eller ”lärare”.  

Beskriv yrket så exakt som möjligt, t ex sjuksköterska, städare, forskare, gymnasielärare, jobbar på dagis eller 
bilmekaniker.  

Försök också att svara på vad din mamma och pappa gör på jobbet - deras arbetsuppgifter. 

 
Mammas yrke: ....................................................................................................................  
Mammas arbetsuppgifter: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
Pappas yrke: .......................................................................................................................  
Pappas arbetsuppgifter: ......................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
53. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Bil 
r Båt (med sovplatser) 
r Sommarstuga/fritidshus 
r Husvagn/husbil 
r Filmkamera/videokamera 
r Dator 
 

Ett stort tack för att du svarade på frågorna! 
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2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att 
veta vad just du har svarat. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
 
1.  Jag är:  r Flicka r Pojke 
 
2.  Vilket år är du född? ....................................................................................................  
 
3. Vilken månad är du född? ...........................................................................................  
 
4.  Vilken klass går du i? ...................................................................................................  
 
5.  Vilken skola går du i?...................................................................................................  
 
6.  Vilken stad eller ort bor du i? .....................................................................................  
 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 
 
7.  Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan? Sätt 
 bara ett kryss. 
 
q Ja, ofta 
q Ja, ganska ofta 
q Inte särskilt ofta 
q Nej, inte alls 
 
8.  Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 
 
q Jag är aldrig med. Orsak till att du aldrig är med: .........................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är sällan med. Orsak till att du sällan är med: .........................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är med ibland. Orsak till att du ibland inte är med: .................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket. 
q Jag är oftast med och rör mig mycket. 
q Jag är oftast med och blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång. 
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9.  Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna på idrotten i skolan, och på  
 idrottsdagar/friluftsdagar det senaste året? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

   En eller två  
 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 

 

1. Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy)  q q q q 
2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis) q q q q 
3. Bollekar (t.ex. spökboll, killerboll) q q q q 
4. Aerobics, motionsgympa 
(t.ex. friskis & svettis) q  q  q  q 
5. Dans q q q q 
6. Redskapsgymnastik  q q q q 
7. Friidrott q q q q 
8. Simning q q q q 
9. Orientering q q q q 
10. Skridskor/isspel q q q q 
11. Långfärdsskridskor q q q q 
12. Skidor, längdåkning q q q q 
13. Skidor, i skidbacke (även snowboard)q q q q 
14. Klättring q q q q 
15. Paddling q q q q 
16. Skogsvandring q q q q 
17. Cykling, utomhus q q q q 
18. Styrketräning q q q q 
19. Kampsport (t.ex. judo, karate) q q q q 
20. Lekar q q q q 
21. Avspänning (t.ex. avslappning,  
massage, yoga) q q q q 
22. Hjärt-/lungräddning / första hjälpen q q q q 
23. Ergonomi (t.ex. hur man ska lyfta 
och bära) q q q q 
24. Kost q q q q 
25. Doping q q q q 
26. Idrottsskador q q q q 
27. ”Friluftsteknik” (t.ex. att göra upp eld 
och laga mat i naturen) q q q q 
 
10. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du bäst om? Skriv siffran som står 
 framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
 
11. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du sämst om? Skriv siffran som står 
 framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
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12. Vad tycker du om att ha följande saker på idrotten (gympan) i skolan? Sätt ett 
 kryss på varje rad. 
 
 Har Tycker  Tycker  Tycker 
 aldrig  mycket Tycker varken bra  Tycker mycket 
 haft bra om bra om eller illa om illa om illa om 

 
Tävlingar r r r r r r 
Hemuppgifter r r r r r r 
Teori r r r r r r 
Betyg r r r r r r 
Skriftliga prov r r r r r r 
Praktiska prov (för att  
visa vad man kan)  r r r r r r 
Att själv få leda en övning 
eller en lektion r r r r r r 
 
13. Vill du ha mer eller mindre idrott i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Mer 
q Mindre 
q Lika mycket som nu 
 
14. Hur tycker du att idrottslektionerna i skolan borde vara upplagda? Du kan sätta 
 flera kryss. 
 
q Pojkar och flickor tillsammans på alla idrottslektioner 
q Pojkar och flickor tillsammans ibland 
q Pojkar och flickor alltid var för sig 
q Annat sätt att dela in grupper, t.ex. efter intresse eller vilken aktivitet man ska ha 
 
15. Vad tycker du att du lär dig på idrottslektionerna och idrotts-/friluftsdagarna? 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
q Jag tycker inte att jag lär mig något. 
 
16. Hur viktigt tycker du att idrottsämnet är jämfört med de andra ämnena i skolan? 
 Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än övriga ämnen 
q Lika viktigt som övriga ämnen 
q Mindre viktigt än övriga ämnen 
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17. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrotten i skolan? Sätt ett 
 kryss på varje rad. 
 Stämmer Stämmer Stämmer 
 helt till viss del inte alls  
 
Jag lär mig om hur kroppen fungerar  r r r 
Jag lär mig hur olika idrotter går till  r r r 
Jag lär mig att samarbeta med andra  r r r 
Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet r r r 
Jag blir duktigare i idrott   r r r 
Jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan r r r 
Jag blir starkare och får bättre kondition r r r 
Jag känner mig ofta dålig på idrott  r r r 
Jag kan visa andra att jag är duktig i idrott r r r 
Jag tycker att det är roligt   r r r 
Jag skulle vilja slippa vara med  r r r 
Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av r r r 
Jag tycker illa om när vi delar in lag  r r r 
Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig r r r 
 
18. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan? Sätt ett kryss på varje 
 rad. 
 Ofta/  Aldrig/ 
 alltid  Ibland nästan aldrig 
Orolig  r r r 
Glad  r r r 
Fysiskt trött (svettig)  r r r 
Stressad  r r r 
Rädd  r r r 
Trygg  r r r 
Utanför  r r r 
Duktig  r r r 
Dålig  r r r 
Uttråkad  r r r 
Annat sätt som jag ofta känner mig på: .............................................................................  
 
19. Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 
 
r Icke godkänd 
r Godkänd 
r Väl godkänd 
r Mycket väl godkänd 
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20. Har du varit med på ”specialgympa” i skolan? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Nej, aldrig 
r Ja, i årskurs 1 
r Ja, i årskurs 2 
r Ja, i årskurs 3 
r Ja, i årskurs 4 
r Ja, i årskurs 5 
r Ja, i årskurs 6 
r Ja, i årskurs 7 
r Ja, i årskurs 8 
r Ja, i årskurs 9 
 
21. Hur viktigt tror du att din mamma tycker att idrottsämnet är, jämfört med de 

andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
22. Hur viktigt tror du att din pappa tycker att idrottsämnet är, jämfört med de andra 

ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 
 
23. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på 

din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan. 
 
r Ja q Nej 
 
24. Du som svarade ja: vad sysslar du med, och hur ofta? 
 Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 
 

 Hur många gånger Hur många       
Aktivitet: i veckan? månader om året? 
 
1. ............................................................. ................... ..................  
2. ............................................................. ................... ..................  
3. ............................................................. ................... ..................  
4. ............................................................. ................... ..................  
5. ............................................................. ................... ..................  
 
25. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 
r Ja r Nej 
 
26. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb? Sätt bara ett kryss. 
 
r ..............   år 
r Vet inte 
 
27. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsklubb? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Föräldrar  
r Syskon  
r Kompisar 
r Eget intresse 
r Idrottslärare / Idrotten i skolan 
r Idrottsledare 
r Reklam / Inbjudan 
r Annat: ................................................ 
 
28. Tävlar du eller har du tävlat i någon idrott? 
 
r Ja q Nej 
 
29. Du som svarade ja: Hur gammal var du när du började tävla? 
 
q ...........  år 
r Vet inte  Du som är med i en idrottsförening/-klubb kan nu gå direkt till fråga 33. 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 30. 



 58 

 
30. Du som inte är med i någon idrottsförening just nu: Har du tidigare varit me dlem i 

någon idrottsförening? 
 
q Ja q Nej 
 
31. Du som svarade nej på förra frågan: Varför har du aldrig tränat eller tävlat i en 

idrottsförening? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Inte intresserad 
r För dyrt 
r För mycket tävling och elitinriktning 
r Träningstiderna passar inte 
r För långt till träning/tävling 
r Har inga träningskompisar 
r Motionerar hellre på egen hand 
r De idrotter som finns inom föreningarna passar inte mig 
r Jag känner mig klumpig/dålig på idrott 
r Annan anledning (skriv varför): ……………………………………………………………. 

 
32. Du som svarade ja på fråga 30: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor r Tråkigt - jag tröttnade 
r Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen r Jag hade inte råd 
r Andra saker är viktigare för tillfället  r Jag blev sjuk/skadad 
r Dåligt kamratskap, dålig laganda  r Kompisarna slutade 
r Jag hade inte den utrustning som behövdes r Jag flyttade till en annan stad 
r Laget/aktiviteten finns inte längre  r Dålig tränare/ledare 
r För mycket tävlingsinriktning 
r Platsade inte i laget/kompisarna var mycket duktigare 
r Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc    
r Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................  
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33. Gör du något annat på din fritid som också är träning men där det inte finns någon 

speciell ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skridskoåkning, 
skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, hundsport, ridning, badminton, fris-
bee, brännboll, golf) 

 
r Ja r Nej 
 
34. Du som svarade ja: vad gör du då, och hur ofta? Du ska inte ta med hur du tar dig 

till skolan. 
 
Aktiviteter som jag gör vissa årstider: 
 
  Flera 1-2 1-2 Några
  gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1.  ...................................................r r r r 
2.  ...................................................r r r r 
3.  ...................................................r r r r 
4.  ...................................................r r r r 
5.  ...................................................r r r r 

 
Aktiviteter som jag gör året runt: 
 
  Flera 1-2 1-2 Några
  gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 

 
1.  ...................................................r r r r 
2.  ...................................................r r r r 
3.  ...................................................r r r r 
4.  ...................................................r r r r 
5.  ...................................................r r r r 
 
 
35. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 

din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Åkt skridskor 
q Åkt skidor 
q Cyklat 
q Paddlat kanot 
q Badat/simmat 
q Promenerat/vandrat 
q Annat, nämligen: ....................................................................  
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36. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, det vill säga minst en 

gång i veckan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingen 
q Några 
q De flesta 
q Alla 
q Vet inte 
 
37. Hur tror du att du klarar av dessa aktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
   Har Kan Kan Kan  Kan 
   aldrig  inte lite grann ganska bra
   provat alls   bra 
       
Fotboll  r r r r r 
Volleyboll  r r r r r 
Handboll  r r r r r 
Basket  r r r r r 
Innebandy  r r r r r 
Tennis  r r r r r 
Bordtennis   r r r r r 
Badminton  r r r r r 
Redskapsgymnastik  r r r r r 
Golf  r r r r r 
Inlines  r r r r r 
Skateboard  r r r r r 
Mountainbike i skogen r r r r r 
Segling  r r r r r 
Längdskidåkning r r r r r 
Slalom  r r r r r 
Snowboard  r r r r r 
Skridskoåkning r r r r r 
Aerobics och motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis) r r r r r 
Simning 200 m r r r r r 
Paddla kanot  r r r r r 
Ta sig fram i okänd terräng 
med hjälp av en karta r r r r r 
Dans  r r r r r 
Ridning  r r r r r 
 
Annat som jag kan bra: .............................................................................................. 
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38. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Kompass 
r Kanot (kajak, kanadensare) 
r Golfutrustning 
r Badmintonrack 
r Tennisrack 
r Bordtennisrack 
r Segelbåt 
r Fotboll/basketboll/volleyboll 
r Skateboard 
r Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 
39. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Längdåkningsskidor 
r Slalomskidor/snowboard 
r Skridskor 
r Långfärdsskridskor 
r Cykel 
r Inlines 
r Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar) 
 
40. Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 

året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Klättring utomhus i berg 
q Paddling 
q Cykling i skogen 
q Vandring i naturen 
q Sovit i tält 
q Skridskoåkning utomhus 
q Skidåkning 
q Ridit utomhus 
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41. Hur ser du på följande idrotter? Vilka idrotter tror du att pojkar och flickor är in-

tresserade av att syssla med? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Både flickor  Mestadels  Mestadels 
och pojkar  flickor  pojkar 
 

Ishockey q q q 
Ridning q q q 
Brottning q q q 
Fotboll q q q 
Tennis q q q 
Golf q q q 
Konståkning q q q 
Gymnastik  q q q 
Boxning q q q 
Konstsim q q q 
Basket q q q 
Balett q q q 
Karate q q q 
Aerobics / motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis) q q q 
 
42. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 
r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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DIN FRITID 
 
43. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 

den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
bäst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 
 
44. Vilka av de här 16 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid me-

nas den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
sämst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 

 

45. Är du medlem i någon förening eller organisation? Sätt kryss för den eller de före-
ningar som du är medlem i. Du kan sätta flera kryss. 

 
r Skolförening (t.ex. Skol- IF)  q Nykterhetsorganisation 
r Idrottsförening   q Bokklubb 
r Filmklubb    q Naturförening (t.ex. Fältbiologerna) 
r Religiös organisation   q Politisk organisation 
r Konstförening   q Musik-/sångförening 
r Miljöorganisation (t.ex. Greenpeace)  q Dataförening 
r Ridklubb    q Scouterna 
r Solidaritetsförening (t.ex. Amnesty, Röda korset) 
r Annan: ..........................................................................................................................  
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46. Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 

varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
47. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller sur-

fa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Mindre än 1 timme per dag r Mindre än 1 timme per dag 
q 1-2 timmar per dag r 1-2 timmar per dag 
q 2-4 timmar per dag r 2-4 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
48. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (T.ex. spelar bordtennis, spelar basket, 

promenerar) Sätt bara ett kryss. 
 
q Sitter för det mesta stilla 
q Rör mig någon gång i veckan 
q Rör mig flera gånger i veckan 
q Rör mig någon gång varje dag 
q Rör mig så gott som varje rast 
 
49. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla för att ta dig till och från skolan? 
Sätt bara ett kryss. (Om du bor lika mycket på två ställen kan du sätta två kryss.) 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 10 minuter eller mindre varje dag 
q Ca. 20 minuter varje dag 
q Ca. 30 minuter varje dag 
q Ca. 40 minuter varje dag 
q Ca. 50 minuter eller mer varje dag  
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50. Hur tar du dig till dina fritidsaktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 Alltid/   
  nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag har inga fritidsaktiviteter just nu 
 
51. Hur tar du dig till dina kompisar? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 lltid/   
  nästan alltid  Ibland Aldrig 
 
Går eller cyklar  q q q 
Åker buss/tåg/tunnelbana/spårvagn q q q 
Förälder eller annan vuxen skjutsar q q q 
Annat sätt: .......................................... q q q 
r Jag brukar inte vara hemma hos kompisar 
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ÖVRIGT 
 
52. Vad var din senaste totalpoäng i betyg för 16 ämnen? ..........................................  
 
53. Vilket gymnasieprogram har du valt i första hand? 
 
q Studieförberedande program, t.ex. naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program 
q Yrkesförberedande program, t.ex. bygg-, handels- och administration eller barn- och fri-

tidsprogrammet 
q Individuellt program 
q Annat program (skriv vilket): .......................................................................................  
q Jag ska göra studieuppehåll 
q Jag ska inte läsa vidare på gymnasiet 

 
54. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två stäl-

len kan du sätta två kryss. 
 
q I radhus/kedjehus/parhus 
q I villa 
q I lägenhet q Bostadsrätt 
  q Hyresrätt 

   q Vet inte 
q Annat: ...........................................................................................................................  

 
55. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som 
du vuxit upp tillsammans med. 

 
r Nej 
r Ja, jag själv i ........................................................  och kom till Sverige när jag var ......... år 
r Ja, min mamma i .................................................  och kom till Sverige när hon var ........ år 
r Ja, min pappa i .....................................................  och kom till Sverige när han var ........ år 

 
56. Vad jobbar din mamma och din pappa med? 
 
Skriv inte bara ”jobbar på sjukhus”, ”jobbar med bilar” eller ”lärare”.  
Beskriv yrket så exakt som möjligt, t ex sjuksköterska, städare, forskare, gymnasielärare, job-
bar på dagis eller bilmekaniker.  
Försök också att svara på vad din mamma och pappa gör på jobbet - deras arbetsuppgifter. 
 
Mammas yrke: ....................................................................................................................  
Mammas arbetsuppgifter: ...................................................................................................
  
Pappas yrke: .......................................................................................................................  
Pappas arbetsuppgifter: ......................................................................................................
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57. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 
din familj har. 

 
r Bil  
r Båt (med sovplatser)  
r Sommarstuga/fritidshus 
r Husvagn/husbil 
r Filmkamera/videokamera 
r Dator  
 
 
 
 

Ett stort tack för att du svarade på frågorna! 
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Bilaga 2. Medicinskt frågeformulär 2001 
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2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att veta 
vad just du har svarat. 
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1.  Har du allergi? oJa     oNej 
Om nej hoppa till fråga 2 annars fortsätt 
Är detta ett hinder för att vara med på skolans idrottstimmar? oJa     oIbland     oNej 
Är detta ett hinder för att idrotta själv på fritiden? oJa     oIbland     oNej 
Tar du någon medicin för dessa besvär? oJa     oIbland     oNej 
När tar du din medicin? o Varje dag      o Innan/under idrottandet 

 
 
2.  Har du astma? oJa     oNej                               
Om nej hoppa till fråga 3 annars fortsätt 
Är detta ett hinder för att vara med på skolans idrottstimmar? oJa     oIbland     oNej 
Är detta ett hinder för att idrotta själv på fritiden? oJa     oIbland     oNej 
Tar du någon medicin för dessa besvär? oJa     oIbland     oNej 
När tar du din medicin? o Varje dag     o Innan/under idrottandet  

 
 
3.  Har du diabetes? o Ja  o Nej 
Om nej hoppa till fråga 4 annars fortsätt 
Är detta ett hinder för att vara med på skolans idrottstimmar? oJa     oIbland     oNej 
Är detta ett hinder för att idrotta själv på fritiden? oJa     oIbland     oNej 

 
 
4.  Har du något handikapp eller långvarig sjukdom? o Ja o Nej 
Om nej hoppa till fråga 5 annars fortsätt 
Vilket handikapp eller sjukdom?      
Hindrar det dig från att vara med på skolans idrottstimmar 
eller att idrotta själv på fritiden? oJa     oIbland     oNej 

 
 
5..  Har du glasögon eller linser?  o Ja o Nej 
Om nej hoppa till fråga 6 annars fortsätt 
Använder du dem när du idrottar? oJa     oIbland     oNej 

 
 
6. Har du nedsatt hörsel?   o Ja  o Nej 
 
7. Har du ätit penicillin eller annan antibiotika sen  
 terminen startade?    o Ja  o Nej 
 
 
8. Äter du regelbundet (varje dag) någon medicin?   o Ja  o Nej 
Om ja, vilken sort?       
(Om du ej kommer ihåg namnet på din medicin skriv då istället mot vad du tar den.) 
 
9. Äter du periodvis någon medicin?   o Ja  o Nej 
Om ja, vilken sort?       
 
 
10. Har du någon gång blivit opererad?   o Ja  o Nej 
Om ja, för vad?       
 
11. Har du någon gång varit gipsad?   o Ja  o Nej 
Om ja, var?        
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12. Har du blivit gipsad eller opererad sen terminen startade? o Ja o Nej 
 
Om ja, var?        
 
 
13.  Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du har: 
 
 Aldrig eller 

nästan aldrig 
Då och då Ofta  

(varje vecka) 
Mycket ofta Alltid 

Huvudvärk 
 

     

Ont i magen 
 

     

Problem med 
att sova 

     

Ont i kroppen 
utan att du har 
skadat dig 

     

 
 
14. Om du har eller har haft ont i 
kroppen utan att du har skadat dig 
sedan terminen startade rita med ett 
kryss(x) på figuren var du har eller 
har haft ont.          (De runda cirklarna 
visar själva lederna, t.ex. handled och 
fotled.)  
 
b. Hur länge har du haft ont?       
oMindre än en vecka 
o 1-4 veckor 
o Mer än en månad 
 
15. Har du ändrat dina träningsru-
tiner sedan terminen startade? 
oJa, jag tränar mer än vanligt       
oJa, jag tränar mindre än vanligt        
o Nej, jag tränar som vanligt          
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16. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du känner dig: 
 
 Aldrig eller 

nästan aldrig 
Då och då Ofta  

(varje vecka) 
Mycket ofta Alltid 

Trött och 
hängig 

     

Ensam 
 

     

Ledsen 
 

     

 
 

 
17. Hur många dagar har du varit hemma på grund av 
 sjukdom eller skada sedan vårterminen startade?  
o Inte borta alls 
o Mindre än 1 vecka 
o 1-4 veckor 
o Mer än 1 månad 
 
 
 
18. Har du eller har du haft ont i ryggen idag?  
 o Ja  o Nej 
 
Om du svarat ja på frågan ovan markera med ett kryss (x) på figuren var 
någonstans du har eller har haft ont i ryggen idag. 
 

 
 
 

IDROTTSSKADOR UNDER SKOLTID OCH FRITID 
 
 
19. Har du p.g.a. skada eller olycksfall under skoltid eller fritid varit tvungen att uppsöka skol-
syster, läkare eller sjukhus sen terminen startade? 
o Ja o Nej 
 
Om du ej har skadat dig under vårterminen så kan du nu hoppa fram till fråga 38. 
 
 
20. När skadade du dig:  o Mindre än en vecka sedan 
                                                    o Mellan en vecka och en månad sedan 
                                                    o För mer än en månad sedan 
 
 
21. Om ja, vilken/vilka kroppsdel(ar) skadade du? 
o Huvud/hals/nacke 
o Tänderna 
o Mage/bröst/rygg 
o Arm/hand/axel 
o Ben/fot 
 
22. Har du skadat denna kroppsdel tidigare? o Ja o Nej 
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23.  Vilken typ av skada fick du? 
o Sårskada 
o Blåmärke, utgjutning 
o Stukning, vrickning, sträckning 
o Urledvridning (Luxation) 
o Benbrott (Fraktur) 
o Hjärnskakning 
o Annat:      
 
 

24.  När skadade du dig?    
o under idrottslektion 
o under rast  
o under resa till/från skola  
o under fritid/lek 
o under organiserad idrottsträning 
o under organiserad idrottstävling 
o vet ej 
 
 
25.  Var skadade du dig?    
o Inomhus 
o Ute på gräs 
o Ute på grus 
o Ute på asfalt/cement 
o Ute på is/snö 
o På/i vatten 
o Annat 
 
 
26. Hur skadade du dig?    
o Skadade mig själv( genom fall, vridrörelse….) 
o Kollision/Krockade med kamrat 
o Skadad av löst redskap (Boll, klubba….) 
o Skadad av fast redskap (Klätterställning….) 
o Annan orsak     
 
 
27.  Om du skadade dig under idrottsträning/ 
tävling i vilken idrott var det ?      
b. Använde du de skydd som hör till den idrotten?     o Ja 
                                                                                      oNej 
 
 
28.  Om du skadade dig under idrottslektionen  
vilken aktivitet höll du på med?     
b. Använde du gymnastikskor?                                    oJa 
                                                                                      oNej 
 
 

29.  Om du skadade dig under fritiden  
vilken aktivitet höll du på med?     
 
 

30.  Vem tittade först på din skada? 
o Förälder/någon i familjen 
o Idrottslärare/ledare/lärare 
o Läkare/Sjukgymnast 
o Annan 
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31. Fick du någon av följande behandlingar direkt efter skadan? (får fylla i flera alternativ): 
o Tryckförband 
o Kylpåse el. dyl. 
o Sårtvätt 
o Högläge 
o Kryckor 
o Inget 
o Annat 
 
32.  Fick du gå till en sjukgymnast eller annan  
terapeut ( t. ex. naprapat, massör )efter skadan? o Ja o Nej 
 
 
33.  När kunde du  vara med i skolidrotten efter skadan? 
o Inom en vecka 
o Inom en månad 
o Är fortfarande inte med 
 
 
34.  Om du ej kunde vara med på idrottslektionen  
fick du träna något annat då?  o Ja 
     o Nej 
     o Vet ej 
 
 
35.  När kunde du delta i din/a föreningsidrott/er  
efter skadan?    o Inom en vecka 
     o Inom en månad 
     o Är fortfarande inte med 
     o Vet ej 
     o Idrottar ej på fritiden 
 
36.  Har skadan lett till att du har slutat idrotta 
 på fritiden?    o Ja 
     o Nej 
     o Vet ej 
     o Idrottar ej på fritiden 
 
37.  Har skadan anmälts till försäkringsbolag? 
     o Ja 
     o Nej 
     o Vet ej 
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KOSTVANOR 

 
38.  Hur ofta äter du frukost? 
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
 
 
39.  Hur ofta äter du lunch i skolan? 
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
 
 
40.  Hur ofta äter du lagad middag hemma? 
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
 
 
41.  Äter du mellanmål? 
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
 
 
42.  Äter du frukt och/eller grönsaker?  
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
 
 
43.  Äter du chips och/eller godis? 
o Varje dag 
o Ofta (4-6 dar/veck.) 
o Ibland (1-3 dar/veck.) 
o Aldrig 
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FÖLJANDE FRÅGOR SKA ENDAST BESVARAS AV ELEVER I ÅRSKURS 6 OCH 9 
 
 
44.  Röker du? 
o Aldrig 
o Provat på 
o Då och då (en till några gånger i månaden) 
o Regelbundet (varje dag) 
 
 
45.  Snusar du? 
o Aldrig 
o Provat på 
o Då och då (en till några gånger i månaden) 
o Regelbundet (varje dag) 
 
 
46.  Dricker du alkohol?  
o Aldrig 
o Provat på 
o Då och då (någon gång i månaden) 
o Regelbundet (varje vecka) 
 
47.  Om du dricker, vad dricker du då? 
 

 Oftast Då och 
då 

Har testat 

Folköl, upp till 3,5 vol %    
Starköl, mer än 3,5 vol-%    
Starkcider    
Vin    
Champagne/mousserande    
Sprit    
Hembränt    

 
 
48. Har du provat någon form av narkotika?  
o Aldrig 
o Provat på 
o Då och då (någon gång i månaden) 
o Regelbundet (varje vecka) 
Om du provat, vad?     
 
 
49. Har du provat någon form av dopingpreparat? 
o Aldrig 
o Provat på 
o Då och då (periodvis) 
o Regelbundet (varje vecka) 
Om du provat, vad?     
 

Ett stort och varmt TACK för att Du har hjälpt oss med 
att besvara alla frågor! 
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Bilaga 3. Frågeformulär till lärarna 2001 
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2001 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna lapp kommer att avskiljas direkt efter att vi har gett dig ett kodnummer! 

 
 
 
Namn: ....................................................... 
 
Skola: ........................................................ 
 
Personnummer: ......................................... 
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BAKGRUNDSFRÅGOR OM DIG OCH DIN TJÄNST 
 
1. Födelseår: ................................  
 
2. Kön: q Man q Kvinna 
 
3. Har du någon lärarutbildning/annan utbildning för att undervisa i idrott och hälsa? 
 
q Nej 
q Ja, nämligen: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
 
4. Du som svarade ja: på vilken skola gick du din utbildning och vilket år blev du fär-

dig? 
 
 Examensår: ............... 
 
5. Anser du att denna utbildning var relevant för idrottsläraryrket? Sätt endast ett 

kryss. 
 
q Ja, till mycket stor del 
q Ja, till stor del 
q Delvis 
q Inte alls 
Kommentar: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
6. Vilket år började du arbeta som idrottslärare?.......................................................  
 
7. Under vilka år har du arbetat aktivt som idrottslärare? 
 
  
 
8. Hur länge har du arbetat på din nuvarande skola? 
 
.............................................................................................................................................  
 
9. Vilken/vilka årskurser undervisar du i just nu? 
 
q Sexårsverksamhet  q 5  
q 1 q 6 q 1, gymnasiet 
q 2 q 7 q 2, gymnasiet 
q 3 q 8 q 3, gymnasiet 
q 4 q 9 
 
10. Hur många procent arbetar du totalt?  % 
 
11. Hur många procent arbetar du som idrottslärare? ................. % 
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12. Hur många klocktimmar per vecka ska du vara på din arbetsplats i en heltidstjänst?  
 
.............................................................................................................................................  
 
13. Hur många klocktimmar per vecka ska du undervisa i en heltidstjänst?  
 
.............................................................................................................................................  
 
14. Undervisar du i något annat ämne än idrott och hälsa? 
 
q Nej 
q Ja, nämligen: .................................................................................................................  
 
15. Ingår det någon annan arbetsuppgift i din tjänst, som inte är relaterad till något 

skolämne? (T ex friskvård, ekonomi, ämnesansvar, schemaläggning, institutionsansvar) 
 
q Nej 
q Ja - ange vad och ungefärlig tidsomfattning: ...............................................................  
  
.............................................................................................................................................  
 
16. Har du ekonomisk eller tidsmässig ersättning för planering och genomförande av 

friluftsdagar? 
 
q Nej 
q Ja – beskriv ersättningen: .............................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
17. Är du/har du varit aktiv inom någon idrott? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Jag är just nu aktiv på elitnivå och tävlar 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Jag har tidigare varit aktiv på elitnivå och tävlat 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Jag är just nu aktiv på motionsnivå och tävlar 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Jag har tidigare varit aktiv på motionsnivå och tävlat 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Jag är just nu aktiv på motionsnivå men tävlar inte 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Jag har tidigare varit aktiv på motionsnivå men inte tävlat 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Ja, som ledare 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Ja, som styrelsemedlem 

Ange vilken/vilka idrott/er: ..........................................................................................  
q Nej 
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DIN ARBETSSITUATION 
 
18. Hur många elever har du vanligtvis per undervisningsgrupp i idrott? 

Sätt endast ett kryss. 
 
q -15 
q 16-20 
q 21-25 
q 26-30 
q 31- 
Kommentar: ........................................................................................................................  
 
19. Har det skett någon förändring vad gäller storleken på grupperna under den period 

du har arbetat som idrottslärare? Sätt endast ett kryss. 
 
r Ja, de har blivit större 
r Ja, de har blivit mindre 
r Nej, ingen förändring 
 
20. Undervisar du pojkar och flickor tillsammans? Sätt endast ett kryss. 
 
q Ja, alltid 
q Ja, oftast. Kommentar: ..................................................................................................  
q Ja, ibland. Kommentar: .................................................................................................  
q Nej, aldrig 
 
21. Om du svarade ja: 

Vilket år infördes samundervisning på den skola där du arbetar nu? 
 
.............................................................................................................................................  
q Vet ej 
 
22. Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation med tanke på följande 

faktorer? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
 Inga Vissa Ganska stora Mycket stora 
 möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter 
 
Tjänstens innehåll r r r r 
Kompetensutveckling r r r     r 
Ekonomi (material, utrustning)  r r r r 
Schemaläggning r r r r 
Arbetsplatsförlagd tid  r r r r 
Val av arbetslag/arbetsgrupp etc. r r r r 
Lokaler r r r r 
Undervisningsgrupper r r r r 
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23. Hur ser du på ditt behov av fortbildning inom ditt yrkesområde som idrottslärare? 

Du kan sätta flera kryss. 
 
q Jag önskar fortbildning som ges av högskolor med inriktning mot idrottsämnet. 
q Jag önskar fortbildning via Riksidrottsförbundets specialförbund. 
q Jag önskar fortbildning riktad till hela personalgruppen på min skola. 
q Annat fortbildningsbehov: ............................................................................................  
q Jag har inget behov av fortbildning. 
 
24. Vilka är de mest genomgripande förändringarna som har skett inom ämnet idrott 

och hälsa, under din yrkesverksamma tid som idrottslärare?  
När inträffade dessa förändringar? Vilka konsekvenser fick de? 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 
25. Vilka är de största fördelarna med att vara idrottslärare? 
 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
26. Vilka är de största nackdelarna med att vara idrottslärare? 
 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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BAKGRUNDSFRÅGOR OM DIN SKOLA 
 
27. Vem är pedagogiskt ansvarig för ämnet idrott och hälsa på din skola? Sätt ett kryss 

för varje årskurs som finns på din skola. 
 
Årskurs:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Utbildad idrottslärare, minst 60 poäng Idrott r r r r r r r r r r 
Lärarutbildad, minst 20 poäng Idrott r r r r r r r r r r 
Klasslärare/Ämneslärare r r r r r r r r r r 
Annan person r r r r r r r r r r 
 
28. Har din skola en lokal arbetsplan/kursplan för ämnet idrott och hälsa? 
 
q Ja 
q Nej 
Kommentar: ........................................................................................................................  
 
29. Har din skola skriftliga, konkreta betygskriterier för ämnet idrott och hälsa? 
 
q Min skola har inga årskurser som får betyg. 
q Ja 
q Nej 
Kommentar: ........................................................................................................................  
 
30. Hur många minuter och tillfällen per vecka i idrott och hälsa har respektive årskurs 

på din skola under nuvarande läsår, och hur långa är lektionerna? 
 
 Tillfällen Lektionslängd, Minuter per  
 per vecka minuter vecka totalt  
 
Sexårsverksamhet: ..............  ...............  .............  
Åk 1: ..............  ...............  .............  
Åk 2: ..............  ...............  .............  
Åk 3: ..............  ...............  .............  
Åk 4: ..............  ...............  .............  
Åk 5: ..............  ...............  .............  
Åk 6: ..............  ...............  .............  
Åk 7: ..............  ...............  .............  
Åk 8: ..............  ...............  .............  
Åk 9: ..............  ...............  .............  
 
31. Använder du tid från idrottslektionen till omklädning och/eller dusch för eleverna? 
 
q Ja, alltid. I genomsnitt .............  minuter per lektion. 
q Ja, ibland. 
q Nej, aldrig. 
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32. Har idrottsundervisningen en egen budget på din skola? 
 
q Ja. Ange antal kronor per läsår: ...........................  kr 
q Nej 
 
33. Jag anser att budgeten är… (Sätt endast ett kryss.) 
 
q För liten 
q Tillräcklig 
q Generös 
 
34. Vilka av följande lokaler har du tillgång till? 
 
q Gymnastiksal. Storlek: .................................................................................................  
q Idrottshall. Storlek: .......................................................................................................  
q Styrketräningsrum. Storlek: .........................................................................................  
q Övriga utrymmen: (T ex klättervägg, teorisal, dansstudio, bordtennisrum, etc.) 
 
.............................................................................................................................................  
 
35. Hur ofta har du tillgång till, och möjlighet att ta dig till, följande anläggning-

ar/områden? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
    Under idrotts-/ 
 Oftast under Ibland under friluftsdagar 
 lektionstid lektionstid el. motsvarande Aldrig 
 
Simhall r r r r 
Bollplan r r r r 
Isbana  r r r r 
Gräsplan r r r r 
Friidrottsplats r r r r 
Terrängslinga r r r r 
Skogsområde r r r r 
Skogsområde med r r r r 
orienteringskarta  
 
36. Förekommer elevens val i idrott och hälsa på din skola detta läsår? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
Hur många kurser har ni.......................................................................................... 
Kursernas inriktning? ............................................................................................. 
Tidsomfattning?....................................................................................................... 
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37. Har din skola en idrottsprofilering eller idrottsklasser? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
Vilken inriktning har ni?........................................................................................................ 
Varifrån tas de extra timmarna?........................................................................................... 
Vilka årskurser berörs av de extra timmarna?...................................................................... 
 
38. Har din skola möjligheter till stöd-/specialundervisning i ämnet idrott och hälsa? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
A) Vem undervisar? ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................  
B) Tidsomfattning? ............................................................................................................

.......................................................................................................................................  
C) Vilka årskurser prioriteras? .........................................................................................  
D) Hur upptäcks de elever som är i behov av stödundervisning? .....................................

.......................................................................................................................................  
 
39. Har din skola något samarbete med någon lokal idrotts- eller intresseförening kring 

fysisk aktivitet och hälsa? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
A) Vilken/vilka förening/ar samarbetar ni med? 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
B) Beskriv hur detta samarbete ser ut. 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
C) Har samarbetet förändrats sedan starten? I så fall hur? 
 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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40. Tar din skola ansvar för organiserad simundervisning? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
A) Vem undervisar?................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
B) Varifrån tas tiden till simundervisningen?........................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
C) I vilken/vilka årskurs/er bedrivs simundervisningen?........................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
D) I vilken årskurs kontrolleras simkunnigheten?...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
E) Vem gör denna kontroll?...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
F) Hur definierar ni ”simkunnighet”?..................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
G) Vad gör ni med de elever som inte klarar kontrollen?......................................................... 
 
41. Försök att uppskatta hur stor andel av dina elever som kan simma 200 meter? 
 
I årskurs 3: ............. % r Vet ej 
I årskurs 6: ............. % r Vet ej 
I årskurs 9: ............. % r Vet ej 

 
42. Har din skola en skolidrottsförening? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: 
A) Vad ingår i föreningens verksamhet? 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
B) Har verksamheten förändrats sedan starten? I så fall hur? 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
C) Är verksamheten huvudsakligen tävlingsinriktad eller motionsinriktad? Sätt endast ett 
kryss. 
r Huvudsakligen tävlingsinriktad 
r Huvudsakligen motionsinriktad 
 
43. Deltar din skola i några cuper, turneringar etc. detta läsår? (Ej cuper och turnering-

ar som arrangeras inom den egna skolan.) 
 
q Ja q Nej 
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Om du svarade ja: Hur påverkar det din idrottsundervisning? 
 
  
 
44. Hur har den totala tiden för idrott och hälsa förändrats på din skola efter 

genomförandet av Lpo-94? 
 
q Den har inte förändrats alls 
q Den har minskat med ca. ...........  minuter/vecka 
q Den har utökats med ca. ............  minuter/vecka 

Förklara på vilket sätt: (t ex skolans val, projekt, etc.)  
 
  
   
q Vet ej 
Kommentar: ........................................................................................................................  
 
45. Hur har din arbetssituation förändrats efter genomförandet av Lpo-94? Sätt endast 

ett kryss. 
 
q Förbättrats mycket 
q Förbättrats något 
q Oförändrad 
q Försämrats något 
q Försämrats mycket 
Kommentar:  ..  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
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46. Hur många hela friluftsdagar/idrottsdagar har din skola totalt detta läsår? 

(Lägg ihop eventuella halvdagar.) 
 

Åk 3 Åk 6 Åk 9 
 
Inga q q q 
1-2 q q q 
3-4 q q q 
5-6 q q q 
7-8 q q q 
9-10 q q q 
Annat:..................................................................................................................................  
 
47. Vilket innehåll har frilufts-/idrottsdagarna detta läsår? 
 
 Åk 3 Åk 6 Åk 9 
 
Dag 1 

   

 
Dag 2 

   

 
Dag 3 

   

 
Dag 4 

   

 
Dag 5 

   

 
Dag 6 

   

 
Dag 7 

   

 
Dag 8 

   

 
Dag 9 

   

 
Dag 10 

   

 
 
48. Under vems ledning bedrivs frilufts-/idrottsdagarna? 
 
q Av enbart idrottslärare 
q Av idrottslärare och annan personal, nämligen: ...........................................................  
q Av enbart annan personal, nämligen: ...........................................................................  
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DIN UNDERVISNING I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA 
 
49. Hur viktiga anser du att följande mål är för din undervisning i idrott och hälsa? Fyll 

bara i för de årskurser du undervisar i just nu. Sätt ett kryss på varje rad för varje 
årskurs du undervisar i nu. 

 
 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls 
 viktigt viktigt viktigt viktigt 

 
  Årskurs:  3  6   9  3  6   9  3  6   9  3  6   9 
Ge fysisk träning rrr rrr rrr rrr 
Utveckla rörelsekompetensen  rrr rrr rrr rrr 
Lära eleverna att tävla och konkurrera rrr rrr rrr rrr 
Skapa självförtroende/självkänsla rrr rrr rrr rrr 
Utveckla social kompetens  rrr rrr rrr rrr 
Ge kunskaper i de vanligaste idrotterna  rrr rrr rrr rrr 
Ge rekreation, ha roligt tillsammans rrr rrr rrr rrr 
Utveckla blivande elitidrottare rrr rrr rrr rrr 
Skapa intresse för miljöfrågor rrr rrr rrr rrr 
Lära eleverna att simma rrr rrr rrr rrr 
Uppfylla läroplanens/kursplanens mål rrr rrr rrr rrr 
Utveckla elevens känsla för 
etik och moral rrr rrr rrr rrr 
Få eleverna att uppleva rörelseglädje rrr rrr rrr rrr 
Lära eleverna att kunna ta både  
med- och motgång rrr rrr rrr rrr 
Uppmuntra och utveckla ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet rrr rrr rrr rrr 
Ge kunskaper om hur man sköter 
sin hälsa rrr rrr rrr rrr 
Eget alternativ som du anser vara mycket viktigt:  ..  
 
50. Upplever du några hinder för att förverkliga målen med din undervisning i idrott 

och hälsa? I så fall, vilka? 
 
q För få/små lokaler 
q För stora undervisningsgrupper 
q För lite/dålig utrustning 
q Otillräckliga ämneskunskaper 
q Otillräckligt med tid 
q Annat: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
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51. Vilka mål eller undervisningsmoment tycker du blir drabbade av ovannämnda hin-

der? 
 
  
  
  
  
  
 
52. Hur fördelar du din idrottsundervisning i procent på följande ämnesområden?  
 

Åk 3 Åk 6 Åk 9 
 
• Dans, lek och rörelse till musik   ____% ____% ____% 
• Bollekar och bollspel   ____% ____% ____% 
• Friluftsliv* samt orientering  ____% ____% ____% 
• Simning    ____% ____% ____% 
• Gymnastik och gymnastiklekar  ____% ____% ____% 
• Friidrott och friidrottslekar  ____% ____% ____% 
• Teoridelar   ____% ____% ____% 
• Fysisk träning (ex: konditions- och styrkebanor) ____% ____% ____% 
• Övrigt. Ange vad:    ____% ____% ____% 
  
  =100% =100% =100% 
 
* Definition av friluftsliv: Vis telse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 
utan krav på prestation eller tävling. 

 
53. Välj en klass ur årskurs 3, 6 eller 9. Hur många gånger har du följande aktiviteter 

under ett läsår? (Minimum 20 min.) Sätt ett kryss för varje aktivitet. 
 
Vald årskurs: ..............  0 ggr. 1-3 4-6 7-9 10- 
 
Målspel (t.ex. fotboll, handboll, basket) q q q q q 
Racketspel (t.ex. badminton, bordtennis) q q q q q 
Övriga bollspel (t.ex. brännboll)  q q q q q 
Bollekar q q q q q 
Gympapass och aerobics q q q q q 
Dans q q q q q 
Rörelselek till musik 
(t.ex. improvisationer, egna danser) q q q q q 
Redskapsgymnastik  q q q q q 
Friidrott q q q q q 
Simning q q q q q 
Orientering q q q q q 
Isspel (t.ex. bandy, ishockey) q q q q q 
Fri skridskoåkning, inkl. långfärdsskridskor  q q q q q 
    Forts. nästa sida 
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Forts. fråga 53: Välj en klass ur årskurs 3, 6 eller 9. Hur många gånger har du följande aktiviteter under ett läsår? 
(Minimum 20 min.) Sätt ett kryss för varje aktivitet. 

 
  0 ggr. 1-3 4-6 7-9 10- 
 
Skidor, längdåkning q q q q q 
Skidor, utförsåkning inkl. snowboard q q q q q 
Klättring q q q q q 
Paddling q q q q q 
Skogsvandring q q q q q 
Cykling, utomhus q q q q q 
Konditionsträning q q q q q 
Styrketräning q q q q q 
Kampsport (t.ex. judo, karate) q q q q q 
Lekar q q q q q 
”Friluftsteknik” (t.ex. att göra upp eld och 
laga mat i naturen)  q q q q q 
Övrigt, ange vad:...................................... q q q q q 
.................................................................. 
 
54. Välj en klass ur årskurs 3, 6 eller 9. Hur ofta har du följande moment under ett läs-

år? (Ingen minimitid.) Sätt ett kryss för varje moment. 
   
  Någon 
Vald årskurs: ..............   enstaka Varje  Varje 
 Aldrig  gång månad vecka 
Avspänning (t.ex. avslappning, massage,  
yoga) q q q q 
HLR/första hjälpen q q q q 
Träningslära q q q q 
Ergonomi q q q q 
Kost q q q q 
Doping q q q q 
Idrottsskador q q q q 
Övrigt, ange vad: q q q q 
  
 
55. Har din fördelning av aktiviteter förändrats sedan du började arbeta som idrottslä-

rare? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: Hur har den förändrats? 
 
.............................................................................................................................................  
  
.............................................................................................................................................  
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56. Finns det någon skillnad i din undervisning mellan flickor och pojkar, vad gäller 

fördelningen av aktiviteter? 
 
q Ja q Nej 
 
Om du svarade ja: Hur ser denna skillnad ut? 
 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
57. Har du tillgång till en aktuell läroplan (Lpo –94)? r Ja r Nej 
 
58. Har du tillgång till en aktuell kursplan och betygskriterier för ämnet idrott och häl-

sa? (Reviderad upplaga från 2000.)   
 r Ja r Nej 
 
59. Hur undervisar du i idrott och hälsa? Fyll bara i för de årskurser du undervisar i 

just nu. Sätt ett kryss på varje rad för varje årskurs du undervisar i nu. 
 
   Alltid  Ofta Ibland Aldrig 
 
  Årskurs:   3  6   9  3  6   9  3  6   9  3  6   9 
Jag planerar/organiserar och 
bestämmer innehållet själv rrr rrr rrr rrr 
Eleverna bestämmer innehållet 
men jag planerar/organiserar rrr rrr rrr rrr 
Jag bestämmer innehållet men låter  
eleverna planera/organisera rrr rrr rrr rrr 
Jag låter eleverna bestämma över såväl 
innehåll som planering/organisation rrr rrr rrr rrr 
Jag och eleverna bestämmer innehållet 
och planerar/organiserar tillsammans  rrr rrr rrr rrr 
 
Vid instruktion: 
Visar jag själv rrr rrr rrr rrr 
Låter jag eleverna visa rrr rrr rrr rrr 
Instruerar jag alla samtidigt  rrr rrr rrr rrr 
Instruerar jag i mindre grupper rrr rrr rrr rrr 
Visar jag med hjälp av video rrr rrr rrr rrr 
 
Annat arbetssätt som jag ofta eller alltid använder, nämligen: (Ange vilken/vilka årskurser 
som avses) ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
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60. Hur har ditt eget sätt att undervisa förändrats sedan du började arbeta som idrotts-

lärare? Utgå gärna från föregående fråga. 
 
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
61. Hur uppfattar du att elevernas fysiska status och färdigheter har förändrats under 

din egen verksamhetstid? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
 Förbättrats    Försämrats 
 avsevärt Förbättrats Oförändrad Försämrats avsevärt 
De senaste 5 åren: 
Uthållighet/kondition r r r r r 
Styrka r r r r r 
Koordination/balans r r r r r 
Olika idrottsaktiviteter r r r r r 
q Jag har mindre än 5 års erfarenhet och kan därför ej svara. 
 
De senaste 10 åren: 
Uthållighet/kondition r r r r r 
Styrka r r r r r 
Koordination/balans r r r r r 
Olika idrottsaktiviteter r r r r r 
q Jag har mindre än 10 års erfarenhet och kan därför ej svara. 
 
De senaste 20 åren: 
Uthållighet/kondition r r r r r 
Styrka r r r r r 
Koordination/balans r r r r r 
Olika idrottsaktiviteter r r r r r 
q Jag har mindre än 20 års erfarenhet och kan därför ej svara. 
 
Kommentar: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
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62. Hur uppfattar du dina elevers kompetens i olika idrottsaktiviteter i nuläget? 

(Sätt ett kryss på varje rad.) 
 Stor Ganska Inte speciellt  Obefintlig 
  stor  stor 
 
• Dans, lek och rörelse till musik  r r r r 
• Bollekar och bollspel  r r r r 
• Friluftsliv inkl. orientering r r r r 
• Gymnastik och gymnastiklek r r r r 
• Friidrott och friidrottslek r r r r 
 
Kommentar: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
63. Anser du att betyg ska ges i ämnet idrott och hälsa? 
 
r Ja, från årskurs: ......... 
r Nej 
Kommentar: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
64. Hur inhämtar du huvudsakligen underlag för betygssättningen? 

(Gäller enbart dig som just nu undervisar i årskurs 9.) 
 
Genom: 
q 1. Skriftliga prov. Ge exempel: ....................................................................................  
r 2. Färdighetsprov. Ge exempel: ...................................................................................  
r 3. Observation och bedömning av praktiska färdigheter 
r 4. Observation och bedömning av teoretiska färdigheter 
r 5. Inlämningsuppgifter 
r 6. Elevledda lektioner/ledaruppgifter 
r 7. Annat, ange vad: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................  
 
65. Vilka tre av ovanstående betygsunderlag väger tyngst i din betygssättning? Skriv in 

siffran på respektive betygsunderlag i rangordning. 
(Gäller enbart dig som just nu undervisar i årskurs 9.) 

 
1: ..............  
2: ..............  
3: ..............  
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66. Tror du att du kommer att arbeta som idrottslärare om fem år? 
 
q Ja 
q Tveksamt 
q Nej 
Motivera ditt svar: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
 
 
 

Ett stort tack för att Du ville besvara detta frågeformulär! 
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Bilaga 4. Frågeformulär till eleverna 2002 
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 Elevens 
 kodnummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att 
veta vad just du har svarat. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
1. Vilket kön tillhör du? 
 
r Flicka  
r Pojke 
 
2. Vilken stad eller ort bor du i? (Skriv staden/orten i din postadress.) 
 
.............................................................................................................................................  
 
 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 
 
3. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt bara ett kryss. 
 
q Ja, ofta 
q Ja, ganska ofta 
q Inte särskilt ofta 
q Nej, inte alls 
 
4. Hur ofta är du med på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss.  
 
q Jag är aldrig med. Orsak till att jag aldrig är med: .......................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är sällan med. Orsak till att jag sällan är med: .......................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är med ibland. Orsak till att jag ibland inte är med: ...............................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är oftast med. 
q Jag är alltid eller nästan alltid med. 
 
5. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 
 
q Jag rör mig inte särskilt mycket. 
q Jag rör mig ganska mycket. 
q Jag rör mig mycket och blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång. 
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6. Vad tycker du om att ha följande saker på idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 
 Har Tycker  Tycker  Tycker 
 aldrig  mycket Tycker varken bra  Tycker mycket 
 haft bra om bra om eller illa om illa om illa om 

 
Tävlingar r r r r r r 
Hemuppgifter r r r r r r 
Teori r r r r r r 
Skriftliga prov r r r r r r 
Praktiska prov (för att  
visa vad man kan)  r r r r r r 
Att själv få leda en övning 
eller en lektion r r r r r r 
 
 
7. Vill du ha mer eller mindre idrott (gympa) i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Mer 
q Mindre 
q Lika mycket som nu 
 
8. Hur tycker du att idrottslektionerna i skolan borde vara upplagda?  

Du kan sätta flera kryss. 
 
q Pojkar och flickor tillsammans på alla idrottslektioner. 
q Pojkar och flickor tillsammans ibland. 
q Pojkar och flickor alltid var för sig. 
q Annat sätt att dela in grupper, t.ex. efter intresse eller vilken aktivitet man ska ha. 
 
9. Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan? 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
10. Hur viktigt tycker du att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med de andra ämnena i 

skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än övriga ämnen 
q Lika viktigt som övriga ämnen 
q Mindre viktigt än övriga ämnen 
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11. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 Stämmer Stämmer Stämmer 
 helt till viss del inte alls  
 
Jag lär mig om hur kroppen fungerar  r r r 
Jag lär mig hur olika idrotter går till  r r r 
Jag lär mig att samarbeta med andra  r r r 
Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet r r r 
Jag blir duktigare i idrott   r r r 
Jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan r r r 
Jag blir starkare och får bättre kondition  r r r 
Jag känner mig ofta dålig på idrott  r r r 
Jag kan visa andra att jag är duktig i idrott r r r 
Jag tycker att det är roligt   r r r 
Jag skulle vilja slippa vara med  r r r 
Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av r r r 
Jag tycker illa om när vi delar in lag  r r r 
Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig r r r 
 
 
12. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 Ofta/  Aldrig/ 
 alltid  Ibland nästan aldrig 
Orolig  r r r 
Glad  r r r 
Fysiskt trött (svettig)  r r r 
Stressad  r r r 
Rädd  r r r 
Trygg  r r r 
Utanför  r r r 
Duktig  r r r 
Dålig  r r r 
Uttråkad  r r r 
Annat sätt som jag ofta känner mig på: ..............................................................................  
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13. Hur viktigt tror du att din mamma tycker att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med 

de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
14. Hur viktigt tror du att din pappa tycker att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med 

de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
15. Vad tycker du är det bästa med idrotten (gympan) i skolan? 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
16. Vad tycker du är det sämsta med idrotten (gympan) i skolan? 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 
 
17. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare  på 

din fritid? Med fritid menas den tid som du inte går i skolan. 
 
r Ja q Nej 

 
18. Du som svarade ja: vilka aktiviteter sysslar du då med? Sätt kryss för: 

 A) Hur många gånger i veckan? + B) Vilka årstider? 
Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 
 

   A. Hur många gånger B. Vilka årstider? 
Aktivitet:   i veckan?  
 
  Mindre 4 
  än 1  1 2-3 el. mer Vår Sommar Höst Vinter 
Aerobics, motionsgympa    
(t.ex. Friskis & Svettis)  q q q q q q q q 
Gymnastik (redskap, fristående, m.m.)  q q q q q q q q 
Badminton  q q q q q q q q 
Innebandy  q q q q q q q q 
Basket  q q q q q q q q 
Bordtennis (pingis)  q q q q q q q q 
Cykling, mountainbike   q q q q q q q q 
Dans  q q q q q q q q 
Fotboll  q q q q q q q q 
Friidrott (höjdhopp, längdhopp, m.m.)  q q q q q q q q 
Friluftsliv  q q q q q q q q 
Golf  q q q q q q q q 
Handboll  q q q q q q q q 
Ishockey  q q q q q q q q 
Jogga/springa/löpträna  q q q q q q q q 
Kampsport (judo, karate, m.m.)  q q q q q q q q 
Ridning  q q q q q q q q 
Scouterna  q q q q q q q q 
Simning  q q q q q q q q 
Slalom, snowboard  q q q q q q q q 
Styrketräning  q q q q q q q q 
Tennis  q q q q q q q q 
Volleyboll   q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
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19. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 
r Ja r Nej 
 
 
20. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsförening/idrottsklubb? Sätt 

bara ett kryss. 
 
r ............  år 
r Vet inte 
 
21. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsförening/idrottsklubb? Du kan sätta 

flera kryss. 
 
r Föräldrar  
r Syskon  
r Kompisar 
r Eget intresse 
r Idrottslärare / Idrotten i skolan 
r Idrottsledare 
r Reklam / Inbjudan 
r Annat: ................................................ 
 
22. Tävlar du eller har du tävlat i någon idrott? 
 
r Ja q Nej 
 
23. Du som svarade ja: Hur gammal var du när du började tävla? 
 
q ............  år 
r Vet inte  
 
 
24. Du som inte är med i någon idrottsförening/idrottsklubb just nu: Har du tidigare 

varit medlem i någon idrottsförening? 
 
q Ja q Nej 
 
25. Du som svarade ja på fråga 24: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor r Tråkigt - jag tröttnade 
r Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen r Jag hade inte råd 
r Andra saker är viktigare för tillfället  r Jag blev sjuk/skadad 
r Dåligt kamratskap, dålig laganda  r Kompisarna slutade 
r Jag hade inte den utrustning som behövdes r Jag flyttade till en annan stad 
r Laget/aktiviteten finns inte längre  r Dålig tränare/ledare 
r Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc r För mycket tävlingsinriktning 
r Platsade inte / kompisarna var mycket duktigare 
r Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................  

Du som är med i en idrottsförening eller idrottsklubb kan nu gå direkt till fråga 26. 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 24. 
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26. Gör du något annat på din fritid som också är träning eller motion men där det inte 

finns någon ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skridskoåkning, 
skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, ridning, badminton, golf.) 

 
r Ja r Nej 
 
27. Du som svarade ja: vilka aktiviteter sysslar du då med? Sätt kryss för: 

 A) Hur många gånger i veckan? + B) Vilka årstider? 
Du ska inte ta med hur du tar dig till skolan. 
 

   A. Hur många gånger B. Vilka årstider? 
Aktivitet:   i veckan?  
 
  Mindre 4 
  än 1  1 2-3 el. mer Vår Sommar Höst Vinter 
 
Badminton  q q q q q q q q 
Bandy på is   q q q q q q q q 
Innebandy  q q q q q q q q 
Basket  q q q q q q q q 
Bordtennis (pingis)  q q q q q q q q 
Cykling, mountainbike   q q q q q q q q 
Dans  q q q q q q q q 
Fotboll  q q q q q q q q 
Golf  q q q q q q q q 
Gå/promenera   q q q q q q q q 
Gå ut med hunden  q q q q q q q q 
Skogsvandring/fjällvandring  q q q q q q q q 
Inlines  q q q q q q q q 
Ridning  q q q q q q q q 
Jogga/springa/löpträna  q q q q q q q q 
Klättring  q q q q q q q q 
Längdskidåkning  q q q q q q q q 
Segling  q q q q q q q q 
Simma, bada och leka   q q q q q q q q 
Skateboard  q q q q q q q q 
Skridskoåkning  q q q q q q q q 
Slalom, snowboard  q q q q q q q q 
Styrketräning  q q q q q q q q 
Tennis  q q q q q q q q 
Volleyboll   q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
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28. Lägg ihop den tid du ägnar åt idrott, i förening och utanför förening. Hur många 

timmar blir det då sammanlagt per vecka? Ta en normalvecka i februari och maj 
som exempel. 

 
 Februari Maj 
 
q Inte någon tid q Inte någon tid 
q Ca. 1 timme per vecka q Ca. 1 timme per vecka 
q Ca. 2 timmar per vecka q Ca. 2 timmar per vecka 
q Ca. 3 timmar per vecka q Ca. 3 timmar per vecka 
q Ca. 4 timmar per vecka q Ca. 4 timmar per vecka 
q Ca. 5 timmar per vecka q Ca. 5 timmar per vecka 
q Ca. 6 timmar per vecka q Ca. 6 timmar per vecka 
q Ca. 7 timmar per vecka q Ca. 7 timmar per vecka 
q Ca. 8 timmar per vecka eller mer q Ca. 8 timmar per vecka eller mer 
 
29. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 

din familj eller någon släkting på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Åkt skridskor 
q Åkt skidor 
q Cyklat  
q Paddlat kanot 
q Badat/simmat 
q Promenerat/vandrat 
q Ridit  
q Spelat fotboll 
q Seglat 
q Spelat badminton 
q Spelat bordtennis 
q Spelat tennis 
q Spelat bowling 
q Spelat golf 
q Annat, nämligen: ..........................................................................................................  
 
30. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, det vill säga minst en 

gång i veckan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingen 
q Några 
q De flesta 
q Alla 
q Vet inte 
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31. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Kompass 
r Kanot (kajak, kanadensare) 
r Golfutrustning 
r Badmintonrack 
r Tennisrack 
r Bordtennisrack 
r Segelbåt 
r Fotboll/basketboll/volleyboll 
r Skateboard 
r Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 
32. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Längdåkningsskidor 
r Slalomskidor/snowboard 
r Skridskor 
r Långfärdsskridskor 
r Cykel 
r Inlines 
r Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar) 
 
33. Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 

året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Klättring utomhus i berg 
q Paddling 
q Cykling i skogen 
q Vandring i naturen 
q Sovit i tält 
q Skridskoåkning utomhus 
q Skidåkning 
q Ridit utomhus 
q Badat/simmat utomhus 
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34. Hur ser du på följande idrotter? Vilka idrotter tror du att pojkar och flickor är in-

tresserade av att syssla med? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Både flickor  Mestadels  Mestadels 
och pojkar  flickor  pojkar 
 

Ishockey q q q 
Ridning q q q 
Brottning q q q 
Fotboll q q q 
Tennis q q q 
Golf q q q 
Konståkning q q q 
Gymnastik  q q q 
Boxning q q q 
Konstsim q q q 
Basket q q q 
Balett q q q 
Karate q q q 
Aerobics / motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis) q q q 
 
 
35. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 
r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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DIN FRITID 
 
36. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 

den tid som du inte går i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
bäst om att göra. Du får högst skriva 3 olika saker. 

 
1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 

 
37. Vilka av de här 16 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid me-

nas den tid som du inte går i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tyck-
er sämst om att göra. Du får högst skriva 3 olika saker. 

 

38. Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 
varje kolumn. 

 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Ca. 1 timme per dag r Ca. 1 timme per dag 
q Ca. 2 timmar per dag r Ca. 2 timmar per dag 
q Ca. 3 timmar per dag r Ca. 3 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
39. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller sur-

fa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Ca. 1 timme per dag r Ca. 1 timme per dag 
q Ca. 2 timmar per dag r Ca. 2 timmar per dag 
q Ca. 3 timmar per dag r Ca. 3 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 



 109 

 
40. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (T.ex. spelar bordtennis, spelar basket, 

åker skateboard, promenerar) Sätt bara ett kryss. 
 
q Sitter för det mesta stilla 
q Rör mig någon gång i veckan 
q Rör mig flera gånger i veckan 
q Rör mig någon gång varje dag 
q Rör mig så gott som varje rast 
 
41. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje dag för att ta dig till och 

från skolan?  
Sätt bara ett kryss. (Om du bor lika mycket på två ställen kan du sätta två kryss.) 

 
q Ingenting alls 
q Ca. 10 minuter eller mindre varje dag 
q Ca. 20 minuter varje dag 
q Ca. 30 minuter varje dag 
q Ca. 40 minuter varje dag 
q Ca. 50 minuter eller mer varje dag  
 
42. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje vecka för att ta dig till och 

från dina fritidsaktiviteter? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 1 timme/vecka 
q Ca. 2 timmar/vecka 
q Ca. 3 timmar/vecka 
q Ca. 4 timmar/vecka 
q Mer än 4 timmar/vecka, skriv hur många timmar: .......................................................  
 
43. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje vecka för att ta dig till och 

från dina kompisar? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 1 timme/vecka 
q Ca. 2 timmar/vecka 
q Ca. 3 timmar/vecka 
q Ca. 4 timmar/vecka 
q Mer än 4 timmar/vecka, skriv hur många timmar: .......................................................  
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FRÅGOR OM DIG OCH DIN FAMILJ 
 
 
 
44. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två stäl-

len kan du sätta två kryss. 
 
q I radhus/kedjehus/parhus 
q I villa 
q I lägenhet 
q Annat: ...........................................................................................................................  
 
45. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, fosterföräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som du 
vuxit upp tillsammans med. 

 
r Nej 
r Ja, jag själv i ........................................................  och kom till Sverige när jag var ......... år 
 
r Ja, min mamma i ........................................ och flyttade till Sverige när hon var  r barn 
 r vuxen 
 
r Ja, min pappa i ............................................ och flyttade till Sverige när han var  r barn 
 r vuxen 
 
46. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Bil  
r Båt (med sovplatser)  
r Sommarstuga/fritidshus 
r Husvagn/husbil 
r Filmkamera/videokamera 
r Dator  
 
47. Har du någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Eget rum hemma 
r Egen dator 
r Egen TV 
r Egen stereo 
r Egen mobiltelefon 
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48. Har du någon gång varit på skidsemester i Sverige eller Norge? 
 
r Ja 
r Nej  
 
49. Har du någon gång varit på skidsemester utanför Sverige och Norge? 
 
r Ja 
r Nej  
 
50. Har du varit på någon annan form av semester i något land utanför Sverige, Norge, 

Danmark och Finland? 
 
r Ja 
r Nej  
 
51. Vilket gymnasieprogram tänker du välja i första hand? 
 
q Studieförberedande program, t.ex. naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program 
q Yrkesförberedande program, t.ex. Bygg-, handels- och administration eller barn- och fri-

tidsprogrammet 
q Individuellt program 
q Annat program (skriv vilket): .......................................................................................  
q Jag ska göra studieuppehåll 
q Jag ska inte läsa vidare på gymnasiet 
q Vet inte 
 
 
 
 

Ett stort tack för att du svarade på frågorna! 
 : 



Medicinskt frågeformulär till Skolprojektet 2002

Nu ska Du få svara på några frågor om Dig själv. Dina svar är anonyma - det
betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat.

1. Har du något handikapp eller annan sjukdom som hindrar
Dig från att vara med i fysisk aktivitet eller skolidrotten?
Om nej hoppa till fråga 2 annars fortsätt

Vilket handikapp eller sjukdom? 

Är detta ett hinder för att vara med på skolans idrottstimmar?

Ja Nej

Ja Ibland Nej

Är detta ett hinder för att idrotta själv på fritiden? Ja Ibland Nej

2. Har du glasögon eller linser?
Om nej hoppa till fråga 3 annars fortsätt

Ja Nej

a. Använder du dem när du idrottar? Ja Ibland Nej

3. Har du blivit gipsad eller opererad sen terminen startade? Ja Nej

Om ja, var? 

4. Markera med ett kryss vilken hand du använder när du:
a. Skriver

b. Kastar en boll

höger vänster både hö. och vä

höger vänster både hö. och vä

5. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du har:

Huvudvärk

Ont i magen

Problem med att sova

Ont i kroppen utan skada

Aldrig eller
nästan aldrig Då och då

Ofta
(varje vecka) Mycket ofta Alltid
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6. Om du har eller har haft ont i
kroppen utan skada eller sjukdom
sedan terminen startade rita med
ett kryss(x) på figuren var du
har eller har haft ont.
( De runda cirklarna visar själva
lederna, t.ex. handled och fotled.)

b. Hur länge har du haft ont?

Mindre än en vecka
1-4 veckor
Mer än en månad
Då och då

7. När har du oftast ont?
Sätt ett eller flera kryss på de
alternativ som passar på dig.

När jag ligger
När jag sitter
När jag sitter i skolan
När jag står
När jag går
När jag springer
När jag lyfter eller bär
När jag tränar

Vet ej

Jag tränar:______________
(Skriv namnet på din idrott)

8. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du känner dig:

Trött och hängig

Ensam

Ledsen

Stressad

Aldrig eller
nästan aldrig Då och då

Ofta
(varje vecka) Mycket ofta Alltid
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9. Har du eller har du haft ont i ryggen idag? Ja Nej

Om du svarat ja på frågan ovan markera med
ett kryss (x) på figuren var någonstans du har
eller har haft ont i ryggen idag.

10.  Har du sedan vårterminen 2001 råkat ut för en skada
 eller ett olycksfall så att du fick uppsöka sjukhus? Ja Nej

11.  Har du p.g.a. skada eller olycksfall under skoltid och fritid
 varit tvungen att avsluta din aktivitet och uppsöka
 medicinsk hjälp från en vuxen (idrottslärare, tränare, skolsyster,
 tand-, läkare eller förälder) sen höstterminen startade?

Ja Nej

 Om du ej varit skadad så kan du hoppa till fråga 29.
 Om du har haft mer än en skada under den här tiden så säg till försöksledaren.

12.  När skadade du dig:

Mindre än en vecka sedan Mellan en vecka och en månad sedan

För mer än en månad sedan

Idrotts skador under skoltid och fritid.

114

Kodnummer

0271130385



13.  Om ja, vilken/vilka kroppsdel(ar) skadade du?
Huvud/hals

Tänderna

Mage/bröst/rygg

Axel

Arm (överarm, armbåge, underarm)

Handled/hand

Ben (lår, höft, ljumske)

Knä

Ben (underben)

Fotled/fot

14.  Har du skadat denna kroppsdel tidigare? Ja Nej

15.  Vilken typ av skada fick du?

Sårskada

Blåmärke, utgjutning

Stukning, vrickning, sträckning

Urledvridning (Luxation)

Benbrott (Fraktur)

Hjärnskakning

Annat:

16.  Vem tittade på din skada?

Förälder/någon i familjen

Idrottslärare/ledare

Läkare/Sjukgymnast

Skolsyster

Annan

17.  När skadade du dig?

under idrottslektion

under rast

under resa till/från skola

underfritid/lek

under organiserad idrottsträning

under organiserad idrottstävling

vet ej

18.  Var skadade du dig?

Inomhus

Ute på gräs

Ute på grus

Ute på asfalt/cement

Ute på is/snö

På/i vatten

Annat

19.  Hur skadade du dig?

Skadade mig själv( genom fall, vridrörelse….)

Kollision/Krockade med kamrat

Skadad av löst redskap (Boll, klubba….)

Skadad av fast redskap (Klätterställning….)

Annan orsak

115

Kodnummer

7753130387



20.  Om du skadade dig under idrottslektionen vilken aktivitet höll du på med?

b. Använde du gymnastikskor? Ja Nej

21.  Om du skadade dig under fritiden vilken aktivitet höll du på med?

22.  Om du skadade dig under idrottsträning/tävling i vilken idrott var det ?

b. Använde du de skydd som hör till den idrotten? Ja Nej

c. Hur ofta tränar du denna aktivitet? 1 gång/vecka 2-4 ggr./vecka 5ggr/v. eller mer

d.  Hur många timmar varje gång?
1 timme Mellan 1-2 timmar Mellan 2-3 timmar Mer än 3 timmar

e.  Hur länge har du hållit på med denna aktivitet?
Börjat denna termin 1 år 1-2 år Mer än 2 år

23.  Fick du någon av följande akuta behandlingar? (får fylla i flera alternativ):
Tryckförband Kylpåse el. dyl.Sårtvätt
Högläge

Kryckor
Inget Annat

24.  Fick du gå till en sjukgymnast eller annan terapeut
 ( t. ex. naprapat, massör ) efter skadan?

Ja Nej

25.  När kunde du  vara med i skolidrotten efter skadan?
Inom en vecka Inom en månad Är fortfarande inte med

26. Om du ej kunde vara med på idrottslektionen fick du träna något annat då?
Ja Nej Vet ej

27.  När kunde du deltaga i din/a föreningsidrott/er efter skadan?
Inom en vecka Inom en månad Är fortfarande inte med
Vet ej Idrottar ej på fritiden

28.  Har skadan lett till att du har slutat idrotta på fritiden?
Ja Nej Vet ej Idrottar ej på fritiden
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Kostvanor

29.  Hur ofta äter du frukost?
Varje dag Oftast (4-6 dar/veck.) Ibland (1-3 dar/veck.) Aldrig

30.  Hur ofta äter du lunch i skolan?
Varje dag Oftast (4-5 dar/veck) Ibland Aldrig

31.  Hur ofta äter du lagad middag (på kvällen) hemma?
Varje dag Oftast Ibland Aldrig

32.  Äter du mellanmål?
Varje dag Oftast Ibland Aldrig

33.  Äter du frukt och grönsaker?
Varje dag Oftast Ibland Aldrig

34.  Äter du chips och godis?
Varje dag Oftast Ibland Aldrig

Ett stort och varmt TACK för att Du har hjälpt oss med att besvara alla frågor.
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Bilaga 5. Observationsschema 2002 
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Observationsschema – Skolprojektet 2002 
 
Skola: ______________ Observatör: ______________________ 
 
Faciliteter 
lokaler 

Finns, 
finns 
ej 

Ungefärlig 
storlek 

Utrustning 
(saknas, dålig, 
god, mycket god) 

Avstånd 
från 
skolan 

Kvalitetsbedömning 
(skala 1-5) 
Ev kommentar 

Gymnastiksal      
Idrottshall      
Omklädningsrum      
Bastu      
Styrkerum och andra 
biytor 

     

Pingisrum      
Plan utomhus för land-
bandy 

     

Fotbollsplan utomhus      
Skateboardbana      
Idrottsplats för friidrott      
Skolgård (möjligheter 
till lek) 

     

Joggingspår      
Elljusspår      
Skogsområde för fri-
luftsliv,orientering 

     

Grönområden, gräsmat-
tor 

     

Simhall      
Möjligheter att åka 
skridskor 

     

Möjligheter till utförs-
åkning 

     

Skidspår      
Annat:      
 
 
Kommentarer om allmän standard, klotter mm 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Sammanfattande bedömning om lokaler och utrustning 
 
0 Utmärkta förhållanden 
0 Goda förhållanden 
0 Acceptabla 
0 Dåliga 
0 Mycket dåliga 
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Bilaga 6.  Frågeformulär till föräldrar till elever i år 8, 2002 
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    KODNUMMER  
 
FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR (MÅLSMAN) MED EN SON/DOTTER I ÅTTONDE KLASS 
SOM DELTAGIT I DET S K SKOLPROJEKTET  
 
1. Vilka av de här 16 sakerna tycker din son/dotter bäst om att göra på fritiden? Sätt en 
ring runt siffran som står framför det som han/hon tycker bäst om att göra. Ange högst 
tre olika saker. 

     
1. Gå på stan, titta i affärer, handla 
2. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna    
3. Hålla på med djur 
4. Lyssna på musik 
5. Hålla på med idrott/sport/dans 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 

 
2. Hur viktigt tycker du att ämnet idrott och hälsa är i jämförelse med övriga ämnen i 
skolan? Sätt bara ett kryss. 
q Viktigare än andra ämnen  
Ev kommentarer: ___________________________________ 
q Lika viktigt som andra ämnen  
Ev kommentarer: ___________________________________________________ 
q Mindre viktigt än andra ämnen

 ___________________________________________________ 
q Vet inte  

 ___________________________________________________ 
 
3. Hur viktiga tycker du att följande moment är i ämnet idrott och hälsa på grundsko-
lans högstadium? 
 
Moment  Oviktigt Tveksamt Ganska viktigt Mycket viktigt 
Bollspel  r r r r 
Gymnastik, fysisk träning r r r r 
Friluftsliv  r r r r 
Dans, rörelse till musik  r r r r 
Teori, t ex hälsofrågor r r r r  
 
4. Är din son/dotter medlem i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
r Ja r Nej 
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5. Sysslar han/hon med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans under fritid där det 
finns en ledare? 
r Ja q Nej  
Om ja, vilka idrotter: 
___________________________________________________________________ 
 
Om ja, hur många gånger blir det sammantaget per vecka? :  ______ ggr/vecka 

 
6. Gör din son/dotter något annat på sin fritid som också är träning eller motion men 
där det inte finns någon ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skrid-
skoåkning, skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, ridning, badminton, golf 
mm.) 
r Ja r Nej Om ja, vilka är de vanligaste aktiviteterna?:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
7. Lägg ihop den tid som din son/dotter ägnar sig åt idrott och motion, i förening och 
utanför förening. Hur många timmar blir det då sammanlagt per vecka? Ta en normal-
vecka i februari och maj som exempel. 
 Februari Maj 
q Inte någon tid q Inte någon tid   
q Ca 1/2 timme per vecka Ca 1/2 timme per vecka  
q Ca. 1 timme per vecka q Ca. 1 timme per vecka 
q Ca___ timmar per vecka q Ca. ___ timmar per vecka 
 
8. Vilken beskrivning passar bäst in på din son/dotter?   
r A: Rör sig ganska lite. 
r B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
 
9. Ägnar du dig själv åt motion, d v s frivilligt åt någon aktivitet som ansträngningsmäs-
sigt motsvarar minst snabb promenad? 
q Nej aldrig eller mer sällan  
q Ca. 1/2  timme per vecka  
q Ca 1 timme per vecka  
q Ca. ___ timmar per vecka 
 
10. Brukar du ägna dig åt någon friluftsaktivitet (t ex skogspromenader, skid-/skridsko-
åkn., segling etc)? 
q Aldrig 
q Någon enstaka gång 
q Då och då, beroende på säsong  
q Ofta, både vinter och sommar  
 
11. Brukar du själv, eller någon annan i familjen, ägna er åt någon friluftsaktivitet till-
sammans med din son/dotter? 
q Nej     q Ja, bl a : 

_______________________________________________________________________ 
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12. Vilka möjligheter finns det för barn och ungdomar i ert bostadsområde (med om-
givningar) att ägna sig åt fysisk aktivitet av olika slag (idrott, utelek, cykling etc.)? 
q Vet ej 
q Mycket dåliga förutsättningar Ev. Kommentar:___________________ 
q Dåliga förutsättningar _________________________________ 
q Ganska skapliga förutsättningar _________________________________ 
q Bra förutsättningar _________________________________ 
q Utmärkta förutsättningar _________________________________ 
 
13. Känner du till vilka möjligheter som finns för barn och ungdomar att bli medlem-
mar i någon idrottsförening på er bostadsort? 
q Har ingen aning eller känner mig osäker på hur det är Ev kommentar:________ 
q Möjligheterna är så gott som obefintliga _________________________________ 
q Små möjligheter _________________________________ 
q Goda möjligheter _________________________________ 
 

14. Vilken är den högsta utbildning du genomgått? 

q Grundskola  Ev annan utbildning: ___   
q Yrkesskola eller motsvarande     
q 2-årig gymnasieskola 
q 3-4-årig gymnasieskola   
q Folkhögskola     
q Universitet eller högskola  r Högst 3 år  r Mer än 3 år 
 

15. Har din son/dotter något handikapp eller annan sjukdom som hindrar honom/henne 
från att vara med i fysisk aktivitet eller i skolidrotten? 
o Ja    o Nej 

Vilket handikapp eller sjukdom?_________________________________________ 
 
16. Har din son/dotter blivit gipsad eller opererad sedan terminen startade?   
o Ja    o Nej 

Om ja, vilken kroppsdel?       
 
17. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du upplever att din son/dotter har/är: 
   
 Aldrig eller 

nästan aldrig 
Då och då Ofta 

(varje vecka) 
Mycket ofta Alltid 

Huvudvärk      
Ryggbesvär      
Knäbesvär      
Trött och 
hängig 

     

 
18. Har din son/dotter sedan våren 2001 råkat ut för en skada eller ett olycksfall så att 
han/hon fick uppsöka sjukhus?    
o Ja o Nej 
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19. Har din son/dotter p.g.a. skada eller olycksfall under skoltid eller fritid varit tvungen 
att avsluta sin aktivitet och uppsöka medicinsk hjälp från en vuxen (idrottslärare, trä-
nare, skolsyster, tandläkare , läkare eller förälder) sen höstterminen startade? 
o Ja o Nej 
 
20. Om ja, vilken/vilka kroppsdel(ar) skadades? 
o Huvud/hals/tänderna  o Axel/arm/hand 
o Mage/bröst/rygg o Ben/knä/fot 
 
21. Vilken typ av skada fick han/hon? 
o Sårskada   o Urledvridning (Luxation) 
o Blåmärke, utgjutning  o Benbrott (Fraktur) 
o Stukning, vrickning, sträckning o Hjärnskakning  
o Annat:      
 
22. När  inträffade skadan?     
o Under idrottslektion o Under fritid/lek 
o Under rast  o Under organiserad idrottsträning 
o Under resa till/från skola o Under organiserad idrottstävling 
o Vet ej 
 
23. Brukar din son/dotter klaga på ont i kroppen utan direkt skada eller sjukdom? 
o Ja o Då och då     
o Nej o Vet inte 
 
24. Hur är din sons/dotters allmänna hälsotillstånd 
o Mycket gott       
o Gott   
o Dåligt  
 
25. Jag som svarat på dessa frågor är 
o Mamma/styvmamma o Annan vuxen familjemedlem (kvinna) 
o Pappa/styvpappa o Annan vuxen familjemedlem (man) 

 
Stort tack för Er medverkan! 
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Bilaga 7.  Intervju med skolledare, 2002 
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Intervju med skolledarna 
 

1. Inledning med presentation av dig själv och projektet. Betona att uppgifterna lämnas 
konfidentiellt. De utdrag som senare görs kommer inte att kunna spåras till enskild 
individ eller skola. (på bandet nämner du endast: ”intervju med skolledare för skola nr 
– den ---”) 

 
2. Upptagningsområde . Hur ser det ut socialt och ekonomiskt (socialgrupp, arbetslös-

het, ensamstående, etnisk tillhörighet). Finns det några särskilda negativa respektive 
positiva förhållanden som bör nämnas? 

 
3. Skolan. Resurser, standard på lokaler (idrottslokaler etc.). Allmän uppfattning om 

skolans personella och ekonomiska resurser. Hur är arbetsklimatet på skolan? 
 

4. Särskilt stöd. Hur många barn behöver särskilt stöd i någon form? 
 

5. Närmiljön. Elevernas möjligheter att cykla och gå till skolan. I vilken utsträckning 
gör de det? Hur ser närmiljön ut för övrigt? 

 
6. Ämnet idrott och hälsa. Hur ser du allmänt på ämnet? Vilken status har ämnet vid 

skolan? Har ämnet tillräcklig tid och resurser? Uppfattning om de lokala arbetsplaner-
na i ämnet. Tycker du att ämnet för närvarande har en tillräcklig omfattning? Vilka 
förändringar skulle du vilja se? 

 
7. Personlig inställning till idrott och motion. I vilken utsträckning hinner du själv mo-

tionera? 
 

8. Idrottslärarna. Utbildning. Kompetens. Ingår i arbetslag? Hur är idrottsläraren inte-
grerad i skolans verksamhet (klassföreståndare, mentor, handledare). Kan du använda 
dig av idrottslärarna på ett optimalt sätt? Vilken utbildning, kompetens skulle du öns-
ka att idrottslärarna hade? Vilka förväntningar har du på idrottslärarna? Kan de använ-
das på annat sätt än i idrottsundervisningen? 

 
9. Friluftsverksamhet. I vilken utsträckning förekommer sådan? Vad gör man? Vem 

ansvarar? Ekonomi? 
 

10. Skolidrottsförening. Förekommer sådan? Anslutning? Vem ansvarar? Ekonomi? 
 

11. Barnens fysiska aktivitet. Har du någon uppfattning om hur fysiskt aktiva de i all-
mänhet är? Vilken betydelse anser du barns fysiska aktivitet har (hälsa, livskvalitet, 
framtid)? Vilket ansvar har skolan i detta sammanhang? 

 
12. Slutligen. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 8.   Frågeformulär till elever i år 5, 2002 
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 Elevens 
 kodnummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. 
Dina svar är anonyma – det betyder att ingen kommer att 
veta vad just du har svarat. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
1. Vilket kön tillhör du? 
 
r Flicka  
r Pojke 
 
2. Vilken stad eller ort bor du i? (Skriv staden/orten i din postadress.) 
 
.............................................................................................................................................  
 
 

ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA I SKOLAN 
 
3. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt bara ett kryss. 
 
q Ja, ofta 
q Ja, ganska ofta 
q Inte särskilt ofta 
q Nej, inte alls 
 
4. Hur ofta är du med på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss.  
 
q Jag är aldrig med. Orsak till att jag aldrig är med: .......................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är sällan med. Orsak till att jag sällan är med: .......................................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är med ibland. Orsak till att jag ibland inte är med: ...............................................

.......................................................................................................................................  
q Jag är oftast med. 
q Jag är alltid eller nästan alltid med. 
 
5. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? Sätt bara ett kryss. 
 
q Jag rör mig inte särskilt mycket. 
q Jag rör mig ganska mycket. 
q Jag rör mig mycket och blir svettig och/eller andfådd nästan varje gång. 



 130 

 
6. Vad tycker du om att ha följande saker på idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 
 Har Tycker  Tycker  Tycker 
 aldrig  mycket Tycker varken bra  Tycker mycket 
 haft bra om bra om eller illa om illa om illa om 

 
Tävlingar r r r r r r 
Hemuppgifter r r r r r r 
Teori r r r r r r 
Skriftliga prov r r r r r r 
Praktiska prov (för att  
visa vad man kan)  r r r r r r 
Att själv få leda en övning 
eller en lektion r r r r r r 
 
7. Vill du ha mer eller mindre idrott (gympa) i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Mer 
q Mindre 
q Lika mycket som nu 
 
8. Hur tycker du att idrottslektionerna i skolan borde vara upplagda?  

Du kan sätta flera kryss. 
 
q Pojkar och flickor tillsammans på alla idrottslektioner. 
q Pojkar och flickor tillsammans ibland. 
q Pojkar och flickor alltid var för sig. 
q Annat sätt att dela in grupper, t.ex. efter intresse eller vilken aktivitet man ska ha. 
 
9. Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott (gympa) i skolan? 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
10. Hur viktigt tycker du att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med de andra ämnena i 

skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än övriga ämnen 
q Lika viktigt som övriga ämnen 
q Mindre viktigt än övriga ämnen 
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11. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrotten (gympan) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 Stämmer Stämmer Stämmer 
 helt till viss del inte alls  
 
Jag lär mig om hur kroppen fungerar  r r r 
Jag lär mig hur olika idrotter går till  r r r 
Jag lär mig att samarbeta med andra  r r r 
Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet r r r 
Jag blir duktigare i idrott   r r r 
Jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan r r r 
Jag blir starkare och får bättre kondition  r r r 
Jag känner mig ofta dålig på idrott  r r r 
Jag kan visa andra att jag är duktig i idrott r r r 
Jag tycker att det är roligt   r r r 
Jag skulle vilja slippa vara med  r r r 
Jag får lära mig sådant som jag kan ha nytta av r r r 
Jag tycker illa om när vi delar in lag  r r r 
Jag tycker att idrotten i skolan borde vara frivillig r r r 
 
 
12. Hur brukar du känna dig när du har idrott (gympa) i skolan?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 Ofta/  Aldrig/ 
 alltid  Ibland nästan aldrig 
Orolig  r r r 
Glad  r r r 
Fysiskt trött (svettig)  r r r 
Stressad  r r r 
Rädd  r r r 
Trygg  r r r 
Utanför  r r r 
Duktig  r r r 
Dålig  r r r 
Uttråkad  r r r 
Annat sätt som jag ofta känner mig på: ..............................................................................  
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13. Hur viktigt tror du att din mamma tycker att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med 

de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
14. Hur viktigt tror du att din pappa tycker att ämnet idrott och hälsa är, jämfört med 

de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Viktigare än de andra ämnena 
q Lika viktigt som de andra ämnena 
q Mindre viktigt än de andra ämnena 
q Vet inte 
 
15. Vad tycker du är det bästa med idrotten (gympan) i skolan? 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
16. Vad tycker du är det sämsta med idrotten (gympan) i skolan? 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 
 
17. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare  på 

din fritid? Med fritid menas den tid som du inte går i skolan. 
 
r Ja q Nej 

 
18. Du som svarade ja: vilka aktiviteter sysslar du då med? Sätt kryss för: 

 A) Hur många gånger i veckan? + B) Vilka årstider? 
Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 
 

 A. Hur många gånger B. Vilka årstider? 
Aktivitet: i veckan?  
 
  Mindre 4 
  än 1  1 2-3 el. mer Vår Sommar Höst Vinter 
Aerobics, motionsgympa    
(t.ex. Friskis & Svettis)  q q q q q q q q 
Gymnastik (redskap, fristående, m.m.)  q q q q q q q q 
Badminton  q q q q q q q q 
Innebandy  q q q q q q q q 
Basket  q q q q q q q q 
Bordtennis (pingis)  q q q q q q q q 
Cykling, mountainbike   q q q q q q q q 
Dans  q q q q q q q q 
Fotboll  q q q q q q q q 
Friidrott (höjdhopp, längdhopp, m.m.)  q q q q q q q q 
Friluftsliv  q q q q q q q q 
Golf  q q q q q q q q 
Handboll  q q q q q q q q 
Ishockey  q q q q q q q q 
Jogga/springa/löpträna  q q q q q q q q 
Kampsport (judo, karate, m.m.)  q q q q q q q q 
Ridning  q q q q q q q q 
Scouterna  q q q q q q q q 
Simning  q q q q q q q q 
Slalom, snowboard  q q q q q q q q 
Styrketräning  q q q q q q q q 
Tennis  q q q q q q q q 
Volleyboll   q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
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19. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 
r Ja r Nej 
 
 
20. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsförening/idrottsklubb? Sätt 

bara ett kryss. 
 
r ............  år 
r Vet inte 
 
21. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsförening/idrottsklubb? Du kan sätta 

flera kryss. 
 
r Föräldrar  
r Syskon  
r Kompisar 
r Eget intresse 
r Idrottslärare / Idrotten i skolan 
r Idrottsledare 
r Reklam / Inbjudan 
r Annat: ................................................ 
 
22. Tävlar du eller har du tävlat i någon idrott? 
 
r Ja q Nej 
 
23. Du som svarade ja: Hur gammal var du när du började tävla? 
 
q ............  år 
r Vet inte  
 
 
24. Du som inte är med i någon idrottsförening/idrottsklubb just nu: Har du tidigare 

varit medlem i någon idrottsförening? 
 
q Ja q Nej 
 
25. Du som svarade ja på fråga 24: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss. 
 
r Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor r Tråkigt - jag tröttnade 
r Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen r Jag hade inte råd 
r Andra saker är viktigare för tillfället  r Jag blev sjuk/skadad 
r Dåligt kamratskap, dålig laganda  r Kompisarna slutade 
r Jag hade inte den utrustning som behövdes r Jag flyttade till en annan stad 
r Laget/aktiviteten finns inte längre  r Dålig tränare/ledare 
r Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc r För mycket tävlingsinriktning 
r Platsade inte / kompisarna var mycket duktigare 
r Annan anledning (skriv varför): ...................................................................................  

Du som är med i en idrottsförening eller idrottsklubb kan nu gå direkt till fråga 26. 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 24. 
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26. Gör du något annat på din fritid som också är träning eller motion men där det inte 

finns någon ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skridskoåkning, 
skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, ridning, badminton, golf.) 

 
r Ja r Nej 
 
27. Du som svarade ja: vilka aktiviteter sysslar du då med? Sätt kryss för: 

 A) Hur många gånger i veckan? + B) Vilka årstider? 
Du ska inte ta med hur du tar dig till skolan. 
 

 A. Hur många gånger B. Vilka årstider? 
Aktivitet: i veckan?  
 
  Mindre 4 
  än 1  1 2-3 el. mer Vår Sommar Höst Vinter 
 
Badminton  q q q q q q q q 
Bandy på is   q q q q q q q q 
Innebandy  q q q q q q q q 
Basket  q q q q q q q q 
Bordtennis (pingis)  q q q q q q q q 
Cykling, mountainbike   q q q q q q q q 
Dans  q q q q q q q q 
Fotboll  q q q q q q q q 
Golf  q q q q q q q q 
Gå/promenera   q q q q q q q q 
Gå ut med hunden  q q q q q q q q 
Skogsvandring/fjällvandring  q q q q q q q q 
Inlines  q q q q q q q q 
Ridning  q q q q q q q q 
Jogga/springa/löpträna  q q q q q q q q 
Klättring  q q q q q q q q 
Längdskidåkning  q q q q q q q q 
Segling  q q q q q q q q 
Simma, bada och leka   q q q q q q q q 
Skateboard  q q q q q q q q 
Skridskoåkning  q q q q q q q q 
Slalom, snowboard  q q q q q q q q 
Styrketräning  q q q q q q q q 
Tennis  q q q q q q q q 
Volleyboll   q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 
Annat, skriv vad:  q q q q q q q q 



 136 

 
28. Lägg ihop den tid du ägnar åt idrott, i förening och utanför förening. Hur många 

timmar blir det då sammanlagt per vecka? Ta en normalvecka i februari och maj 
som exempel. 

 
 Februari Maj 
 
q Inte någon tid q Inte någon tid 
q Ca. 1 timme per vecka q Ca. 1 timme per vecka 
q Ca. 2 timmar per vecka q Ca. 2 timmar per vecka 
q Ca. 3 timmar per vecka q Ca. 3 timmar per vecka 
q Ca. 4 timmar per vecka q Ca. 4 timmar per vecka 
q Ca. 5 timmar per vecka q Ca. 5 timmar per vecka 
q Ca. 6 timmar per vecka q Ca. 6 timmar per vecka 
q Ca. 7 timmar per vecka q Ca. 7 timmar per vecka 
q Ca. 8 timmar per vecka eller mer q Ca. 8 timmar per vecka eller mer 
 
 
29. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 

din familj eller någon släkting på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Åkt skridskor 
q Åkt skidor 
q Cyklat  
q Paddlat kanot 
q Badat/simmat 
q Promenerat/vandrat 
q Ridit  
q Spelat fotboll 
q Seglat 
q Spelat badminton 
q Spelat bordtennis 
q Spelat tennis 
q Spelat bowling 
q Spelat golf 
q Annat, nämligen: ..........................................................................................................  
 
30. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, det vill säga minst en 

gång i veckan? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingen 
q Några 
q De flesta 
q Alla 
q Vet inte 
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31. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Kompass 
r Kanot (kajak, kanadensare) 
r Golfutrustning 
r Badmintonrack 
r Tennisrack 
r Bordtennisrack 
r Segelbåt 
r Fotboll/basketboll/volleyboll 
r Skateboard 
r Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 
32. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Längdåkningsskidor 
r Slalomskidor/snowboard 
r Skridskor 
r Långfärdsskridskor 
r Cykel 
r Inlines 
r Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar) 
 
33. Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 

året? Du kan sätta flera kryss. 
 
q Klättring utomhus i berg 
q Paddling 
q Cykling i skogen 
q Vandring i naturen 
q Sovit i tält 
q Skridskoåkning utomhus 
q Skidåkning 
q Ridit utomhus 
q Badat/simmat utomhus 
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34. Hur ser du på följande idrotter? Vilka idrotter tror du att pojkar och flickor är in-

tresserade av att syssla med? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

Både flickor  Mestadels  Mestadels 
och pojkar  flickor  pojkar 
 

Ishockey q q q 
Ridning q q q 
Brottning q q q 
Fotboll q q q 
Tennis q q q 
Golf q q q 
Konståkning q q q 
Gymnastik  q q q 
Boxning q q q 
Konstsim q q q 
Basket q q q 
Balett q q q 
Karate q q q 
Aerobics / motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis) q q q 
 
 
35. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 
r Person A: Rör sig ganska lite. 
r Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
r Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
r Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
r Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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DIN FRITID 
 
36. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 

den tid som du inte går i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
bäst om att göra. Du får högst skriva 3 olika saker. 

 
1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 

 
37. Vilka av de här 16 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid me-

nas den tid som du inte går i skolan. Skriv siffran som står framför de t som du tyck-
er sämst om att göra. Du får högst skriva 3 olika saker. 

 
38. Hur många timmar brukar du se på TV eller video varje dag? Sätt bara ett kryss i 

varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Ca. 1 timme per dag r Ca. 1 timme per dag 
q Ca. 2 timmar per dag r Ca. 2 timmar per dag 
q Ca. 3 timmar per dag r Ca. 3 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
 
39. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller sur-

fa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. 
 
måndag-fredag lördag-söndag 
q Aldrig r Aldrig 
q Ca. 1 timme per dag r Ca. 1 timme per dag 
q Ca. 2 timmar per dag r Ca. 2 timmar per dag 
q Ca. 3 timmar per dag r Ca. 3 timmar per dag 
q 4-6 timmar per dag r 4-6 timmar per dag 
q Mer än 6 timmar per dag r Mer än 6 timmar per dag 
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40. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? (T.ex. spelar bordtennis, spelar basket, 
åker skateboard, promenerar) Sätt bara ett kryss. 

 
q Sitter för det mesta stilla 
q Rör mig någon gång i veckan 
q Rör mig flera gånger i veckan 
q Rör mig någon gång varje dag 
q Rör mig så gott som varje rast 
 
41. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje dag för att ta dig till och 

från skolan?  
Sätt bara ett kryss. (Om du bor lika mycket på två ställen kan du sätta två kryss.) 

 
q Ingenting alls 
q Ca. 10 minuter eller mindre varje dag 
q Ca. 20 minuter varje dag 
q Ca. 30 minuter varje dag 
q Ca. 40 minuter varje dag 
q Ca. 50 minuter eller mer varje dag  
 
42. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje vecka för att ta dig till och 

från dina fritidsaktiviteter? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 1 timme/vecka 
q Ca. 2 timmar/vecka 
q Ca. 3 timmar/vecka 
q Ca. 4 timmar/vecka 
q Mer än 4 timmar/vecka, skriv hur många timmar: .......................................................  
 
43. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje  vecka för att ta dig till och 

från dina kompisar? Sätt bara ett kryss. 
 
q Ingenting alls 
q Ca. 1 timme/vecka 
q Ca. 2 timmar/vecka 
q Ca. 3 timmar/vecka 
q Ca. 4 timmar/vecka 
q Mer än 4 timmar/vecka, skriv hur många timmar: .......................................................  
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FRÅGOR OM DIG OCH DIN FAMILJ 
 
 
44. Hur bor du? Om du bor på ett ställe sätter du bara ett kryss. Om du bor på två stäl-

len kan du sätta två kryss. 
 
q I radhus/kedjehus/parhus 
q I villa 
q I lägenhet 
q Annat: ...........................................................................................................................  
 
45. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, fosterföräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som du 
vuxit upp tillsammans med. 

 
r Nej 
r Ja, jag själv i ........................................................  och kom till Sverige när jag var ......... år 
 
r Ja, min mamma i ........................................ och flyttade till Sverige när hon var  r barn 
 r vuxen 
 
r Ja, min pappa i ............................................ och flyttade till Sverige när han var  r barn 
 r vuxen 
 
46. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 

din familj har. 
 
r Bil  
r Båt (med sovplatser)  
r Sommarstuga/fritidshus 
r Husvagn/husbil 
r Filmkamera/videokamera 
r Dator  
 
47. Har du någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 
r Eget rum hemma 
r Egen dator 
r Egen TV 
r Egen stereo 
r Egen mobiltelefon 
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48. Har du någon gång varit på skidsemester i Sverige eller Norge? 
 
r Ja 
r Nej  
 
49. Har du någon gång varit på skidsemester utanför Sverige och Norge? 
 
r Ja 
r Nej  
 
50. Har du varit på någon annan form av semester i något land utanför Sverige, Norge, 

Danmark och Finland? 
 
r Ja 
r Nej  
 
 
 
 
 

Ett stort tack för att du svarade på frågorna! 
 
 
 
 


