
  Bilaga 1 

Instrument 

 

1. Hur ofta brukar du leka, gå snabbt, cykla eller idrotta under minst 20 minuter 

så att du blir minst andfådd eller svettig i skolan? 

1. Mindre än en gång i veckan     2. 1-2 dagar i veckan 

3. 3-4 dagar i veckan                    4. 5 dagar i veckan 

 

2. Hur ofta är du ute på rasterna? 

1. Aldrig                            2. Några gånger/månad      3. Högst en gång/vecka      

4. Några gånger/vecka      5. En gång/dag                    6. Minst två gånger/dag 

 

3. Hur ofta brukar du leka, gå snabbt, cykla eller idrotta under minst 20 minuter 

så att du blir minst andfådd eller svettig på fritiden? 

1. Mindre än en gång i veckan          2. 1-2 dagar i veckan 

3. 3-4 dagar i veckan                         4. Minst fem dagar i veckan 

 

4. Hur ofta är du ute minst en timme i sträck på din fritid? 

1. Mindre än en gång i veckan       2. Högst 2 dagar i veckan    3. 3-4 dagar i veckan 

4. 5-6 dagar i veckan                      5. Varje dag 

 

5. Hur många timmar sover du oftast per natt? 

1. Mindre än 6 timmar        2. 6-7 timmar         

3. 8-9 timmar                      4. 10 timmar eller mer 

             

6. Känner du dig stressad? 

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 

    

7. Brukar du känna dig ensam? 

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 
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8. Hur ofta har du huvudvärk? 

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 

  

9. Hur ofta har du ont i nacke/axlar? 

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 

 

10. Hur ofta har du ont i ryggen?  

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 

 

11. Hur ofta har du ont i magen, (ej hungerkänsla)?   

1. Varje dag                           2. Flera gånger i veckan         3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden      5. Någon gång per termin      6. Aldrig 

 
 


