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Enkät till aktivitetsgruppen   Bilaga 1 
 
Kryssa eller svara på följande frågor så gott du kan! Om alternativen inte stämmer helt och hållet – 
svara med det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker. Dina uppgifter kommer att 
analyseras med hjälp av statistiska metoder vilket gör det omöjligt att spåra vad just du har svarat. 
   
1. Jag är: 
Tjej  Kille   Årskurs: ________ Född år:________ 
 
2. Vad brukar du göra på eftermiddag efter skolan? 
(Läs igenom alla alternativ innan och fyll i de tre sakerna du gör mest)  
Hör på musik Läser läxor  Umgås med kompisar inomhus  
Tittar på TV  Läser bok  Är ute med kompisar 
Tittar på video Sköter djur  Är ute själv 
Spelar data-/TV-spel Vilar  Är hemma själv 
Spelar instrument Leker / bollspel ute Är med familjen 
Gör ingenting Deltar i idrott Hjälper till hemma  
Är på fritidsgård Annat:______________________________________________ 
 
3. Hur många idrottslektioner har du i veckan _____ st  
 
4. Hur många idrottslektioner i veckan skulle du vilja ha i skolan?   
 en gång     2 gånger     3 gånger     4 gånger     varje dag 
 
5. Hur ofta deltar du aktivt på idrottslektionerna? 
 Aldrig      Några enstaka gånger      Hälften av gångerna      Nästan alltid     Alltid 
  
6. Har ni daglig fysisk aktivitet (minst 30 min/dag) på er skola?   Ja    Nej 
 
6.b) Om ja, vad brukar du göra? _____________________________________________________ 
 
6.c) Vad tycker du om det? __________________________________________________________ 
 
7.a Hur många timmar normalt tittar du på TV/DVD/video  på en dag? 
 Högst 1 timme  1-2 timmar             3-4 timmar        Mer än 4 timmar 
 
7.b Hur många timmar normalt spelar du data- / TV-spel på en dag? 
 Högst 1 timme  1-2 timmar             3-4 timmar        Mer än 4 timmar 
 
8. Hur ofta är du ute minst en timma i sträck på din fritid?    
 Varje dag   5-6 dagar i veckan   3-4 dagar i veckan 
 Högst 2 dagar i veckan  Mindre än en gång i veckan 
 
9. Hur lång tid är du ute sammanlagt på en vardag/skoldag?            
 Högst en halvtimme    Mellan en halvtimme och en timme   mer än en timme    
 Mer än två timmar       Mer än tre timmar 
 
10. Hur ofta brukar du leka, gå snabbt, cykla eller idrotta under minst 20 minuter så att du blir 
minst andfådd eller svettig ……  
a) i skolan 
 Varje dag    3-4 dagar i veckan     2 dagar i veckan      
 1 dag i veckan      mindre än en gång i veckan 
 
b) på fritiden 
 Varje dag     5-6 dagar i veckan     3-4 dagar i veckan    
 2 dagar i veckan       1 dag i veckan      mindre än en gång i veckan 
 
11.Vad gör du oftast när du rör på dig på fritiden? ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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12. Vad gör du oftast på rasterna? ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
13. Hur ofta är du ute på rasterna ? 
 Minst tre gånger/dag      Två gånger/dag          En gång/dag             
 Några gånger/vecka       Högst en gång/vecka       Några gånger/månad           Aldrig 
 
14.a) Hur tycker du att möjligheterna är för rastaktiviteter (spel, lek, m.m.) utomhus?  
  Mycket bra            Bra      Dåligt          Mycket dåligt 
 
Varför ___________________________________________________________________ 
 
14.b) Skulle du delta om det är ordnades rastaktiviteter utomhus?  
 Ja            Kanske                 Nej     
 
Varför ____________________________________________________________________ 
 
15. Vad skulle du vilja göra utomhus på rasterna? 
 
Svar _____________________________________________________________________ 
 
16. Hur ofta brukar du ha …….   
a) Ont i huvudet? 
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan           i veckan         i månaden          per termin 
 
b) Ont i nacke/axlar eller rygg?  
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan            i veckan         i månaden          per termin 
 
c) Ont i magen? ( ej hunger känsla ) 
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan           i veckan         i månaden           per termin 
 
17.a) Har du blivit mobbad den här terminen?  
 Nej  Ja, en gång         Ja, 2-5 gånger       Ja, mer än 5 gånger 
 
Om ja, svara gärna på vilket sätt _______________________________________________ 
 
17.b)) Har du mobbat någon den här terminen?  
 Nej  Ja, en gång         Ja, 2-5 gånger       Ja, mer än 5 gånger 
 
Om ja, svara gärna på varför __________________________________________________ 
 
18. Hur ofta brukar du känna dig ensam?  
 Varje dag     Flera gånger    En gång    Någon gång    Någon gång    Aldrig  
           i veckan           i veckan       i månaden          per termin 
 

Om ja, svara gärna om du kan varför __________________________________________ 
 
19. Hur tar du dig till skolan? 
 Åker bil  Åker buss/skolskjuts  Cyklar/går   Cyklar/går  
      mindre än 10 minuter     mer än 10 minuter 
20. Trivs du i skolan? 
 Nej, inte alls    Inte så bra      Rätt så bra/för det mesta  Ja, mycket bra 
 
21. Äter du skolmaten? 
 Nej, aldrig         Ibland     Ganska ofta     Nästan alltid  Ja, varje skoldag 
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22. Anser du att du orkar vara tillräckligt koncentrerad på lektionerna? 
 
 Nej   Vet inte   Rätt så bra        Ja 
     
23. Hur mycket sover du oftast per natt? 
 
 Mindre än 6 tim.  6-7 timmar  8-9 timmar   10 timmar eller mer  
 
24. Äter du frukost? 
 
 Aldrig  Sällan  Nästan alltid  Alltid 
 
25. Äter du godis? 
 
 Varje dag  Nästan varje dag  1-2 gånger/vecka      Sällan   Aldrig 
 
26. Känner du dig stressad? 
 
 Varje dag  Flera gånger  En gång   Någon gång  Någon 
gång  Aldrig       
 
27. Har du några riktigt goda vänner? 
 
 Nej, inga  Några få  Ganska många  Många 
 
28. Pratar du med andra när du är ledsen? 
 
 Aldrig  Sällan  Nästan alltid  Alltid 
 
29. Har du några fritidsintressen? 
 

 Nej, inga  Några få  Ganska många  Många          
 
30. Är du med i någon idrottsförening? (t.ex. fotboll, ridklubb, dans, tennis, badminton,….)                     
 Ja  Nej  
Om Ja 
 a) I vilken idrott/vilka idrotter:_____________________________________________ 
 
 b) Hur ofta tränar du i någon idrottsförening? 
 Varje dag                           Fem till sex gånger i veckan                   Tre till fyra gånger  i veckan        
 Två gånger i veckan           En gång i veckan 
  
Om Nej 
a)  Jag skulle vilja prova någon idrott på min fritid, vilken i så fall? ____________________
  
b)   Jag är inte intresserad av någon idrott 
 
31. Har ni haft aktiviteter med idrottsföreningar (Handslaget) i skolan eller hos föreningen? 
 
 Nej   (om nej, går till fråga 41)   Ja        Om ja, svara även på följande frågor 
  
32.a) Vilka idrotter? _______________________________________________________________  

 
32.b) Hur ofta deltar du aktivt på idrottsaktiviteterna som idrottsföreningar har haft? 
 

 Aldrig       Några enstaka gånger       Hälften av gångerna      Nästan alltid      Alltid 
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33. Hur har du tyckt det har varit när idrottsföreningar har haft (Handslaget) fysisk aktivitet med 
er? 
 Mycket bra     Bra     Varken bra eller dålig     Dåligt      Mycket dåligt 
 
Varför?__________________________________________________________________________
  
34. Hur många nya idrotter har du provat när idrottsföreningar har varit i skolan? ____________ 
 
35. Vad tycker du om ni skulle ha mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med idrottsföreningar ? 
 
 Mycket bra            Bra                   Dåligt         Mycket dåligt 
 
Kommentera gärna ________________________________________________________________ 
 
36. Har aktiviteterna i skolan med idrottsföreningar gjort att du har blivit mer fysisk aktiv:  
       a) i skolan  Ja    Nej 
       b) på din fritid  Ja    Nej 
 
37. Hur tycker du att föreningsledare har varit när de har haft fysisk aktivitet (Handslaget) med 
er?  
 

  Mycket duktiga    Duktiga   Så där   Dåliga   Mycket dåliga 
 
38. Tycker du att det har blivit mer idrott/fysisk aktivitet i er klass sedan idrottsföreningar har 

haft aktiviteter med er (Handslaget) 
 

  Ja, absolut    Ja     Tveksamt   Nej   Nej, absolut inte 
 
39. Tycker du att de som inte deltar på idrottslektioner har deltagit när idrottsföreningar har 
haft  aktiviteter?  

 Nej  Några få  Ganska många  Många 
 
40.a) Har du börjat i en ny idrottsförening sedan du provat på aktiviteter med idrottsföreningar       
(Handslaget) 
 

 Ja     Nej 
 

Om ja, vilken/vilka idrotter___________________________________________________ 
 
40.b) Hur ofta tränar du i den nya idrottsföreningen? ____ gånger per vecka 
 
 
41. Tycker du att idrottsföreningar ska ha fysisk aktivitet i skolan? 

  
  Ja, absolut           Ja              Tveksamt            Nej   Nej, absolut inte 

 
Varför_____________________________________________________________________ 
 
42. Har idrottsföreningar haft aktiviteter i din klass under höstterminen –06? 
  

 Ja Om ja, Hur många gånger?  Antal _________    
 
Vad tycker du om det? _______________________________________________________________ 
 
  Nej 
 
Vad tycker du om det? ______________________________________________________________
  
 
 
     Tack för att du hjälper oss i våran ”undersökning” ! 
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Enkät till jämförelsegruppen   Bilaga 2 
 
Kryssa eller svara på följande frågor så gott du kan! Om alternativen inte stämmer helt och hållet – 
svara med det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker. Dina uppgifter kommer att 
analyseras med hjälp av statistiska metoder vilket gör det omöjligt att spåra vad just du har svarat. 
 
1. Jag är: 
Tjej  Kille   Årskurs: ________ Född år:________ 
 
2. Vad brukar du göra på eftermiddag efter skolan? 
(Läs igenom alla alternativ innan och fyll i de tre sakerna du gör mest)  
Hör på musik Läser läxor  Umgås med kompisar inomhus  
Tittar på TV  Läser bok  Är ute med kompisar 
Tittar på video Sköter djur  Är ute själv 
Spelar data-/TV-spel Vilar  Är hemma själv 
Spelar instrument Leker / bollspel ute Är med familjen 
Gör ingenting Deltar i idrott Hjälper till hemma  
Är på fritidsgård Annat:______________________________________________ 
 
3. Hur många idrottslektioner har du i veckan _____ st  
 
4. Hur många idrottslektioner i veckan skulle du vilja ha i skolan?   
 en gång     2 gånger     3 gånger     4 gånger     varje dag 
 
5. Hur ofta deltar du aktivt på idrottslektionerna? 
 Aldrig      Några enstaka gånger      Hälften av gångerna      Nästan alltid     Alltid 
  
6.a) Har ni daglig fysisk aktivitet (minst 30 min/dag) på er skola?   Ja    Nej 
 
6.b) Om ja, vad brukar du göra? 
__________________________________________________________ 
 
6.c) Vad tycker du om det? 
______________________________________________________________ 
 
7.a) Hur många timmar normalt tittar du på TV/DVD/video på en dag? 
 Högst 1 timme  1-2 timmar             3-4 timmar        Mer än 4 timmar 
 
7.b) Hur många timmar normalt spelar du data- / TV-spel på en dag? 
 Högst 1 timme  1-2 timmar             3-4 timmar        Mer än 4 timmar 
 
8. Hur ofta är du ute minst en timma i sträck på din fritid?    
 Varje dag   5-6 dagar i veckan   3-4 dagar i veckan 
 Högst 2 dagar i veckan  Mindre än en gång i veckan 
 
9. Hur lång tid är du ute sammanlagt på en vardag/skoldag?            
 Högst en halvtimme    Mellan en halvtimme och en timme   mer än en timme    
 Mer än två timmar       Mer än tre timmar 
 
10. Hur ofta brukar du leka, gå snabbt, cykla eller idrotta under minst 20 minuter så att du blir  
minst andfådd eller svettig ……  
a) i skolan 
 Varje dag    3-4 dagar i veckan     2 dagar i veckan      
 1 dag i veckan      mindre än en gång i veckan 
 
b) på fritiden 
 Varje dag     5-6 dagar i veckan     3-4 dagar i veckan    
 2 dagar i veckan       1 dag i veckan      mindre än en gång i veckan 
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11.Vad gör du oftast när du rör på dig på fritiden? ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Vad gör du oftast på rasterna? ___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
13. Hur ofta är du ute på rasterna ? 
 Minst tre gånger/dag      Två gånger/dag               En gång/dag             
 Några gånger/vecka       Högst en gång/vecka      Några gånger/månad           Aldrig 
 
14. Hur tycker du att möjligheterna är för rastaktiviteter (spel, lek, m.m.) utomhus?  
  Mycket bra            Bra      Dåligt          Mycket dåligt 
 
Varför ___________________________________________________________________________ 
 
15. Vad skulle du vilja göra utomhus på rasterna? 
 
Svar _____________________________________________________________________________ 
 

16. Hur ofta brukar du ha …….   
a) Ont i huvudet? 
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan           i veckan         i månaden          per termin 
 
b) Ont i nacke/axlar eller rygg?  
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan           i veckan         i månaden          per termin 
           
c) Ont i magen? ( ej hunger känsla ) 
 Varje dag     Flera gånger     En gång     Någon gång     Någon gång     Aldrig                
           i veckan           i veckan         i månaden           per termin 
 
17.a) Har du blivit mobbad den här terminen?  
 Nej  Ja, en gång         Ja, 2-5 gånger       Ja, mer än 5 gånger 
 
Om ja, svara gärna på vilket sätt _______________________________________________ 
 
17.b) Har du mobbat någon den här terminen?  
 Nej  Ja, en gång         Ja, 2-5 gånger       Ja, mer än 5 gånger 
 
Om ja, svara gärna på varför __________________________________________________ 
 
18. Hur ofta brukar du känna dig ensam?  
 Varje dag     Flera gånger    En gång    Någon gång    Någon gång    Aldrig  
           i veckan          i veckan       i månaden          per termin 
 
Om ja, svara gärna om du kan varför __________________________________________ 
      
19. Hur tar du dig till skolan? 
 Åker bil  Åker buss/skolskjuts  Cyklar/går   Cyklar/går  
      mindre än 10 minuter     mer än 10 minuter 
20. Trivs du i skolan? 
 Nej, inte alls    Inte så bra      Rätt så bra/för det mesta  Ja, mycket bra 
 
21. Äter du skolmaten? 
 Nej, aldrig         Ibland     Ganska ofta     Nästan alltid  Ja, varje skoldag 
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22. Anser du att du orkar vara tillräckligt koncentrerad på lektionerna? 
 Nej   Vet inte   Rätt så bra        Ja 
    
23. Hur mycket sover du oftast per natt? 
 Mindre än 6 tim.  6-7 timmar  8-9 timmar   10 timmar eller mer  
 
24. Äter du frukost? 
 
 Aldrig  Sällan  Nästan alltid  Alltid 
 
25. Äter du godis? 
 
 Varje dag  Nästan varje dag  1-2 gånger/vecka      Sällan   Aldrig 
 
26. Känner du dig stressad? 
 
 Varje dag  Flera gånger  En gång   Någon gång  Någon gång  Aldrig                
              i veckan                 i veckan           i månaden               per termin 
 
27. Har du några riktigt goda vänner? 
 
 Nej, inga  Några få  Ganska många  Många 
 
28. Pratar du med andra när du är ledsen? 
 
 Aldrig  Sällan  Nästan alltid  Alltid 
 
29. Har du några fritidsintressen? 
 

 Nej, inga  Några få  Ganska många  Många 
 
30. Är du med i någon idrottsförening? (t.ex. fotboll, ridklubb, dans, tennis, badminton,….)                     
 

  Ja  Nej  
 

Om Ja 
 a) I vilken idrott/vilka idrotter:_____________________________________________ 
 
 b) Hur ofta tränar du i någon idrottsförening? 
 

 Varje dag                            Fem till sex gånger i veckan                   Tre till fyra gånger i veckan        
 Två gånger i veckan           En gång i veckan 
  
Om Nej 
a)  Jag skulle vilja prova någon idrott på min fritid, vilken i så fall? ____________________
  
b)   Jag är inte intresserad av någon idrott 
 
31. Vad tycker du om att ha mer idrott i skolan med idrottsföreningar ? 
 

 Mycket bra            Bra                   Dåligt         Mycket dåligt 
 
Vad skulle du vilja ändra______________________________________________________________ 
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32. Vilka idrotter har du provat där idrottsföreningar har haft aktiviteterna (Handslaget)?  
 

 Amerikansk fotboll    Bågskytte      Handboll     Motorcykel  
 Badminton         Capoeira   Handikappidrott  Mångkamp  
 Bandy   Curling   Innebandy    Ridsport 
 Bangolf   Cykel   Inline        Rodd  
 Baseboll   Dans   Ishockey           Rugby            
 Basket   Dragkamp   Jiujutsu/Jujitsu    Segling 
 Bordtennis         Fotboll   Judo   Simning 
 Boule   Friidrott   Kanot   Skidor 
 Bowling   Frisbee   Karate   Skolidrott  
 Boxning         Fäktning      Klättring   Skridsko 
 Brottning   Golf   Konståkning  Skytte  
 Bilsport             Gymnastik   Korpen     Squash 
 Orientering    Styrkelyft   Taekwondo   Tennis 
 Tyngdlyftning  Triathlon   Vattenskidor   Varpa 
  Volleyboll   Vandring/promenad  Annat:_____________  __________ 
 
33. Hur ofta deltar du aktivt på aktiviteterna som idrottsföreningar har? 
 

 Aldrig      Några enstaka gånger      Hälften av gångerna      Nästan alltid      Alltid 
  
34. Hur har du tyckt det har varit när idrottsföreningar har haft (Handslaget) fysisk aktivitet med 
er? 
 

  Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig      Dåligt       Mycket dåligt 
 
Varför?___________________________________________________________________________ 
 
35. Vill du att Handslaget, fysisk aktivitet med idrottsföreningar fortsätter i din klass nästa år? 
  
 Ja              Vet ej    Nej 
 

Varför ____________________________________________________________________________ 
 
36. Har aktiviteterna i skolan med idrottsföreningar gjort att du har blivit mer fysisk aktiv:  
       a) i skolan  Ja    Nej 
       b) på din fritid  Ja    Nej 
 
37. Hur tycker du att föreningsledare har varit när de har haft fysisk aktivitet (Handslaget) med 
er?  
 

  Mycket duktiga    Duktiga   Så där   Dåliga   Mycket dåliga 
 
38. Tycker du att det har blivit mer idrott/fysisk aktivitet i er klass sedan idrottsföreningar har 

haft aktiviteter med er (Handslaget) 
 

  Ja, absolut    Ja     Tveksamt   Nej   Nej, absolut inte 
 
39. Tycker du att de som inte deltar på idrottslektioner har deltagit när idrottsföreningar har 
haft  aktiviteter?  
 

 Nej  Några få  Ganska många  Många 
 
40.a) Har du börjat i en ny idrottsförening sedan du provat på aktiviteter med idrottsföreningar         
(Handslaget) 
 

 Ja     Nej 
 

Om ja, vilken/vilka idrotter___________________________________________________ 
 
40.b) Hur ofta tränar du i den nya idrottsföreningen? ____ gånger per vecka 
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41. Tycker du att idrottsföreningar ska ha fysisk aktivitet i skolan? 
  
  Ja, absolut           Ja              Tveksamt            Nej   Nej, absolut inte 

 
Varför_____________________________________________________________________ 
  
42. Har idrottsföreningar haft aktiviteter i din klass under höstterminen –06? 
  

 Ja Om ja, Hur många gånger?  Antal _________    
 
Vad tycker du om det? 
___________________________________________________________________ 
 
  Nej 
 
Vad tycker du om det? 
___________________________________________________________________ 
 

Tack för att du hjälper oss i vår ”undersökning”! 
 


