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Abstrakt 

Introduktion: Att vara fysiskt aktiv som ung minskar risken för flera sjukdomar, därför bör 

rekommendationer för fysisk aktivitet följas. Skolidrott och organiserad idrott är två 

påverkansfaktorer för fysisk aktivitet. Den fysiska aktivitetsnivån minskar över tid och därför 

är sjukgymnasternas arbete att främja fysisk aktivitet hos ungdomar viktigt. I denna studie 

undersöks i vilken ålder den fysiska aktiviteten minskar för att veta när interventioner bör 

sättas in. Syftet med studien var att undersöka nuvarande mängd av fysisk aktivitet och dess 

påverkansfaktorer samt eventuella förändringar från mellanstadiet till gymnasiet hos elever i 

tredje året på gymnasiet. Metod: Försökspersonerna var elever i samhällsklasser på tredje året 

i gymnasiet. Data samlades in via enkäter som skickades ut i klasserna. Enkäten var 

egenkonstruerad och testad genom en pilotstudie. Resultatet visade att den fysiska aktiviteten 

förändrades över tid hos ungdomar och att det fanns könsskillnader. Kvinnor hade en lägre 

fysisk aktivitet som sjönk tidigare i åldrarna jämfört med männen. Medlemmar i organiserad 

idrott var mer fysiskt aktiva men deltagandet sjönk i stigande åldrar. Konklusion: Den 

fysiska aktiviteten på hög intensitet ökar i åldrarna för män men är oförändrad hos kvinnorna. 

Deltagande i organiserad idrott minskar i åldrarna. Kvinnor är mindre fysiskt aktiva än män 

och har ett lägre deltagande i organiserad idrott och på idrottlektioner. Interventioner bör 

därför vara riktade till denna grupp. Majoriteten av eleverna tror att de kommer att vara mer 

fysiskt aktiva i framtiden. Detta indikerar till att interventioner för att behålla den fysiska 

aktiviteten bör sättas in vilket sjukgymnaster kan delta i. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, organiserad idrott, sjukgymnastik, skolidrott, ungdomar.  
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1. Introduktion 

Definitionen för fysisk aktivitet lyder“Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett 

resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning” 

(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2013). Att vara regelbundet fysiskt aktiv kan minska risken 

för ett stort antal sjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression (World 

health organization [WHO], 2010). Den fysiska aktiviteten förändras över tid under 

uppväxten hos barn, skillnaden på frekvensen av fysisk aktivitet skiljer sig mycket mellan 

pojkar och flickor från att de är 9 år till att de fyller 15 år (Mitchell, Pate, Beets & Nader, 

2013). Pojkar i 9 års ålder har en genomsnittlig tid på 59,7 min/dag måttlig till hög fysisk 

aktivitet och flickor 43.7 min/dag. Vid 15 års ålder har den måttliga till höga fysiska 

aktiviteten minskat hos båda könen, pojkar har då ett genomsnitt på 27,6 min/dag och flickor 

ett genomsnitt på 14.9 min/dag.  

 

1.1 Hälsorekommendationer och folkhälsosjukdomar 

Barn och ungdomar som är 5-17 år bör vara fysiskt aktiva 60 minuter om dagen i måttlig till 

hög intensitet (WHO, 2010). Dessa rekommendationer gäller för alla friska barn och 

ungdomar oavsett kön. Den fysiska aktiviteten kan innehålla bland annat lek, sport, 

utbildning, transport, skolaktiviteter och aktiviteter med familjen. Den största delen av 

träningen bör vara aerob. Utöver de 60 minuterna varje dag rekommenderas även aktiviteter 

med hög intensitet tre gånger i veckan för ökad muskelmassa och ökad bentätheten. Dessa 

aktiviteter behöver inte vara strukturerade utan kan innebära lekar som att klättra i träd. Att 

uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet är viktigt för att skelettet ska utvecklas på ett 

fördelaktigt sätt samt att få en muskulär styrka och uthållighet (Strong et al., 2005). Fysisk 

aktivitet i ungdomen mellan åldrarna 9-18 har en betydande roll för att hur den fysiska 

aktiviteten kommer se ut i vuxen ålder (Telama, Yang, Viikari, Valimaki, Wanne & Raitakari, 

2005). Chansen att fortsätta att vara fysisk aktiv ökar därför om fysisk aktivitet utövas i 

skolåldern. 

 

Från 18 års ålder rekommenderas ett minimum på 150 minuters fysisk aktivitet på måttlig 

intensitet i veckan (WHO, 2010). Detta gäller alla friska individer oavsett kön. Utöver detta 

bör 75 minuter fysisk aktivitet utföras på hög intensitet varje vecka. Den fysiska aktiviteten 

kan delas upp under dagen men inte understiga 10 minuter per gång. Minst två gånger i 
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veckan bör aktiviteter som ökar muskelstyrkan och inkluderar de stora muskelgrupperna 

utföras. 

 

WHO skriver 2009 att två av världens ledande globala risker för mortalitet är inaktivitet (6 %) 

samt övervikt och obesitas (5 %). Genom att vara inaktiv eller överviktig ökar risken för 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Fysisk inaktivitet hos barn och ungdomar är en 

av flera faktorer som kan bidra till övervikt enligt Dencker och Andersen (2008). Om dagens 

rekommendationer kring fysisk aktivitet följs är de tillräckliga för att förhindra övervikt pga. 

inaktivitet hos barn och ungdomar.  Detta kan i sin tur leda till att risken för 

överviktsrelaterade sjukdomar i ungdomsåren och i vuxen ålder minskar. Rangul et al. (2012) 

hittade i sin studie ett samband mellan låg fysisk aktivitet och risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt försämrad mental hälsa. De personer som upprätthållit en aktiv livsstil 

från ungdomsår till tidig vuxenålder hade den lägsta riskprofilen. De personer som varit 

inaktiva som unga och sedan blivit fysiskt aktiva som vuxna visade inte en bättre riskprofil 

gentemot de som varit inaktiva både som unga och vuxna eller de som varit aktiva som unga 

men nu var inaktiva. Detta pekar på att vara fysiskt aktiv i tonåren är det viktigaste 

beteendemönstret för att främja hälsan. 

 

1.2 Mängd av fysisk aktivitet relaterat till ålder och kön 

Hos barn i 10 års ålder skiljer det sig mellan flickor och pojkar gällande fysisk aktivitet 

(Corder, Van Sluijus, Ekelund, Jones & Griffin, 2010). Den fysiska aktiviteten hade överlag 

minskat mest hos flickor, där det skett en tydlig förändring av både den totala fysiska 

aktiviteten och den måttligt till höga fysiska aktiviteten under ett års tid. Den stillasittande 

tiden hade däremot ökat mest hos pojkar. Den grupp av barn där fysisk aktivitet minskat mest 

var hos flickor med högre BMI och högre socioekonomisk status. Om denna typ av minskad 

fysisk aktivitet fortsätter in i vuxen ålder kommer det få betydande konsekvenser för hälsan så 

som följdsjukdomar (Dencker & Andersen, 2008).   

 

En review av Dumith, Gigante, Domingues och Kohl (2011) visar att det konsekvent återfinns 

i litteratur att fysisk aktivitet minskar i tonåren. Studien fann att graden av fysisk aktivitet 

minskade med 7 % per år vilket blir kring 60-70 % under tonåren. Man har i studier de 

senaste 10 åren kunnat se att pojkars fysiska aktivitet inte längre minskar i samma takt men att 

det för flickor går i motsatt riktning. Detta gäller för barn i åldrarna 9-12 år. För tonåringar i 
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åldrarna 13-16 kan man se att det sker en större minskning av fysisk aktivitet hos pojkar 

jämfört med flickor. Det krävs dock mer forskning för att fastställa resultat kring 

könsskillnader. Däremot är det rekommenderat att börja tidigt med insatser för fysisk aktivitet 

för flickor samt stimulera till olika fysiska aktiviteter för båda pojkar och flickor efter 

barndomen. 

 

1.3 Skolverksamhet och idrottsföreningar 

I Sveriges grundskola ska alla elever garanteras 500 timmar idrott och hälsa under skoltiden 

(Skolverket, 2011). På gymnasiet är idrott och hälsa ett av de gymnasiegemensamma ämnen 

som alla gymnasieelever ska läsa. Beroende på vilket program eleverna läser så varierar 

omfattningen av ämnet (Skolverket, 2012). Skolans roll gällande vanor kring fysisk aktivitet 

för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år har betydelsefull effekt. En ökad fysisk aktivitet i 

skolan bidrar till en reducering av tv-tittande, reducerat/behållet BMI och förbättrad 

syreupptagningsförmåga (Dobbins, Husson, DeCorby & LaRocca, 2013). Duration av fysisk 

aktivitet under skoltid spelade inte lika stor roll som interventionerna kring fysisk aktivitet i 

skolan. Två faktorer som är viktiga för att främja en fortsatt aktiv livsstil är att ge barn och 

ungdomar en positiv bild av fysisk aktivitet och föräldrars stöd.  

 

Många barn bor på gångavstånd till sin skola men blir ändå körda i bil (Morency & Demers, 

2009). Att ersätta en kort resa med motorfordon mot gång eller kan öka den fysiska 

aktivitetsnivån hos barn och bidra till att barnen möter rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Detta gäller även om motorfordon ersätts av cykel (Andersen, Lawlor, Cooper, 

Froberg & Anderssen, 2009). Cyklister har en högre aerob kapacitet jämfört med de som går 

eller åker motorfordon.  

 

Att vara medlem i en sportklubb under tonåren kan ha en positiv påverkan på fysisk aktivitet i 

vuxen ålder (Perkins, Jacobs, Barber & Eccles, 2004). Medlemskap i en organiserad 

sportklubb är en faktor som bidrar till en högre aktivitetsnivå hos barn och ungdomar (Ortlieb 

et al., 2013; Jekauc, Reimers, Wagner & Woll, 2013). Barn som inte är medlemmar i en 

sportklubb har en lägre aktivitetsnivå speciellt under vinterhalvåret (Ortlieb et al., 2013). 

Personer som är medlemmar på tränings- och gymanläggning skattar sin fysiska hälsa bättre 

än personer som inte är det (Ready, Naimark, Tate & Boreskie, 2005). De uppgav också i 
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högre grad att de motionerade regelbundet och upplevde sin livsstil som mer hälsofrämjande 

än övriga.  

 

1.4 Sjukgymnastens betydelse för ungdomars hälsa 

Sjukgymnaster kan jobba i både förebyggande och behandlande syfte med individer i alla 

åldrar (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). De har som syfte att främja hälsa, att förebygga ohälsa 

samt att hjälpa personer med sjukdomar och skador. Rörelse är ett centralt begrepp inom 

sjukgymnastik. Studier har gjorts gällande barn- och ungdomars fysiska aktivitet, där det har 

visats att det kan påverka den framtida hälsan (Dencker & Andersen, 2008; Rangul, Bauman, 

Lingaas Holmen & Midthjell. 2012).  

 

I denna studie undersöks i vilken ålder den fysiska aktiviteten förändras. Denna studie 

kommer därför undersöka hur faktorerna ålder, kön och organiserad idrott hos barn- och 

ungdomar kopplade till den fysiska aktiviteten. Detta anser vi vara viktigt för att veta vart 

eventuella interventionerna kan behövas.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nuvarande mängd av fysisk aktivitet och dess 

påverkansfaktorer samt eventuella förändringar från mellanstadiet till gymnasiet hos elever i 

tredje året på gymnasiet. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur ser den nuvarande fysiska aktiviteten ut hos gymnasieelever? 

- Förändras den fysiska aktivitet från mellanstadiet till gymnasiet? 

- Hur många deltar i organiserad idrott? 

- Finns det skillnader gällande fysisk aktivitet mellan könen? 

 

3. Material och metod 

3.1 Försökspersoner 

Ungdomar som gick tredje året på samhällsprogrammet på ett gymnasium i södra Sverige 

inkluderades. Samhällsprogrammet ansågs av författarna till studien vara representativt mot 

övriga poulationens träningsvanor och könsfördelning. Klasser med idrottsinriktning valdes 

bort då författarna tror att de är mer fysiskt aktiva än övriga populationen.  

 

3.2 Mätmetod  

En egenkonstruerad enkät (bilaga 1) utformades utifrån frågeställningarna med hjälp av 

befintlig litteratur och enkäter (Olsson & Sörensen, 2011; Trost, 2012). Enkäten är ej testad 

för validitet men det har utförts en pilotstudie. I pilotstudien testades enkäten på 10 personer i 

åldrar som motsvarande tänkta försökspersoner. På enkäten i pilotstudien fanns en fråga i 

slutet om hur enkäten var att besvara och hur den skulle kunna göras lättare att besvara. Efter 

en dialog med dessa personer korrigerades enkäten till en slutgiltig version. Enkäten innehöll 

bakgrundsfrågor om kön och ålder samt frågor om nuvarande fysisk aktivitetsnivå, 

aktivitetsnivå bakåt i tiden samt en sista fråga kring aktivitetsnivå i framtiden. Frågorna 

handlade om fysisk aktivitetsnivå, transportsätt, skolidrott och organiserad idrott.. 
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3.3 Procedur 

Rektorer på flera skolor kontaktades med en förfrågan om deltagande i studien. Det var en 

skola som var positiv till att delta i studien. Ansvarig rektor tillfrågades via telefon och mail 

om det var möjligt att studien kunde utföras på skolan. Då rektorn givit sitt medgivande 

skickades ett informationsbrev ut via mail (bilaga 2). Rektorn hänvisade till en lärare för 

samhällsprogrammet som kunde vara kontaktperson. Enkäterna skickades till läraren som 

delade ut enkäterna i två samhällsklasser. Det var frivilligt att delta i studien och att besvara 

enkäten. Information gavs både skriftligt och muntligt till eleverna. Enkäten bestod av ett 

informationsbrev till eleverna (bilaga 3) samt enkäten. Det fanns en mall till enkäten (bilaga 

4) för att läraren skulle svara samma sak till alla elever om det uppkom frågor. Enkäterna 

samlades in av läraren och skickades till författarna till studien. Av de 50 enkäter som 

skickats ut, inkluderades 47 enkäter. Två elever avböjde att svara på enkäten och en enkät 

exkluderades på grund av att den besvarats felaktigt. Av de inkluderade enkäterna var det 18 

män och 29 kvinnor i åldrarna 17- 19 år.   

 

3.4 Analys 

Enkäterna kodades och data bearbetades i Microsoft excel. Den deskriptiva statistiken 

redovisades i tabellform. I tabellen redovisades medelvärde, median, procent och antal. 

Tabeller och figurer har använts för att förtydliga vissa resultat.  

 

Några elever hade på fråga två ”Hög fysisk aktivitet under skolåren” skrivit in mer än ett antal 

tillfällen i veckan då de utförde fysisk aktivitet på hög intensitet (bilaga 1). När de skrivit två 

nummer ”Vilket var det vanligaste sättet du transporterade dig till skolan under skolåren?” 

hade vissa elever valt mer än ett transportsätt ex. gå 5 minuter och sedan motorfordon. Här 

presenterades därför i resultatet en kolumn med rubriken kombinerad transport. Inom 

kombinerad transport ingick två eller tre transportsätt vilket innebar ett passivt och minst ett 

passivt transportsätt. En del elever hade inte angett minuter på transportsätten cykel samt gång 

och därför redovisas inte minuter utan endast vanligast förekommande transportsätt.  

 

På fråga sju ”Hur tror du att din fysiska aktivitetsnivå kommer att se ut om 5 år jämfört med 

nuläget?” fanns en 10 cm lång linje där eleverna skulle kryssa i hur de trodde att den framtida 

fysiska aktiviteten skulle förändras. Till vänster stod det ”minska kraftigt”, på mitten 

”oförändrat” och till höger ”öka kraftigt”. Resultatet delades upp på fem parametrar som var 
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”minska kraftigt, ”minska”, ”oförändrat”, ”öka” samt ”öka kraftigt”. För att läsa av detta på 

linjen delades den på fem med två centimeter/ parameter.  

 

För att beräkna samband mellan fysisk aktivitet på hög intensitet och medlemskap i 

organiserad idrottsklubb slogs årskurs 4-6 (mellanstadiet) samman respektive 7-9 (högstadiet) 

och år 1-3 (gymnasiet). Hade eleverna varit eller inte varit medlemmar alla år i mellanstadiet 

valdes det som var vanligast. Exempelvis om alternativet medlem var ikryssat i 4:an och 5:an 

och alternativet inte medlem i 6:an, då valdes medlem.  

 

4. Etiska överväganden 

Rektorer och lärare kontaktades innan eleverna för att enkäterna inte skulle påverka 

undervisning alternativt rast allt för mycket. Enkäten utformades så att den skulle gå snabbt 

att besvara. Alla elever hade inte fyllt 18 år men eftersom studien endast utfördes på elever i 

sista året på gymnasiet så skulle alla fylla det samma år. Författarna till studien menar därför 

att eleverna kunde fatta egna beslut om att delta i studien. Information gavs både skriftligt och 

muntligt om att det går att avbryta deltagandet i enkäten när som helst utan att ange orsak då 

det fanns en risk att medverkande i enkäten väckte känslor hos eleverna. Vid funderingar och 

frågor kunde skolorna kontakta författarna till studien via telefon eller mail. Utifrån de 

resultat som blivit presenterat i studien jämfört med den påverkan som enkäten kan ha gett på 

eleverna, så anses risken inte vara större än nyttan.  
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5. Resultat 

5.1 Nuvarande fysisk aktivitet hos gymnasieungdomarna 

Resultatet visade ett medelvärde på 2.9 dagar i veckan då gymnasieeleverna utförde minst 30 

minuters fysisk aktivitet på medelhög intensitet (tabell 1). Medelvärdet på fysisk aktivitet på 

hög intensitet i minst 20 minuter var hos gymnasieeleverna 3.7 tillfällen i veckan (tabell 1). 

Majoriteten av eleverna hade en idrottslektion i veckan under sina tre gymnasieår. 47 % av 

eleverna deltog under gymnasietiden på idrottslektionerna (tabell 2). Det var under gymnasiet 

vanligast att passivt transportera sig till skolan med motorfordon vilket stod för 74% (figur 1). 

Andelen elever som var medlemmar i en idrottsklubb tredje året på gymnasiet var 40 % 

(tabell 4).  

 

Tabell 1 Medelvärdet och median av medelhög och hög fysisk aktivitet samt skillnad mellan män och kvinnor. 

M=medelvärde, Md= median. 

Fysisk aktivitet på medelhög Alla   Män   Kvinnor   

intensitet senaste 7 dagarna M Md M Md M Md 

Antal dagar 2,9 3 3,2 3,5 2,8 3 

Antal tillfällen/ vecka av fysisk 

aktivitet på hög intensitet             

Mellanstadiet 3,0 3 3,0 3 3,0 3 

Högstadiet 3,8 3 4,4 4 3,3 3 

Gymnasiet 3,7 4 4,6 4,5 3,2 3 

 

Tabell 2 Deltagande på idrottslektionerna hos eleverna under de olika skolåren. 

Deltagande i idrottslektioner Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Alltid 81% 66% 47% 

Nästan alltid 17% 28% 38% 

Ibland 0% 4% 13% 

Nästan aldrig 2% 2% 2% 

Aldrig 0% 0% 0% 
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Figur 1: Elevernas vanligaste transportsätt till skolan under de olika skolåren. 

 

5.2 Förändring av fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet på hög intensitet ökade från mellanstadiet till gymnasiet hos män (tabell 1). 

Hos kvinnor var den relativt oförändrad med en eventuell ökning. Transportsättet till skolan 

förändrades mycket mellan mellanstadiet och gymnasiet. I mellanstadiet tog sig majoriteten 

aktivt till skolan till fots jämfört med i gymnasiet där majoriteten tog sig passivt till skolan 

med motorfordon (figur 1). 

 

Deltagandet i organiserad idrott var högst i mellanstadiet och sjönk sedan under varje skolår 

(tabell 3). De elever som alltid deltog på idrottslektionerna minskade från mellanstadiet (81 

%) till gymnasiet (47 %) (tabell 2). Det fanns en skillnad på deltagande mellan män och 

kvinnor där fler män alltid deltog på idrottslektionerna under sin skoltid (figur 2; figur 3).  
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Tabell 3 Andel elever som är medlemmar i organiserad idrott. 

Organiserad idrott Alla % Män % Kvinnor % 

4:an 83% 89% 79% 

5:an 79% 89% 72% 

6:an 81% 83% 79% 

7:an 85% 83% 86% 

8:an 74% 78% 72% 

9:an 68% 78% 62% 

1:an gymnasiet 55% 67% 48% 

2:an gymnasiet 47% 50% 45% 

3:an gymnasiet 40% 44% 38% 

 

 

 

  

Figur 2: Kvinnors deltagande Figur 3: Mäns deltagande på 

På idrottslektionerna under  idrottslektionerna under mellanstadiet,  

Mellanstadiet, högstadiet och  högstadiet och gymnasiet. 

gymnasiet.  

 

 

Både män och kvinnor trodde att det var större chans att deras framtida fysiska aktivitet skulle 

öka än att den skulle minska (tabell 4). Om siffrorna för ”ökar kraftigt” och ”ökar” slogs ihop 

samt ”minskar kraftigt” och ”minskar” var det totalt 50 % av männen som trodde den skulle 

öka och endast 17 % som trodde att den skulle minska (tabell 4). Hos kvinnorna var det 45 % 

som trodde att den skulle öka och 13 % som trodde att den skulle minska. Ungefär hälften (48 

%) av kvinnorna trodde att deras fysiska aktivitet kommer att vara oförändrad i framtiden.  

 

alltid

nästan
alltid

ibland

nästan
aldrig

aldrig

alltid

nästan
alltid

ibland

nästan
aldrig

aldrig



15 
 

Tabell 4 Elevernas antagande om framtida fysiska aktivitet. 

Framtida fysiska aktivitet Alla Män Kvinnor 

Minskar kraftigt 4% 6% 3% 

Minskar 11% 11% 10% 

Oförändrad 43% 33% 48% 

Ökar 26% 22% 28% 

Ökar kraftigt 17% 28% 17% 

 

5.3 Deltagandet i organiserad idrott 

Antalet män och kvinnor som var med i organiserad idrott minskade i de högre årskurserna. 

Kvinnorna hade en topp i 7:an då det är 86 % som är med i en organiserad idrott. Männen 

hade sin topp i 4:an-5:an, då 89 % är med i en organiserad idrott. Deltagandet i organiserad 

idrott halveras från årskurs fyra i mellanstadiet till år tre på gymnasiet. Som visas i tabell 4 

nedan så minskar deltagandet för varje år efter årskurs sju. 

 

Det var 38 elever som under större delen av mellanstadiet var medlemmar i organiserad idrott 

och 9 som inte var det. Under högstadiet var dessa siffror 35 respektive 12 och i gymnasiet 22 

respektive 25. Andelen elever som var medlemmar i organiserad idrott minskar i åldrarna men 

den fysiska aktiviteten på hög intensitet ökar i åldrarna för både medlemmar och icke 

medlemmar (tabell 5). 

 

Tabell 5 Samband mellan medlemskap i organiserad idrott och fysisk aktivitet på hög intensitet beräknat i 

medelvärde under mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.  

 Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Medlemmar i organiserad idrott 3.3 gånger/vecka 5 gånger/vecka 6.5 gånger/vecka 

Icke medlemmar i organiserad 

idrott 

1.7 gånger/vecka 2 gånger/vecka 3.2 gånger/vecka 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiepopulationen är det som avgör vad resultaten ska generaliseras till (Olsson & Sörensen, 

2011). Eftersom studiepopulationen var samhällsklasser på gymnasiet är det mot andra 

samhällsklasser i södra Sverige resultatet skulle kunna vara representativt för. Eftersom det 

var svårt att få kontakt med skolor som var positiva till att delta i studien gjordes studien 

endast på två klasser. Detta kan ha påverkat resultatet negativt eftersom det inte går att 

generalisera till en större population. Det fanns en könskillnad i klasserna då det var större 

andel kvinnor. Detta tror författarna kan tyda på att det är fler kvinnor som läser 

samhällsprogrammet och populationen hade kunnat bli jämnare fördelat om olika 

studieinriktningar valts.  

 

En kvantitativ studie används när det är frekvens som ska undersökas (Trost, 2012) vilket 

denna studie skulle göra. Enkäter är ett vanligt sätt att samla in data på i kvantitativa studier 

(Olsson & Sörensen, 2011). Enkäten är egenkonstruerad vilket gör att den ej är testad för 

validitet och reliabilitet. Hade det funnits en redan utarbetad enkät som var validerad hade det 

varit bättre att använda den (Olsson & Sörensen, 2011). För att testa enkäten gjordes en 

pilotstudie. De som fick testa enkäten gav kommentarer på det som var otydligt eller svårt att 

svara på och en dialog fördes med dem om hur enkäten skulle kunna förbättras. Det är viktigt 

att enkäten är reliabel vilket betyder att det finns en överensstämmelse mellan mätningarna 

(Olsson & Sörensen, 2011). För att enkäten skulle bli mer reliabel gjordes en mall till enkäten 

för att läraren skulle svara samma sak till alla elever.  Frågorna i enkäten utgår från 

frågeställningarna i denna studie och mäter på så sätt det den ska mäta. Eftersom enkäten hade 

god svarsfrekvens kan det tyda på frågorna var lätta att besvara med de befintliga 

svarsalternativen.  

 

Frågor med enkla svarsalternativ valdes eftersom det är tidseffektivt (Trost, 2012). Öppna 

frågor valdes bort eftersom de kräver mer tid och större engagemang vilket kan leda till att 

frågorna blir obesvarade. Även alternativet ”vet ej” uteslöts för att öka svarsfrekvensen. Det 

finns en risk att eleverna inte kommer ihåg hur fysiskt aktiva de varit under tidigare år 

eftersom enkäten består av flera retrospektiva frågor. Trost (2012) skriver att svaren på 

retrospektiva frågor kan vara rimliga idag men att de kanske inte återger dåtiden på ett korrekt 

sätt. De som inte ville medverka i studien valde att inte göra det. Detta sågs som positivt då 
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det visade att eleverna inte kände sig tvingade till att delta samt att informationen i 

informationsbrevet nått fram. Bortfallet i studien var endast (6 %). 

 

Enkäterna skickades ut och besvarades under oktober månad. Detta bör inte ha påverkat 

resultatet i studien då säsong och väder har en signifikant påverkan på fysisk aktivitet i många 

populationer (Chan & Ryan, 2009). Det har inte visats att ungdomar är mer eller mindre 

aktiva under hösten (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer- Elinder, 2004). 

Vintermånaderna har däremot visat en liten negativ påverkan på den fysiska aktiviteten hos 

ungdomar. 

 

Frågan om fysisk aktivitet på medelhög intensitet senaste veckan kan tänkas vara lätt att 

besvara eftersom det är lätt att komma ihåg en vecka bakåt i tiden. Däremot blev det 

missvisande i vissa fall då eleverna skrev att de varit sjuka. Frågan kanske borde ha 

omformulerats till hur fysisk aktivitet på medelhög intensitet ser ut en vanlig vecka. Då hade 

svaret kunnat bli mer rättvisande. Däremot använder enkäten ”Self- reported last 7- day 

physical activity questionnaire” (SAPAQ) denna metod att fråga om fysisk aktivitet de 

senaste sju dagarna och denna enkät är valid (Ekelund, Neovius, Linne och Rössner, 2006). 

 

En del av eleverna har på frågan om fysisk aktivitet på hög intensitet per vecka fyllt i mer än 

en siffra och då valdes den lägsta. Lägsta alternativet valdes även på frågan om hur ofta 

eleverna deltog i idrottslektionerna, där elever fyllt i fler alternativ. Detta kan göra att 

resultatet blir missvisande och visar en lägre siffra eller nivå än det egentligen var. En lägre 

siffra valdes eftersom en studie av Ekelund et al. (2006) har visat att många överskattar sin 

fysiska aktivitet vid självrapportering från en tidsperiod som sträcker sig längre än 7 dagar 

bakåt i tiden. På frågan som tar upp vanligaste transportsättet till skolan valdes en ytterligare 

stapel ”kombinerad” eftersom vissa elever fyllt i mer än ett transportsätt. Eftersom studiens 

syfte var att undersöka fysisk aktivitet ansågs det räcka med en extra kolumn med kombinerat 

färdsätt eftersom det då ingick antingen cykel eller gång. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att den fysiska aktiviteten förändras över tid hos ungdomar och att det finns 

könsskillnader. Deltagande i organiserad idrott minskar i åldrarna men däremot så minskar 

inte den fysiska aktiviteten på hög intensitet. Tvärtom så ökar den för männen men är 

oförändrad hos kvinnorna. Majoriteten av eleverna tror att deras fysiska aktivitet i framtiden 

kommer att vara oförändrad eller att den kommer öka. 

 

Nuvarande fysisk aktivitet hos gymnasieungdomarna 

Fysisk aktivitet utfördes i snitt 2.9 dagar i veckan på medelhög intensitet. Det fanns ingen 

större skillnad mellan män och kvinnor. Hos vuxna personer från 18 år bör fysisk aktivitet på 

medelhög till hög intensitet utföras 3-5 dagar i veckan 30-60 minuter per tillfälle (WHO, 

2010). Enligt FYSS (2008) bör alla individer vara fysiskt aktiva på medelhög intensitet minst 

30 minuter/dag. Resultatet i denna studie visade på att alla elever i gymnasiet inte uppfyllde 

denna kvot på medelhög intensitet. Däremot var det många som uppfyllde kvoten för hög 

intensitet och därför ändå uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 

på hög intensitet i minst 20 minuter på gymnasiet hade ett medelvärde på 3.7 gånger i veckan. 

En skillnad fanns mellan män och kvinnor där männen var mer fysiskt aktiva. Detta visar 

även andra studier (Mitchell et al., 2013; Corder et al., 2010; De Cocker et al., 2011; 

Anderssen et al., 2005) Konditionsträning på medelhög till hög intensitet bör utföras 3-5 

gånger i veckan och bör vara 20-60 minuter långa (FYSS, 2008). 

 

Förändring av fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten på hög intensitet ökade från mellanstadiet till gymnasiet hos männen 

där den största förändringen skedde från mellanstadiet till högstadiet. Hos kvinnorna var den 

oförändrad. Detta skiljer sig jämfört med resultat från andra studier, där man har sett att 

ungdomar blir mindre fysiskt aktiva ju äldre de blir (Anderssen, Wold & Torsheim, 2005; 

Ortega et al., 2013; Perkins et al., 2004).  Från 13-19 års ålder sjunker den fysiska aktiviteten 

med mellan 20- och 30 % (Anderssen et al., 2005). Dock ökar den något från 19 till 21 år. 

Pojkarna är i alla åldrar från 13-21 år mer fysiskt aktiva än flickorna. Detta stämmer överens 

med männen i denna studie som var mer fysiskt aktiva på hög intensitet jämfört med 

kvinnorna under både högstadiet och gymnasiet. Det stöds också av en studie av De Cocker et 

al. (2011) som visar att fler pojkar är fysiskt aktiva på hög intensitet än flickor.  
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I mellanstadiet var det 87 % som gick eller cyklade till skolan, antingen hela vägen eller en 

delsträcka. På gymnasiet motsvarade det endast 27 % vilket innebar att resten transporterade 

sig med motorfordon hela sträckan. Flera studier visar att majoriteten av elever tar sig till 

skolan med ett aktivt transportsätt, dvs. gång eller cykel (Andersen, Lawlor, Cooper, Froberg 

& Anderssen, 2009; Rasmussen et al., 2004; Santos, Oliveira, Ribeiro & Mota, 2009). Detta 

stämmer överens med resultatet för mellanstadieeleverna i denna studie. I gymnasiet tog sig 

majoriteten till skolan med motorfordon. Att det är fler som transporterar sig till skolan med 

motorfordon i gymnasiet kan bero på att de bor längre ifrån skolan då elever väljer 

gymnasieskola utefter vad de vill studera. Rasmussen et al. (2004) har sett att transportvanor 

skiljer sig beroende på vilket område elever bor i.  

 

Resultatet visade att 81 % av eleverna i mellanstadiet alltid deltog på idrottslektionerna och 

att det på gymnasiet sjunkit till 47 %. Det var fler män som alltid deltog på idrottslektionerna. 

Detta stämmer överens med en studie av De Cocker et al. (2011) som visar att det är fler 

elever i åldrarna 12-14 år som deltar och är aktiva på skolidrotten jämfört med elever i 

åldrarna 16-18 år. Den visar också att det är fler pojkar som är med på skolidrotten jämfört 

med flickor. Den största delen av all fysisk aktivitet hos barn och ungdomar sker på fritiden 

(38 %), och därefter i skolan (27 %). Högaktiva flickor har en mer positiv attityd till fysisk 

aktivitet och idrott i skolan (Ross, Dowda, Beets & Pate, 2013). De är också mer aktiva inom 

organiserad idrott jämfört med lågaktiva flickor. Interventioner kan sättas in för att öka antalet 

som deltar på skolidrotten för att eleverna ska bli mer aktiva (Brooks & Magnusson, 2006). 

Interventioner som ökat stöd från lärare samt att ha fokus på de positiva effekterna av att 

förbättras istället för de negativa av att förlora i tävling. Det är viktigt att öka elevernas tilltro 

till sin egen förmåga och deras delaktighet i val gällande idrott.  

 

Om fem år tror ungefär hälften av eleverna att deras fysiska aktivitet kommer att vara 

oförändrad. Fler elever tror dock att den kommer att öka än att den kommer att minska. 

Corder, Atkin, Ekelund och Sluijs (2013) såg i en studie att ungdomar vill att deras fysiska 

aktivitet ska öka i framtiden. Störst andel män trodde att den fysiska aktiviteten skulle öka/öka 

kraftigt och av kvinnorna var det flest som trodde den skulle vara oförändrad. Det finns en 

skillnad mellan kvinnor och män gällande fysisk aktivitet i framtiden (Rasmussen et al., 

2004). Fler kvinnor än män vill bli mer fysiskt aktiva. Att den fysiska aktiviteten kommer att 

öka i framitden är motsägelsefullt till vad tidigare studier visat (Ortega et al., 2013; Anderssen 

et al., 2005). Dessa studier visar att den fysiska aktiviteten reduceras i stigande åldrar. Hos 
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både pojkar och flickor har det visats att den fysiska aktiviteten nästan halveras från 13 års 

ålder till 21 års ålder (Anderssen et al., 2005). Den fysiska aktiviteten i framtiden har visat sig 

vara beroende av hur den fysiska aktiviteten ser ut under barn- och ungdomsåren (Perkins et 

al., 2004).  

 

Det är positivit att eleverna både tror att den fysiska aktiviteten kommer öka och vill att den 

ska öka. Det bör sättas in interventioner för att motverka en fortsatt reducering av den fysiska 

aktiviteten. Att sätta in interventioner med fysisk aktivitet i skolan ger positiva effekter på 

beteende och fysisk hälsa (Dobbins et al., 2013). Interventionerna bör planeras av flera olika 

professioner inom hälsa där sjukgymnaster kan ingå i teamet. Exempel på interventioner kan 

vara utbildning, mer idrott i skolan, lekkvällar i skolan, samhällsbaserade interventioner och 

läxor inom fysisk aktivitet. Interventionerna visade en signifikant ökning av elevernas fysiska 

aktivitet på medelhög till hög intensitet. De visade även en ökad kondition hos eleverna och 

minskad tv-tittande tid.  

 

Deltagandet i organiserad idrott 

Resultatet visade att deltagandet i organiserad idrott sjönk i åldrarna. Fysisk aktivitet på hög 

intensitet ökade både hos medlemmar och icke medlemmar i organiserade idrottsklubbar. 

Medlemmar i en idrottsklubb var mer fysiskt aktiva på hög intensitet jämfört med icke 

medlemmar under mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Perkins et al. (2004) visar att 

många barn slutar sina idrotter under tonåren. Deltagande i skolidrott eller lagidrott ökar 

sannolikheten att elever är mer aktiva (Kurc & Leatherdale, 2009). Att träna på ett gym är det 

som är mest populärt bland ungdomarna följt av att delta i någon lagsport (Corder et al., 

2013). Medlemmar på gymanläggningar skattar sig oftare som mycket tränade eller extremt 

tränade (Ready et al. 2005). De indikerar att deras träning sker mer regelbundet och på en 

högre frekvens. Träningspassen är längre och på en högre intensitet jämfört med hos icke 

medlemmar.  

 

Resultatet visade även att kvinnornas deltagande i idrottsklubb generellt sett är lägre än 

männens och att kvinnornas deltagande började sjunka tidigare än männens. Att det finns en 

stor skillnad mellan könen gällande medlemskap i organiserad idrott visar även en studie av 

Rasmussen et al. (2004). Kurc och Leatherdale (2009) visar att det är lägre sannolikhet att 

flickor deltar i både skol- och lagidrotter jämfört med pojkar. I en studie av Santos et al. 

(2009) på 13-18 år gamla ungdomar rapporterade kring 50 % av pojkarna och 70 % av 
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flickorna att de inte var delaktiga i varken organiserad eller icke organiserad fysisk aktivitet. 

En annan studie på 13-18 år gamla ungdomar visar också att det är fler flickor som inte var 

med i en sportklubb jämfört med pojkar i samma ålder (Mak & Day, 2010). Vid uppföljning 

efter 5 år visades ett signifikant lägre antal pojkar, men inte flickor, var delaktiga i sport. 

Detta skiljde sig från denna studie där det var flickornas deltagande som sjönk mest. Däremot 

är det signifikant fler flickor vid uppföljningen som rapporterade sig själva som otränade eller 

mycket otränade jämfört med pojkar (Mak & Day, 2010). Eftersom både denna studie och 

andra studier visar att kvinnor är mindre fysiskt aktiva än män dras slutsatsen att 

interventioner bör riktas främst till lågaktiva kvinnor. 

 

Att eleverna som var medlemmar i en organiserad idrottsklubb var mycket mer fysiskt aktiva 

på hög intensitet på gymnasiet jämfört med mellanstadiet kan bero på att de måste satsa mer 

på sina idrotter när de blir äldre. Denna teori stöds av Jayanthi, Pinkham, Dugas, Patrick och 

LaBella (2013) som visar att intensiv träning börjar i olika åldrar beroende på vilken sport 

som utövas. I de flesta idrotter blir träningen mer intensiv i senare tonåren. Det är också ofta 

då som elitsatsningar börjar. Det är en större andel ungdomar som inte är fysiskt aktiva som 

vill höja sin fysiska aktivitetsnivå jämfört med de som redan är medlemmar i en organiserad 

idrottsklubb (Rasmussen et al., 2004). Detta är positivt då de som var medlemmar i en 

organiserad idrottsklubb redan hade en hög fysisk aktivitetsnivå. 

 

Sjukgymnastiska kliniker inom både privat och offentlig sektor kan spela en roll för 

folkhälsan och vara bra ställen att ta hjälp av för att främja en fysiskt aktiv livsstil (Shirley, 

van der Ploeg & Bauman, 2010). Barn som inte når riktlinjerna för fysisk aktivitet har en ökad 

risk för flera sjukdomar och en sämre hälsa (Dwyer, Baur, Higgs & Hardy, 2009). 

Sjukgymnaster som arbetar med barn måste se till att barn som inte når rekommendationerna 

för fysisk aktivitet får de interventioner som behövs. En del i sjukgymnastens arbete kan vara 

att informera föräldrar om vinsten av en aktiv livsstil. Interventioner hos barn sker ofta genom 

lek och den kan ha olika aspekter beroende på vad syftet med interventionen är.  
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7. Konklusion 

Barn och ungdomars hälsa spelar roll för framtiden. Den nuvarande fysiska aktiviteten hos 

gymnasieungdomar visar en skillnad mellan män och kvinnor där män är mer fysiskt aktiva. 

Passiv transport är det vanligaste transortsättet i gymnasiet och det är mindre än hälften av 

eleverna som är medlemmar i organiserad idrott. Hos män sker en ökning av fysisk aktivitet 

på hög intensitet från mellanstadiet till gymnasiet men hos kvinnor är den oförändrad. Män är 

mer fysiskt aktiva än kvinnor med undantag för i mellanstadiet. Männen har även ett större 

deltagande på idrottslektionerna och i organiserad idrott. Transportsätt till skolan förändras 

från att i mellanstadiet vara aktivt till att i gymnasiet bli passivt. Medlemskap i organiserad 

idrott sjunker från 83 % i början på mellanstadiet till 40 % i slutet av gymnasiet. De som är 

medlemmar i organiserad idrott är mer fysiskt aktiva på hög intensitet jämfört med icke 

medlemmar. Eleverna tror sig vara mer fysiskt aktiva i framtiden, trots att deltagandet i 

organiserad idrott sjunker i åldrarna hos båda könen. Därför bör interventioner sättas in för att 

förhindra att den fysiska aktiviteten minskar. Interventionerna bör främst vara riktade till 

kvinnor som visat sig vara minst fysiskt aktiva.  Sjukgymnaster kan bidra till detta genom att 

arbeta hälsopromotivt i samarbete med andra professioner inom hälsa.  
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Bilaga 1. Enkät 

 

Ålder: _____ 

Kön:  □ Man  □ Kvinna 

 

1. Har många dagar har du den senaste veckan ägnat dig åt fysisk aktivitet 

på medelhög intensitet i minst 30 minuter?  

Räkna inte med högintensiva aktiviteter  

Medelhög intensitet= Ansträngning som gör att du andas något snabbare än vanligt. Ex. 

Promenad i snabb takt och dansa. 

 

………. dagar senaste 7 dagarna. 

 

 

2. Fysisk aktivitet under skolåren?  

Fyll i antal gånger/veckan som du ägnat dig åt fysisk aktivitet i hög 

intensitet där passen var mer än 20 minuter/gång. Idrottslektioner ska 

inkluderas. 

Hög intensitet= Ansträngning som gör att du andas mycket snabbare än vanligt och blir 

svettig. Ex. löpning, bollsporter, snabb cykling, intensivt simpass mm.  

 

Årskurs Antal gånger i veckan 

Mellanstadiet  

Högstadiet  

Gymnasiet  

 



 
 

3. Har du varit med i en organiserad idrottsklubb? Om JA, kryssa i vilka år 

under skoltiden? Såsom bollsporter, dans, simning, ridning, kampsport etc. 

 

4:an □ 5:an □ 6:an □ 7:an □ 8:an □  9:an □  

1:an (gymnasiet) □  2:an (gymnasiet □ 3:an (gymnasiet) □ 

 

 

4. Vilket var det vanligaste sättet du förflyttade dig till skolan under 

skolåren? 

Om du gick eller cyklade, fyll i antal minuter tur och retur. För motorfordon sätt ett kryss. 

Årskurs Gå/promenera 

(min) 

Cykla (min) Motorfordon 

Mellanstadiet    

Högstadiet    

Gymnasitet    

 

 

5. Hur ofta deltog du i idrottslektionerna? Sätt ett kryss i vald ruta. 

 

Årskurs 

 

Alltid Nästan 

alltid 

Ibland Nästan 

aldrig 

Aldrig 

Mellanstadiet      

Högstadiet      

Gymnasiet      

 



 
 

6. Hur många idrottslektioner i veckan har du haft i gymnasiet? 

Räkna inte med om du har specialidrott på schemat. 

 

1:an (gymnasiet)......  2:an (gymnasiet…… 3:an (gymnasiet)…….  

 

 

7. Hur tror du att din fysiska aktivitetsnivå kommer se ut om 5 år jämfört 

med nuläge? 

Sätt ett X på linjen där ditt svar bäst passar in. 

 

Minskar kraftigt   Oförändrat    Ökar kraftigt 

 

  

 

  

  



 
 

Bilaga 2. Informationsbrev samt svarstalong 

Det har de senaste åren skett en förändring kring träningsvanor hos barn och ungdomar där 

man sett att graden av fysisk aktivitet sjunker när ungdomar kommer upp i tonåren. Att röra 

på sig under barn- och ungdomsåren ger bättre förutsättningar för ett friskare liv. Därför 

tycker vi att det är intressant att göra en undersökning av barn- och ungdomars träningsvanor i 

nuläget.  Det skulle vara intressant att se om det finns en skillnad på träningsvanor mellan kön 

och ålder. 

 

Syftet med studien är att undersöka nuvarande fysisk aktivitet hos gymnasieelever och hur 

den har förändrats sedan mellanstadiet. Vi vill undersöka om det finns en skillnad mellan 

könen samt om deltagande i organiserad idrott påverkar. 

 

De ungdomar som medverkar i studien kommer få svara på en enkät om träningsvanor. 

Eleverna måste vara minst 16 år för att få svara på enkäten. Enkäten beräknas ta ca 5-10 min 

att besvara. 

 

Fördelen för er att delta i studien är att den ger en bild av hur era ungdomar uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet för att förhindra folkhälsosjukdomar och uppnå en 

god hälsa. Då träning kan vara ett känsligt område för vissa ungdomar är det viktigt att tänka 

på att enkäten kan väcka reaktioner. Deltagandet i studien är frivilligt och eleverna kan när 

som helst avbryta att svara på enkäten. 

 

Det kommer inte framgå i studien vilken skola som har studerats eller namn på de som 

deltagit i studien. Det förekommer inga frågor kring identitet i enkäten.  Enkäterna delas ut 

och samlas in av oss personligen eller av läraren som i sin tur vidarebefordrar enkäterna till 

oss.  

 

Vi som kommer att utföra studien läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Vi har själva erfarenhet kring idrott i olika former, och ett intresse för 

barn- och ungdomars hälsa. Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå 

tekniska universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) i mitten 

av Januari 2014.  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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sjukgymnastik  
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malpir-1@student.ltu.se  

Lektor  
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97187 Luleå  

Tel vx: 0920 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt 

Svarstalong 

Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om 

forskningsprojektet 

Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 

Namn:…………………………………………………………………………

…… 

Skola…………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

  

 

 

 

  

mailto:alvsan-9@student.ltu.se
tel:0709-123058
mailto:malpir-1@student.ltu.se


 
 

Bilaga 3. Informationsbrev till elever samt svarstalong 

Det har de senaste åren skett en förändring kring träningsvanor hos barn och ungdomar där 

man sett att graden av fysisk aktivitet sjunker när ungdomar kommer upp i tonåren. Att röra 

på sig under barn- och ungdomsåren ger bättre förutsättningar för ett friskare liv. Därför 

tycker vi att det är intressant att göra en undersökning av barn- och ungdomars träningsvanor i 

nuläget.   

 

Syftet med studien är att undersöka nuvarande fysisk aktivitet hos gymnasieelever och hur 

den har förändrats sedan mellanstadiet. Vi vill undersöka om det finns en skillnad mellan 

könen samt om deltagande i organiserad idrott påverkar. 

 

Ni som besvarar enkäten går tredje året på gymnasiet och är minst 16 år. Enkäten beräknas ta 

ca 5-10 min att besvara. Fördelen för er att delta i studien är att den ger en bild av hur 

ungdomar uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet för att förhindra 

folkhälsosjukdomar och uppnå en god hälsa. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

avbryta att svara på enkäten när som helst. 

 

Det kommer inte framgå i studien vilken skola som har studerats eller namn på er som deltar i 

studien. Det förekommer inga frågor kring identitet i enkäten.  Det är bara författarna till 

studien som kommer ta del av enkäten.  

 

Vi som kommer att utföra studien läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Vi har själva erfarenhet kring idrott, och ett intresse för ungdomars hälsa. 

Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) i mitten av Januari 2014. 

 

Examensarbete i sjukgymnastik  

Alva Sandino Malin Pirklbauer Svensson  Lektor 

Professorsvägen 11 Vänortsvägen 9  Katarina Mikaelsson 

97751 Luleå  97754 Luleå   Luleå tekniska  

Tel: 0768- 529203 Tel: 0709-123058  universitet  

alvsan-9@student.ltu.se malpir-1@student.ltu.se  97187 Luleå  

Tel vx: 0920-491000 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html


 
 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt 

Svarstalong 

Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 

Namn:…………………………………………………………………………

…… 

Skola:…………………………………………………………………………

…… 

 

  



 
 

Bilaga 4. Mall till enkät. 

Vid lektionstillfället då enkäten delas ut kommer vi att finnas tillgängliga på telefon ifall att 

fler frågor uppkommer. 

Alva Sandino: 0768- 529203  

Malin Svensson: 0709- 123058 

 

Sidan med informationsbrev och svarstalong kommer rivas bort och inte kopplas samman 

med enkäten i dataredovisningen. Svarstalongen finns endast med för att eleverna ska 

godkänna medverkan. 

 

Frågor 

2. Ex. Fotbollsträning 3 gånger i veckan och 2 idrottslektioner= 5 ggr/vecka 

Ex. Löpning 1 gång i veckan och 1 spinningpass= 2 ggr/vecka 

 

3. Ex. fotbollsklubb årskurs 4-6 och simningsklubb årskurs 8-9.  

Om eleverna bara varit med en halv årskurs ska de ändå kryssa i. 

 

4. Avrunda minuter ex. ca 10 min till skolan och 10 min hem= 20 min 

 

 


