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Författarna vill tacka handledare Agneta Larsson för stort stöd under arbetets gång

~

Författarna vill tacka opponenter för goda råd och kommentarer

~

Författarna vill också tacka familj och vänner som stöttat och uppmuntrat under processens 

gång

~

Avslutningsvis vill författarna också tacka alla som ställde upp och svarade på enkäterna till 

studien samt Riksidrottsförbundet för ekonomiskt stöd
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Abstrakt

Introduktion/bakgrund: Att vara fysiskt aktiv är en utav de viktigaste faktorerna för att hålla 

sig frisk. Barn under 18 år ska vara aktiva minst 60 minuter per dag. Minskad fysisk aktivitet 

kan kopplas ihop med bland annat fetma och diabetes. Barn som spenderar mer än två timmar 

per dag vid datorn eller framför tv:n i kombination med mindre än 60 minuters daglig måttlig 

till intensiv fysisk aktivitet, har en mer stillasittande fritid som i sig påverkar kroppen 

negativt. Syfte: Att kartlägga utövandet av fysiska aktiviteter och övriga fritidsintressen 

utanför skoltid, samt identifiera de främsta faktorerna som enligt föräldrarna påverkar detta, 

hos svenska barn i åldern 7-12 år. Metod: En kvantitativ enkätundersökning genomfördes 

bland föräldrar till barn i åldern 7-12, bosatta i Luleå, Pajala och Övertorneå. Resultat: Av 

289 utskickade enkäter fick vi tillbaka 133 stycken.  Lite fler än hälften av barnen, 60 %,

klassades som fysiskt aktiva, pojkar i högre grad än flickor. Aktivitetsnivån tenderade att 

sjunka med stigande ålder. Den vanligaste fysiska aktiviteten totalt var utelek. Bland pojkar

var slalom vanligast och hos flickor längdskidor och utelek. Föräldrar såg att pojkars främsta 

motivator var att det är roligt. Även bland flickor var roligt en motiverande faktor, men också 

för att andra familjemedlemmar utför aktiviteten. Främsta hindret för bägge könen är att ingen 

kompis utför aktiviteten. Det vanligaste övriga intresset totalt var användning av dator. 

Konklusion: En attraktiv aktivitet ska vara rolig, social och lättillgänglig. Flickor kan behöva 

motiveras mer då de generellt är mindre fysiskt aktiva, då är familjen viktig.

Nyckelord: barn, fysisk aktivitet, hinder, motivation
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Bakgrund

”Människokroppen är byggd för rörelse” (Yrkesföreningar för fysiskt aktiva 2008, s. 11). All 

typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen, är 

definitionen av fysisk aktivitet (Yrkesföreningar för fysiskt aktiva 2008).  Att vara fysiskt 

aktiv är en utav de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk och har positiva effekter på såväl 

livskvalité som livslängd. Överviktiga som är aktiva lever längre än inaktiva överviktiga 

(Forsberg, Holmberg & Woxnerud 2002). För att räknas som fysiskt aktiv ska minst 30 

minuters måttligt aktivitet utföras varje dag. Den största hälsovinsten kan ses hos personer 

som går från fysisk inaktivitet till att bli fysiskt aktiva (Yrkesföreningar för fysiskt aktiva

2008). På senare tid har rekommendationerna omformulerats av Världshälsoorganisationen 

(WHO) och lyder nu minst 150 minuters måttlig aktivitet under en vecka för vuxna. För barn i 

åldern 5-17 år rekommenderas 60 minuters måttlig till kraftig aktivitet per dag varje dag 

under veckan (WHO 2011).

Fysiologiska effekter av rörelse är både centrala och lokala. Där centrala handlar om hjärta, 

lungor och blod och lokala är muskler och nervsystem. Vilken rörelse som än görs som 

överstiger två-tre minuter i tid, ger centrala effekter eftersom syresättning av musklerna krävs. 

Vilken lokal effekt som fås beror på vilken form av träning man utför (Forsberg et al 2005).

Detta gäller både för vuxna och för barn, men hos barn bör det tas i beaktande att de är 

växande individer och kan befinna sig i olika biologiska åldrar oavsett kronologisk ålder

(Yrkesföreningar för fysiskt aktiva 2008). Effekt på bentäthet är något som kunnat sättas i 

samband med fysisk aktivitet i åldrar före puberteten, mer belastande aktivitet hos barn ökade 

bentätheten upp i åldrarna och minskade risken för frakturer (Karlsson 2002). Vår kropp 

anpassar sig efter den grad av aktivitet vi utför, stärks upp vid ökad aktivitet och minska ner 

om aktivitetsgraden minskar. Minskad fysisk aktivitet kan alltså leda till minskad 

muskelmassa, som även gäller hjärtat, och påverkar alla musklers förmåga att orka arbeta, 

samt kan leda till urkalkning av skelettet (Forsberg et al 2002).

Minskad fysisk aktivitet är också en betydelsefull orsak till ökad fetma bland barn. Studier har 

visat ett tydligt samband mellan vikt, midjemått samt uppmätt fettmassa och den tid som barn 

lägger på fysisk aktivitet. Ju mindre tid desto högre vikt, större midjemått och högre fettmassa 

(Owen et al 2010). Att obesitas ökar i världen är väl känt, när vi når fram till 2015 beräknar 

man att mer än 40 % av USA:s vuxna befolkning kommer att vara ohälsosamt överviktiga. En 
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övervikt som grundlagts redan i barndomen (Biro & Wien 2010). Även här hemma i Sverige 

har en sammanställning gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004) visat att 

antalet vuxna överviktiga nästan har fördubblats under en 20-årsperiod. Vad gäller barn har 

Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007) funnit en fördubbling av fetma bland barn i Umeå 

under en 15-årsperiod fram till 2001. Detta har medfört att barnhälsovården har ökat sitt 

arbete för livsstilsförändring genom bland annat samtal om kost och fysisk aktivitet med 

småbarnsföräldrar (Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007). Obesitas hos barn ökar risken för 

obesitas som vuxen, som är en stor riskfaktor för flertalet sjukdomar och en för tidig död

(Biro & Wien 2010).

Utöver det kan övervikt och fetma vara en orsak till social stigmatisering med konsekvenser 

såsom utanförskap, diskriminering, svårigheter i arbetslivet och möjligheter till studier. Även 

känslomässigt lidande som låg självkänsla och depression finns med i bilden runt fetma

(Washington 2011). En pilotstudie, gjord på 30 amerikanska ungdomar i åldern 11-14 år, visar 

att ett 12-veckorsprogram med aktiviteter efter skolan två ggr/ vecka hade signifikanta 

positiva effekter på såväl den fysiska hälsan som den psykosociala och emotionella hälsan 

(Colchico, Zybert & Basch 2000). Till exempel kan fysisk aktivitet lindra symtom av 

depression och öka välbefinnandet (Paluska & Schwenk 2000). Dessutom uppger barn själva 

att det är socialt att vara aktiv (Brockman, Jago & Fox 2011).

Avsaknad av fysisk aktivitet har även samband med diabetes, stillasittande aktiviteter 

kopplades samman med försämrad glykemisk kontroll hos ungdomar med Typ I diabetes. 

Bland dessa ungdomar förekom också övervikt i signifikant större grad (Michaliszyn & 

Faulkner 2010). Att vara stillasittande är inte en motsats till att vara aktiv. Det har i sig självt 

negativa fysiologiska effekter, till exempel minskad energiförbrukning, som inte är kopplade 

till de effekter som fås av utförd fysisk aktivitet (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius 2010).

Elever i årskurs 5 och 6 spenderar i snitt 3,3 timmar stillasittande vid datorn eller tv:n (He, 

Piché, Beynon & Harris 2009). År 2010 gjordes en undersökning om ungas medievanor. 

Totalt ingick 1 200 barn i åldern 9-16 år. 47 % av de tillfrågade i åldern 9-12 hade egen dator 

på rummet och 45 % egen TV. I undersökningen räknades barnen som högkonsumenter om de 

använde sig av TV/dator/tv-spel/datorspel mer än tre timmar per dag. Av barnen i åldern 9-12 

år var 8 % högkonsumenter av internet, 11 % av TV och 10 % av dator- eller tv-spel. Av 

ungdomar i åldern 12-16 år var andelen högkonsumenter av internet 29 %, TV 21 % och 
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dator- eller tv-spel 18 % (Statens medieråd 2010). Underhållningsvärdet, ett tillfälle att umgås 

med familjen och för att förhindra uttråkning är de tre vanligaste anledningarna till att 

använda datorn eller tv:n (He, Piché, Beynon & Harris 2009). Barn som spenderar mer än två 

timmar per dag vid datorn eller framför Tv:n i kombination med mindre än 60 minuters daglig 

måttlig till kraftig fysisk aktivitet har även en ökad risk att drabbas av psykologiska 

svårigheter som till exempel ångest (Hamer, Stamatakis & Mishra 2009). 

Det finns många olika anledningar till att barn är eller inte är fysiskt aktiva. Allender, 

Cowburn och Foster (2006) har gjort en review på 24 artiklar skrivna mellan 1997-2004 och 

de fann att personer under 15 år i Storbritannien tycker att fysisk aktivitet är roligt och att de 

samtidigt träffar kompisar. Även bland svenska gymnasieungdomar var den sociala delen en 

viktig motiverande faktor. (Mikaelsson 2012). Det som kan få barn att välja bort aktiviteter är 

tidsbrist och att barnen känner negativ press från föräldrarna. Föräldrarnas tankar spelar också 

stor roll när det kommer till barnens möjlighet att vara fysiskt aktiva, för dem är bland annat 

en säker lekmiljö och möjligheten för andra familjemedlemmar att delta avgörande (Allender, 

Cowburn & Foster 2006). Indelat utifrån åldersgrupper är de största motiverande faktorerna 

för barn under 15 år den sociala delen, att barnen själva upplever det som hälsosamt, en säker 

omgivning, föräldrastöd samt att prova på olika sporter. De faktorer som flest uppgav som 

hinder var väldigt strukturerade sporter samt tävlingsmoment (Allender, Cowburn & Foster 

2006; Brockman, Jago & Fox 2011). För tonåringar och unga kvinnor var det istället föräldra-

och kompisstöd, viktkontroll och att få ett nytt socialt nätverk som framkom som de största 

motivatorerna. I denna åldersgrupp var de vanligaste hindren bl.a. negativa erfarenheter från 

skolan, negativt kompistryck, konkurrens från andra intressen och lathet (Allender, Cowburn 

& Foster 2006; Mikaelsson 2012).

Föräldrar i New South Wales, Australien, såg främst kostnader för olika aktiviteter som det 

största hindret för deras barns fysiska aktivitet. Detta följdes av för snävt utbud av aktiviteter, 

tidsbrist samt transportproblem. Detta gäller speciellt föräldrar med låg inkomst och de som 

bor på landsbygden. Det visades också att antalet barn som inte nådde upp till riktlinjen 60 

minuters fysisk aktivitet per dag var högre ju fler hinder som föräldrarna angett. Däremot var 

tiden framför TV/dator i stort sett samma oavsett om föräldrarna angett inget/få hinder eller 

flera (Smith, Grunseit, Hardy, King, Wolfenden & Milat 2010). Aktivitetsnivån hos

föräldrarna och andra förebilder kan också påverka den tid barnen spenderar på fysisk 

aktivitet eller använder TV/dator (Mikaelsson 2012; Smith et al 2010).
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Utifrån dessa studier, som visar att fysisk inaktivitet har samband med olika former av ohälsa 

och att det finns faktorer som påverkar barns utövande av fysisk aktivitet, är det intressant att 

identifiera vilka som förekommer bland skolbarn i Sverige, samt att titta på hur de 

rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet uppnås bland svenska skolbarn.



9

Syfte

Att kartlägga utövandet av fysiska aktiviteter och övriga fritidsaktiviteter utanför skoltid, samt 

identifiera de främsta faktorerna som enligt föräldrarna påverkar detta, hos barn i åldern 7-12 

år, boende i Norrbotten. 

Frågeställningar

 Hur ser barnens fysiska aktivitetsnivå ut sett till spenderad tid och i vilken 

utsträckning uppfylls WHO:s rekommendationer? Finns det skillnader mellan olika 

kön, olika årskurser samt geografiska områden?

 Vilka är de vanligast förekommande fysiska aktiviteterna och vad är anledningen till 

dessa?

 Vilka är de vanligast förekommande övriga fritidsaktiviteterna och vad är anledningen 

till dessa?

 Vilka faktorer utgör svårigheter för utövandet av fysiska aktiviteter?

 Finns det skillnader mellan könen avseende fysiska aktiviteter, övriga fritidsaktiviteter

och inverkande faktorer?

Material och metod

Metod

Genom en enkätstudie riktad till föräldrar med barn i åldern 7-12 år, ville vi samla in data om 

deras barns utövande av fysiska aktiviteter, övriga fritidsintressen samt inverkande faktorer. 

Deltagare

Studien vände sig till föräldrar med barn i årskurserna 1 – 6 på fyra olika skolor, två i Luleå 

stad och en skola var i glesbygdskommunerna Pajala och Övertorneå. Skolorna som valdes ut 

motsvarade varandra i elevantal. Då studien skulle spegla en vanlig klass gjordes ingen 

exklusion gällande sjukdomar/skador som exempelvis astma och diabetes. Totalt rörde det sig 

om cirka 600 elever varpå urvalet begränsades till hälften genom ett stratifierat urval mellan 

orterna. Stratifierat innebär att undergrupper inom stickprovet väljs ut (Olsson & Sörensen

2007). I det här fallet blev undergrupperna ort och kön.  Det gjordes också ett proportionellt 

stratifierat urval mellan könen så att fördelningen mellan pojkar och flickor förblev 

densamma. Var det exempelvis övervägande del flickor i en klass fick fler av dem med sig en 
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enkät. Totalt delades 289 enkäter ut. Vilka elever som fick enkäterna lottades fram genom att 

alla namnen skrevs upp på papperslappar och sen delades pojkar och flickor in i två olika 

högar. Från varje hög drogs det antal lappar som bestämts genom det stratifierade urvalet. 

Procedur

Vi kontaktade rektorerna på respektive skolor och vid behov även klasslärare i respektive 

klasser, för att få godkännande att kontakta föräldrarna via skolorna. Vi bad även om att få 

komma till varje klass och personligen dela ut ett kuvert till varje barn, innehållande 

informationsbrev (bilaga 1) och enkät (bilaga 2). I de klasser som har ett rutinmässigt 

veckoutskick i pappersform, delade vi ut samtidigt med det för att säkerställa att kuverten 

nådde föräldrarna. I de klasser där information till hemmen skickas elektroniskt, lade vi via 

klasslärarna in information där om att kuverten kommer att delas ut i klassen, så föräldrarna 

visste om att de var på väg. 

Enkäten skickades ut i pappersformat tillsammans med informationsbrevet, i brevet framgick 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, hur besvarandet av enkäten gick till samt hur 

datahanteringen skulle skötas. Den ifyllda enkäten skickades tillbaka till oss i medföljande, 

färdigfrankerade svarskuvert och genom att göra det godkände föräldrarna deltagande i 

studien, vilket också kommer att framgick av informationsbrevet. Svarstiden var två veckor.

Mätinstrument

Enkäten (bilaga 2) utformades med hjälp av tidigare använda enkäter som underlag, de flesta 

referenser var på engelska så de översattes och språket och formuleringarna anpassades för att 

besvara våra frågeställningar. För enkätfråga 4 har frågeställningar från International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ 2012) använts. En sammanställning av tidigare observerade 

faktorer i litteraturgenomgången ligger till grund för enkätfrågorna 5 – 7 (Allender et al 2006; 

Brockman, Jago & Fox, 2011; Smith et al 2010). Enkäten pilottestades på ett par föräldrar och 

reviderades innan den slutgiltiga utformningen var klar.

Dataanalys

Efter svarstidens utgång sammanställdes enkäterna med hjälp av dataprogrammet SPSS 20. 

Med hjälp av det analyserades deskriptivt svarsfrekvens i antal och i procent samt 

medelvärde. Signifikansnivån räknades ut och bedömdes med hjälp av Chi2-test, p≤0,05. Vi 

använde oss av Microsoft Excel för att skapa tabeller över hur fördelningen av de elva 
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vanligaste aktiviteterna såg ut uppdelat på kön. Vi gjorde också tabeller för orsaker till den 

vanligaste fysiska aktiviteten totalt och också den vanligaste uppdelat på kön samt för den 

övriga aktivitet som totalt sett förekom mest.

För att få en mer rättvisande bild över hur barnen enligt föräldrarna når upp till WHO:s 

rekommendationer, har 60 minuters fysisk aktivitet i efterhand lagts på den totala 

aktivitetstiden för alla som uppgett den. Detta för att kompensera för skolidrotten som alla 

barn i den här åldersgruppen antas delta i. 60 minuter kan ses lägsta gräns för skolidrott per 

vecka. 

Etiska överväganden

Då studien syftade till att undersöka beteende hos barn under 18 år, valde vi av etiska skäl att 

vända oss till föräldrarna. Föräldrar är de som finns närmast barnet och är ofta mycket 

delaktiga i deras utövande av fysisk aktivitet, så vi utgick ifrån att de kommer att kunna ge en 

riktig bild av de faktorer som spelar in. Förfrågan om deltagande, och det sätt enkäten 

utformades på, vände sig däremot ospecifikt mot föräldrarna. Vilken utav föräldrarna som 

besvarade enkäten eller om de gjorde det gemensamt, kan ha inverka på resultatet. Risken 

med undersökningen var att föräldrar kunde uppleva att studien värderade fysisk aktivitet 

särskilt högt och eventuellt känna att barnens övriga fritidsintressen nedvärderades. Nyttan 

var att vi fått ett resultat som i framtiden kan öka barns intresse och utövande av fysisk 

aktivitet, genom att hitta vägar att öka motivationen. Här tyckte vi att nyttan överväger risken.

Eftersom vi endast har efterfrågat klass, skola och kön som personuppgifter har det inte gått 

att peka ut särskilda individer vilket gör att studien varit helt anonym.
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Resultat

Totalt kom 133 svar in vilket ger en svarsfrekvens på 46 %. Av de svarande är 67 föräldrar till 

pojkar och 66 föräldrar till flickor, 54 bosatta i stad och 79 i glesbygd. Mellan årskurserna 

varierar svarsantalet från 16 till 27. Av dessa 133 finns en som inte uppgett tid för fysisk 

aktivitet. 

Barns fysiska aktivitetsnivå sett till spenderad tid

I tabell 1 framgår att totalt för hela gruppen barn är medianvärdet av barnens fysiska 

aktivitetsnivå i antal minuter 420 per vecka, med en spridning från lägst 120 till högst 1670 

minuter. För stad och glesbygd, liksom i årskurs 5 och årskurs 6 noteras ett medianvärde på 

420 minuter per vecka. De lägsta medianvärdena noteras hos flickor och för barn i årskurs 4, 

360 minuter per vecka. Högst nivå noteras hos barn i årskurs 1, med ett medianvärde på 660 

minuter.

Tabell 1. Visar tid per vecka i minuter för fysisk aktivitet enligt föräldrarnas uppskattning och 
efter 60 minuters påslag för skolidrott, för den totala gruppen barn, olika kön, geografiska 
områden samt årskurser.

Totalt
n=132

Pojkar
n=66

Flickor
n=66

Stad
n=53

Glesbygd
n=79

År 1
n=21

År 2
n=21

År 3
n=25

År 4
n=22

År 5
n=16

År 6
n=27

Median 420 510 360 420 420 660 510 480 360 420 420
Min 120 180 120 150 120 240 120 150 180 180 240
Max 1670 1670 1320 1320 1670 1110 1320 1320 900 1320 1670

Med utgångspunkt i WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet, har måttet över eller under 

420 minuters fysisk aktivitet/vecka använts för att bedöma aktivitetsnivån. Tabell 2 visar att 

totalt 60 % av alla barn uppnår minst 420 minuters fysisk aktivitet per vecka, enligt den 

aktivitetsnivå föräldrarna angett. 40 % gör inte det, även efter påslaget för skolidrott. Av 

pojkarna når 71 % över 420 minuter per vecka, bland flickorna är andelen 48 %. Denna 

skillnad mellan pojkar och flickor är statistiskt signifikant (p=0,018). 

Tabell 2 visar även att bland barn bosatta i stad når hälften rekommendationerna, i glesbygd 

når fler, 66 % upp till dem.  Denna skillnad är inte statistiskt signifikant (p=0,112). Vid 

jämförelse mellan årskurserna är det enbart i årskurs 4 som en övervägande del av barnen, 59 

%, inte når upp till rekommendationerna. Barn i årskurs 1 når 420 minuter i störst 
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utsträckning. Det föreligger inga statistiskt signifikanta skillnader (p=0,439) mellan 

årskurserna i avseendet antal barn som uppnår/inte uppnår rekommendationerna. 

Tabell 2. Visar i vilken utsträckning WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet uppnås 

enligt föräldrarnas uppskattning av tid plus 60 minuters påslag för skolidrott, för den totala 

gruppen barn, olika kön, geografiska områden samt årskurser. 

Totalt
n=132
% (n)

Pojkar 
n=66

Flickor
n=66

Stad
n=53

Glesbygd
n=79

År 1
n=21

År 2
n=21

År 3
n=25

År 4
n=22

År 5
n=16

År 6
n=27

<420 
min/vecka

40 (53) 29 (19) 52 (34) 49 (26) 34 (27) 29 (6) 33 (7) 40 (10) 59 (13) 37(6) 41(11)

>420 
min/vecka

60 (79) 71 (47) 48 (32) 51 27) 66 (52) 71 (15) 67 (14) 60 (15) 41 (9) 63 (10) 59 (16)

Vanligaste fysiska aktiviteter och dess orsaker

De fem mest frekvent förekommande svaren från föräldrarna på vilka fysiska aktiviteter 

barnen utförde var utelek 42 %, längdskidor 41 %, slalom 36 %, fotboll 30 % och simma/bada 

27 % (tabell 3).  Utelek var totalt sett den vanligaste fysiska aktiviteten. För flickor kom också 

utelek först tillsammans med längdskidor och för pojkar var slalom den vanligaste. Orsakerna 

till pojkars och flickors vanligaste fysiska aktivitet syns i figur 1-2.

Tabell 3. Svarsfrekvensen för de olika fysiska aktiviteterna för den totala gruppen barn och 

uppdelat mellan kön. Flera alternativ gick att välja.

Totalt
n=133
%(n)

Pojkar
n=67

Flickor
n=66

Utelek 42(56) 39(26) 46(30)

Slalom 36(48) 42(28)  30(20)

Fotboll 30(40) 31(21) 29(19)

Ishockey 17(23) 31(21) 3(2)

Längdskidor 41(55) 37(25) 46(30)

Promenader 17(23) 8(5) 27(18)

Skridskor 21(28) 24(16) 18(12)

Simma/bada 27(36) 22(15) 32(21)

Dans 18(24) 3(2) 33(22)

Innebandy 19(25) 28(19) 9(6)

Rida 10(13) 0(0) 20(13)
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Figur 1. Svarsfrekvensen för pojkars

Flera alternativ gick att välja.

Figur 2. Svarsfrekvensen för flickors orsaker at

längdskidåkning. Flera alternativ gick att välja.

Svårigheter och hinder för utövande av fysisk aktivitet

Att ingen av kompisarna utövade fysisk aktivitet eller att det inte var roligt att göra det, anges 

av föräldrarna som de största svårigheterna för barn att vara fysiskt aktiva, för både pojkar 

och flickor (tabell 4). I tabell 5 framgår att föräldrarnas

faktor, följt av höga kostnader och ett smalt utbud av aktiviteter på orten.

”annat” som föräldrarna anger hindrar barnen är till exempel dåligt med träningstider, svårt att 

orka efter skola samt dator- och Tv

krav på engagemang i föreningslivet, pussla 

på barnen i träningsgrupperna. 

pojkars orsaker att utöva slalom. 

.

varsfrekvensen för flickors orsaker att utöva 

lternativ gick att välja.

Svårigheter och hinder för utövande av fysisk aktivitet

Att ingen av kompisarna utövade fysisk aktivitet eller att det inte var roligt att göra det, anges 

som de största svårigheterna för barn att vara fysiskt aktiva, för både pojkar 

framgår att föräldrarnas egen tidsbrist också var en hindrande 

faktor, följt av höga kostnader och ett smalt utbud av aktiviteter på orten. Svarsalternativet 

”annat” som föräldrarna anger hindrar barnen är till exempel dåligt med träningstider, svårt att 

och Tv-spel. Andra hinder enligt föräldrarna själva är bland annat 

krav på engagemang i föreningslivet, pussla med tider och få ihop familjen samt olika åldrar 

14

Att ingen av kompisarna utövade fysisk aktivitet eller att det inte var roligt att göra det, anges 

som de största svårigheterna för barn att vara fysiskt aktiva, för både pojkar 

tidsbrist också var en hindrande 

Svarsalternativet 

”annat” som föräldrarna anger hindrar barnen är till exempel dåligt med träningstider, svårt att 

Andra hinder enligt föräldrarna själva är bland annat 

med tider och få ihop familjen samt olika åldrar 
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Tabell 4. Svarfrekvensen för de försvårande faktorer föräldrarna angett att barnen upplever 

för utövandet fysisk aktivitet. Flera alternativ gick att välja.

Totalt
n=133
%(n)

Pojkar
n=67

Flickor
n=66

Ingen kompis utför aktiviteten 26(34) 19(13) 32(21)

Aktiviteten anses udda 1(1) 2(1)  0(0)

För tävlingsinriktat 13(17) 13(9) 12(8)

Dålig erfarenhet från skolan 2(2) 0(0) 3(2)

Ingen rolig/passande aktivitet 18(24) 19(13) 17(11)

Tidsbrist pga skola 11(14) 10(7) 11(7)

Tidsbrist pga andra 
fritidsaktiviteter

12(16) 12(8) 12(8)

Andra fritidsintressen inom 
familjen

5(6) 5(3) 5(3)

Annat 14(19) 15(10) 14(9)

Inget svar 35(46) 37(25) 32(21)

Tabell 5. Svarsfrekvensen bland de hinder föräldrarna angett att de själva upplever. Flera 

alternativ gick att välja.

Totalt
n=133
%(n)

Smalt utbud av aktiviteter 23(30)

Långa transportsträckor 14(19)

Tidsbrist 33(44)

Höga kostnader 23(30)

Annat 16(21)

Ingenting 38(50)

Vanligaste övriga fritidsaktiviteter och dess orsaker

I tabell 6 framgår det att det vanligaste svaret på frågan om övriga fritidsaktiviteter var dator, 

som 69 % av föräldrarna uppgav att barnen ägnade sig åt. Orsakerna till att barnen spenderar 

tid med datorn var främst för att det var roligt, men också kompisar, lättillgänglighet och

intresse spelade in (figur 4). Dessa resultat gäller både för pojkar och flickor.
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Tabell 6. Svarsfrekvensen bland övriga aktiviteter 
mellan kön. Flera alternativ gick att välja.

Totalt
n=133
%(n)

TV/Film 33(44)
TV-spel 25(33)
Läsa 30(40)

Dator 69(92)
Lek 38(51)

Pyssel 14(19)

Figur 3. Svarsfrekvensen bland de faktorer de 

använda dator. Flera alternativ gick att välja.

Pojke

Flicka

varsfrekvensen bland övriga aktiviteter för den totala gruppen barn och uppdelat 
mellan kön. Flera alternativ gick att välja.

Pojkar
n=67

Flickor
n=66

37(25) 29(19)
40(27)  9(6)
18(12) 42(28)

76(51) 62(41)
33(22) 44(29)
6(4) 23(15)

varsfrekvensen bland de faktorer de olika könen angett som anledningar att 

Flera alternativ gick att välja.

16

och uppdelat 

olika könen angett som anledningar att 
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Diskussion

Metoddiskussion

Val av metod

Då vi ville nå ut till ett större antal individer och där de olika orterna geografiskt ligger en bit 

ifrån varandra tyckte vi det passade bäst med en enkätundersökning. Trost (2007) menar att 

om man vill kunna ange frekvenser ska man använda sig av en kvantitativ studie. Studien 

riktade sig till föräldrarna så svaren är ur deras perspektiv, vilket är något att ta hänsyn till. 

Deltagare

Totalt delades 289 enkäter ut och vi fick tillbaka 133 vilket ger en svarsfrekvens på 46 %, en 

tillfredsställande svarsnivå är minst 50 % (Trost 2007). Vi är ändå nöjda då vi nådde den 

nivån trots att ett antal moment som kunde försvåra besvarandet fanns, till exempel delades 

enkäten ut via eleverna och den skulle aktivt postas tillbaka. Att vi använde ett proportionellt 

stratifierat urval bland könen i studien gör att svarsfrekvensen bör stämma överens med den 

verkliga bilden, sett till pojkars och flickors aktiviteter. Vi anser att gruppen i stort kan 

representera Norrbotten då vi har valt ut deltagare från både stad och glesbygd men med 

liknande omgivningsfaktorer som till exempel kulturella och årstidsväxlingar. Vi anser också 

att könsurvalet är representativt. Däremot var urvalet från stad proportionellt sett mindre än 

från glesbygden vilket gör att föräldrar med barn bosatta i en stad kan vara 

underrepresenterade. Dessutom var svarfrekvensen högre från glesbygd. Dock har vi nått de 

grupper vi ville studera och jämföra så vi anser att urvalet är lyckat. 

Informationsbrevet och enkäten

Vi skickade ut informationsbrevet tillsammans med enkäten, i det framgick det att föräldrarna 

skulle svara utifrån sin uppfattning om barnets situation och att ett besvarande av enkäten var 

samma som ett medgivande till deltagande. Då de kunde se enkäten direkt gjorde det att 

föräldrarna kunde ta ställning till om de ville delta i studien eller inte utan att ett mellansteg 

med intresseanmälan behövde göras. Till föräldrarna i Pajala gick en påminnelse om enkäten 

ut i ett veckobrev från skolan, till övriga föräldrar hade vi inte möjlighet att skicka ut ett 

påminnelsebrev vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen.

Enkäten utformadevi delvis på egen hand men med stöd i tidigare forskning (Allender, 



18

Cowburn & Foster, 2006;Brockman, Jago & Fox 2011; Smith et al 2010) samt genom att 

använda samma utformning som IPAQ gällande frågan om mängden fysisk aktivitet (IPAQ 

2012). Frågorna utformades för att ge svar på våra frågeställningar. De formulerades också så 

att de riktades mot föräldrarna men med fokus på barnens aktiviteter och övriga intressen. En 

fördel med att låta föräldrarna svara på frågan om mängden fysisk aktivitet är att de kan ge ett 

mer korrekt svar. Yngre barn kan missa att räkna med exempelvis spontan utelek som en 

fysisk aktivitet. Tvärtom kan äldre barn överskatta sin fysiska nivå då de vill framställa sig 

som mer aktiva än vad de egentligen är (Engström 2004). Enkäten innehöll mest slutna frågor 

för att göra den mer strukturerad och för att minska risken för feltolkningar samt göra 

sammanställningen enklare. Dessutom kan öppna frågor göra folk osäkra på vad de anser och 

ökar risken att de hoppar över dem. De kan också tycka att det är svårt att uttrycka sig 

skriftligt eller välja att inte svara på grund av dålig handstil (Trost 2007). Till frågorna som 

rörde faktorer hade vi fasta svarsalternativ men också ett där föräldrarna själva fick fylla i om 

det var något som fattades bland svarsalternativen. Det var inte många som svarade något på 

den vilket kan betyda att vi hade med de mest relevanta faktorerna. Enkäten testades först på 

ett par föräldrar som inte senare ingick i studien, för att utröna om den var lätt att förstå och 

gav svar på det vi ville ha fram. Pilotstudien var bra då vi fick andras syn på hur frågorna 

kunde besvaras och hur vi kunde ändra formuleringarna för att göra det ännu mer 

lättbegripligt.

I de utskickade enkäterna återfanns dock ett tryckfel i fråga sju, avseende barns övriga 

fritidsintressen. Vi missade att ändra från fysisk aktivitet till övriga fritidsintressen på ett ställe 

i frågan. Ungefär hälften av föräldrarna förstod ändå att vi menade övriga fritidsintressen, 

merparten av resterande blandade fysiska aktiviteter och övriga fritidsintressen och någon 

enstaka hade bara angett fysiska aktiviteter på den frågan. Därmed vet vi inte om de som 

svarade blandat eller endast fysiska aktiviteter på fråga sju, angav de fysiska aktiviteterna för 

att det är det barnet gör på fritiden eller om det finns andra intressen som föll bort på grund av 

tryckfelet. 

I några enkäter gavs svar på aktivitetsnivån med en tidsuppgivelse som verkade orimlig, vid 

eftertanke insåg vi att fråga fyra i enkäten var formulerad så den eventuellt kunde misstolkas 

om den lästes fort. Att den efterfrågade timtiden uppgavs som totalt för veckan när vi ville åt 

per dag. Utifrån de aktiviteter som uppgavs att barnet ägnade sig åt tog vi beslutet om 

mängden verkade rimlig eller inte. I de tre fall den inte verkade rimlig räknade vi istället ut ett 
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snittvärde baserat på hur länge barnet uppgavs vara aktivt, delat på antalet dagar som angetts.

Frågan är dock baserad på IPAQ, ett frågeformulär som är reliabilitets- och validitetstestat.

Dock inte testat på det sätt vi använt oss av den, att bedöma aktivitetsnivå på yngre barn 

genom deras föräldrar. Utöver det borde vi på enkätfråga 6A haft med alternativet “ingenting” 

då många inte svarade alls på frågan. 

Resultatdiskussion

Enkäten var riktad mot föräldrarna och de ombads att tänka sig in i sitt barns upplevelse om 

fysisk aktivitet, övriga fritidsintressen och faktorerna kring detta. Vi kan därför inte säkert 

veta om de besvarat frågorna utifrån barnens verkliga upplevelser eller utifrån sina egna 

uppfattningar och värderingar. Ett svarsalternativ som ”roligt” är också ett ganska vitt 

begrepp, en aktivitet kan vara rolig av många olika orsaker och roligt kan betyda olika för 

olika personer. 

Aktivitetsnivå

420 minuters fysisk aktivitet per vecka är den gräns vi har räknat utifrån för att bedöma om 

barnen uppnår WHO:s rekommendationer. Att räkna på detta sätt gör dock att ingen hänsyn 

tas till dagar som är helt stillasittande och dagar med mycket fysisk aktivitet. Vi tittade på 

fysisk aktivitet under barnens fritid men varje vecka tillkommer skolidrotten som eventuellt 

kan öka andelen som tar sig över 420 minuter något, därför la vi efterhand till 60 minuter per 

vecka för att få ett mer representativt svar. Förändringen blev också att 50 % av barnen inte 

nådde över rekommendationerna genom enbart fysisk aktivitet på fritiden, efter påslaget var 

det istället 60 % som uppfyllde kravet för att vara fysiskt aktiv. Fortfarande kvarstår dock att 

40 % av barn i Norrbotten inte är fysiskt aktiv i tillräcklig utsträckning, enligt föräldrarnas 

uppgifter, trots att hänsyn till skolidrotten tagits. Ser man till vad som finns beskrivet tidigare 

i litteraturen är det svårt att hitta uppgifter om just vår åldersgrupp. Mikaelsson (2012) har 

studerat gymnasieungdomar i just Norrbotten och sett att 67 % av pojkarna och 58 % av 

flickorna enligt självskattning är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag, vilket ger ett stöd för 

fördelningen mellan pojkar och flickor i vårt resultat. Att bedöma aktivitetsnivån utifrån

självskattning, eller som i det här arbetet genom föräldrarnas uppskattning, gör det inte helt 

lätt att få ett rättvisande resultat. Verloigne et al (2012) har genom accelerometermätning 

kommit fram till att bland barn i 10-12 års ålder är det endast 4,6 % av flickorna och 16,8 % 

av pojkarna som är fysiskt aktiva under måttlig till kraftig intensitet i 60 minuter per dag. 

Engström (2004) tar också upp forskning som visar ett samband mellan inaktivitet och en 
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minskad benägenhet att vara aktiv eller ens delta under skolidrott. Detta gör det svårt att helt 

och hållet bedöma aktivitetsnivån bland barnen, men trender i vårt resultat är att den ligger 

väldigt när gränsen på 420 minuter som vi satte och att den är högst bland yngre barn och 

sjunker med åldern. Att nivån sjunker med åldern är visat sen tidigare (Engström 2004), 

dessutom verkar det som att det framförallt är flickor som står för minskningen ju äldre de blir 

(Kimm et al 2002). Det tillsammans med att pojkar är mer aktiva än flickor (Mikaelsson 

2012;Verloigne et al 2012) gör det intressant att fortsätta titta på skillnaderna som finns 

mellan könen. Vi fann inga statistiska skillnader mellan stad och landsbygd, vilket kan bero 

på det stratifierade urvalet som eventuellt gör detta missvisande.

Vanligaste fysiska aktiviteter och dess orsaker

Exakt vilka aktiviteter som är vanligast växlar förmodligen med årstiderna, vårt resultat har 

vinteridrotter i topp då studien är gjord under vårterminen. Då vi framförallt vill åt orsakerna 

till varför fysisk aktivitet utövas tror vi ändå att de som uppges kan överföras på aktiviteter 

som utförs under sommaren. Den totalt sett vanligaste aktiviteten barn utför är att leka 

utomhus, i enkäten kunde det beskrivas antingen allmänt som “utelek/leka ute” eller mer 

specificerat som “åka pulka”, “klättra i snöhögar” eller “snöbollskrig”. Då alla dessa olika 

aktiviteter utomhus är av fri karaktär, inte organiserat, samlar vi dem under begreppet “utelek” 

som också är det mest frekventa svaret överlag. Trots de årstidspecifika exemplen är utelek 

något som kan göras vinter som sommar. Orsakerna till att barnen leker utomhus är 

framförallt för att det var roligt och för att träffa kompisar. Detta är i linje med Brockman, 

Jago och Fox (2011) vars studie har utgångspunkt i att aktiv lek är det lättaste sättet barn utför 

fysisk aktivitet på, samt konstaterar att barnen har roligt och är sociala genom att leka aktivt 

med andra. 

För att fortsätta studera skillnaderna mellan pojkar och flickor tittar vi på de vanligaste 

aktiviteterna för varje kön. Utelek kommer högt hos båda könen, delad etta för flickor och 

som nummer två hos pojkar. Slalom för pojkar och längdskidor för flickor är annars de 

vanligaste svaren. Tittar man på mönstret för alla elva aktuella aktiviteter finns skillnaden att 

aktiviteter man kan utföra ensam kommer högre hos flickor medan lagidrott är den fjärde 

vanligaste aktiviteten hos pojkar. Inga eller få pojkar svarar ridning och dans och hos flickor 

är motsvarande ishockey och innebandy. Pate et al (2010) jämför utförda aktiviteter mellan 

amerikanska flickor i 6:e och 8:e årskursen, där total topp tio inkluderar dans, lek, löpning, 

promenader och basket. Bland de yngre är det signifikant vanligare med lek, löpning, cykel 
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eller gymnastik och bland de äldre börjar organiserad idrott i form av baseboll, volleyboll och 

friidrott bli vanligare. Engström (2004) tar upp att bland svenska barn är dans och ridning det 

vanligaste bland flickor och innebandy och ishockey bland pojkar. För båda könen kommer 

ändå fotboll med bland dessa aktiviteter, så också i vårt resultat. Vidare visar Engström (2004) 

att från år 6 till år 9 ökar antalet barn som är medlemmar i en idrottsförening, största ökningen 

sker hos flickor.

Varför barnen utför aktiviteterna skiljer sig också. Enligt föräldrarna fortsätter pojkarna att

följa spåret att det är roligt att utöva slalom. Hos flickorna är föräldrarnas svar istället att det 

beror på övriga familjemedlemmar att de åker längdskidor. Här kan vi igen fundera på om det 

verkligen är barnen som tycker att familjemedlemmarna är viktiga eller om det är en egen

värdering från föräldrarna. I en kvalitativ studie (Vu, Murrie, Gonzalez & Jobe 2006) där 

pojkar och flickor intervjuas om flickors utövande av fysisk aktivitet syns det mönstret. Att 

flickor själva uppger att de är mer fysisk aktiva om deras familjer är det, eller om övriga 

familjen uppmuntrar dem på ett vänligt sätt till att vara aktiva. Studien visar även att 

omgivningen i sig är en motiverande faktor för huruvida flickorna är aktiva eller inte, mer 

specifikt pojkarna i flickornas omgivning och deras inställning till fysiskt aktiva flickor. Även

Mikaelsson (2012) visar i sin avhandling att det är det sociala faktorerna som spelar in. 

Vänner, familj och omgivningsfaktorer pekar hon på som faktorer för fysisk aktivitet, även 

här med skillnader mellan könen där familjefaktorn är starkare bland flickorna.

Noterbart när det gäller faktorer är att ingen av könen tycker att föreningsliv eller 

match/tävling är avgörande orsaker. Trots det är mer än hälften av svenska barn aktiva 

medlemmar i idrottsföreningar (Engström 2004).

Svårigheter och hinder för utövande av fysisk aktivitet

Om den motiverande faktorn till fysisk aktivitet till stor del är att ha roligt, så är ett av de 

vanligaste hindren att det inte är roligt med fysisk aktivitet. Den allra vanligaste är att ingen 

kompis finns med i utövandet. Detta gäller för både pojkar och flickor, men övervägande 

andel föräldrar med flickor uppger avsaknaden av kompis som främsta hinder. När det 

kommer till hinder har vår studie inte ställt det i relation till någon specifik aktivitet som 

utövas eller inte, utan det är mer en allmän uppfattning om varför potentiella aktiviteter valts 

bort. Därför är också det vanligaste svaret vi fått att det inte finns någonting som hindrar, då 

de föräldrarna med aktiva barn inte har tagit ställning till hinder. Brockman, Jago & Fox 
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(2011) tar upp dåligt väder, dålig tillgång till lekytor och rädsla för äldre ungdomar som 

hindrande faktorer för det första aktiv lek. I vår studie är barnen i störst utsträckning ute och 

leker. Det och det faktum att de områden vi utfört vår studie på relativt sett är mindre ställen 

med trygga utomhusplatser, tror vi ligger till grund att vårt resultat skiljer sig från det. 

Dessutom är alla orter geografiskt placerade i norr med ett stort väderspann och barnen har en 

vana att vara utomhus i olika väderförhållanden. Detta antagande skiljer sig något från studien 

på ungdomar i Norrbotten där författaren tror att vårt mörka, kalla klimat är en hindrande 

faktor för fysisk aktivitet (Mikaelsson 2012).

Då pojkar oftare tenderar att utöva lagsport och forskning visar att inaktiva pojkars 

gemensamma nämnare är att de står utanför idrottsföreningarna (Engström 2004), kan vikten 

av att ha minst en kompis med sig vara avgörande. Ett lika vanligt hinder bestod i att ingen 

passande eller rolig aktivitet finns att välja. Där tror vi att det kan vara de pojkar som inte vill 

utöva lagidrott och bor på orter som inte har ett så stort utbud av till exempel individuella

idrotter, som är representerade. Därför hamnar de utanför föreningslivet och blir i värsta fall 

inaktiva.

Att flickor tycker det är hindrande att ingen kompis utövar aktiviteten kan med stöd av Pate et 

al (2010) tänkas bero på aktivitetsförändringen med stigande ålder. Yngre barn tenderar att 

leka mer och där finns kompisarna. När de blir äldre verkar de flickor som fortsätter vara 

aktiva vara det i mer organiserad form (Engström 2004; Pate et al 2010). Om kompisarna inte 

tycker om eller väljer samma aktivitet kan detta vara ett hinder att själv göra det.

Som tidigare nämnts visar Vu et al (2006) att omgivningen är en viktig del i flickors 

aktivitetsgrad. I studien tar man upp att den viktigaste hindrande faktorn för flickors fysiska 

aktivitet är hur pojkarna ser på dem som fysiskt aktiva flickor. Vår studie visar inte några 

sådana tendenser, men för flickor rapporteras oftare svaret hälsosamt som motiverande faktor 

och det största hindret att ingen kompis finns med. Vilket kan vara en signal på att det för 

flickor är viktigare med yttre faktorer än inre när det kommer till motivation och hinder.

Försvårande faktorer som föräldrarna själva upplever är tidsbrist, snävt utbud och höga 

kostnader, vilket stämmer väl överens med redan beskrivna hinder (Smith et al 2010). En stor 

del ser inget försvårande alls. En del uppger ”annan” försvårande orsak och de pekar här 

oftast på ett engagemangtvång i idrottsföreningar, att barnen inte har kompisar eller jämnåriga 
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inom aktiviteten eller på ett ointresse för fysisk aktivitet hos barnet kopplat till att de väljer 

dator eller Tv:n istället.

Vanligaste övriga fritidsaktiviteter och dess orsaker

Utan tvekan är dator det som barnen sysslar med på fritiden utöver fysisk aktivitet. Även 

inom detta begrepp döljer sig några olika formuleringar, spela på dator, surfa på nätet och 

chatta med kompisar ingår i det. Dock är fortfarande bara “dator” det vanligaste sättet att 

beskriva aktiviteten på. Det är roligt, kompisar gör det och det är lättillgängligt är orsakerna. 

Pojkarna har också stort intresse som orsak vilket inte är lika vanligt bland flickor. Att andra i 

familjen använder dator spelar inte lika stor roll, dock något mer för flickor även här. Att det 

är avslappnande eller att användaren är blyg och bekväm är några andra anledningar som 

uppges. Noterbart är att med det tryckfel vår enkät hade kan även ett annat mönster utläsas. 

Barn som är mycket fysiskt aktiva och kan uppge många olika aktiviteter, både under 

specifikt efterfrågade fysiska men också under vanligaste fritidsaktiviteter, uppger ändå dator 

eller tv-spel bland de först uppräknade fritidsaktiviteterna. Eftersom vi inte på något sätt bett 

respondenterna rangordna aktiviteter är det här ingenting som det går att utläsa någonting av, 

men det är ändå ett intressant fenomen som är relativt ofta förekommande. Dator är en 

stillasittande aktivitet att ägna sig åt, liksom läsa eller se på TV/film. Spela tv-spel, pyssel och 

lek kan vara både och beroende på vad det innebär. Vanligaste övriga aktiviteter är alltså 

stillasittande och med tanke på 40 % av barnen inte uppnår rekommenderad fysisk 

aktivitetsgrad torde det betyda att större delen av tiden ägnas åt stillasittande aktiviteter. 

Forskning på senare tid börjar frångå att fysisk aktivitet och inaktivitet är två ytterligheter på 

samma skala. I dag vet man att tid i stillasittande har negativa effekter på fetma, diabetes, 

hjärt-kärlsjukdom och cancer oavsett tid som spenderas på fysisk aktivitet, alltså att det är två 

olika faktorer som spelar in på vår hälsa (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius 2010). Något 

som Mikaelsson (2012) kunnat bekräfta i sin studie av fysisk aktivitet hos 

gymnasieungdomar. Att flickor spenderar mer tid i stillasittande än pojkar är också konstaterat 

(Verloigne et al 2012). Att dator med sin stora genomslagskraft sett till underhållning och 

socialt värde, är populärt kan vi visa med vår studie. Tyvärr bidrar den till att öka risken att 

utveckla sjukdomar i spåren av fysisk inaktivitet hos barn upp mot vuxen ålder. 

De faktorer vi kunnat identifiera genom denna studie tänker vi oss kan ligga till grund för 

hälsopromotiva insatser för barn. Rörelse är ett centralt begrepp inom sjukgymnastiken och 
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det professionen främst arbetar med för att främja hälsa och minska ohälsa. I yrkesrollen ingår 

även att arbeta sjukdomsförebyggande och med hälsofrämjande interventioner. Att veta vad 

som motiverar barn till fysisk aktivitet och vad som försvårar är värdefull kunskap som också

andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barnen har nytta av. Det kan vara 

skolhälsopersonal, idrottslärare eller fritidsledare men också samhällsplanerare och andra 

tjänstemän inom till exempel kommuners organisationer, då omgivningsfaktorer och utbud av 

aktiviteter har betydelse. Här kan vi som sjukgymnaster finnas med som en del i det 

hälsofrämjande arbetet eller som en informationskälla.

Konklusion

Många barn är fysiskt aktiva på sin fritid, 29 % av pojkarna och 52 % av flickorna, uppnår 

inte rekommendationerna. Den främsta anledning till både fysiska och övriga fritidsaktiviteter 

är att det är roligt. Detta gäller båda könen men för flickorna rapporteras också en vanlig 

anledning vara att andra familjemedlemmar ägnar sig åt aktiviteterna. Även faktorerna 

lättillgänglighet och att kompisar gör det har en betydande roll för alla barn enligt föräldrarna. 

För både pojkar och flickor är främsta hindret till att utföra fysisk aktivitet att ingen kompis 

gör det. Sammanfattningsvis, för att en aktivitet ska upplevas attraktiv ska den vara rolig, 

social och lättillgänglig. Flickor kan behöva motiveras mer då de generellt är mindre fysiskt 

aktiva, då är familjen viktig
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Bilaga 1

Informationsbrev

Hej, vi är två sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet. Vi går sista terminen och 

arbetar med vårt examensarbete. I examensarbetet vill vi ta reda på vad barn gör på sin fritid i 

fråga om fysiska aktiviteter och övriga fritidsintresse och varför de väljer att göra dessa saker. 

Då barnen är under 18 år vänder vi oss direkt till er föräldrar och hoppas att ni vill ge en bild 

av hur ert barns fritid ser ut. 

Studien genomförs med hjälp av en enkät där ni får besvara frågor om barnets utövande av 

fysiska aktiviteter och övriga fritidsintressen, samt frågor kring orsakerna till att de gör det. 

Enkäten är utformad för att, genom dig som förälder, försöka belysa barnets grunder för deras 

fritidsvanor.

Deltagandet är helt frivilligt och enkäten besvaras anonymt. Alla insamlad data kommer att 

förvaras säkert av oss fram tills att arbetet är avslutat och därefter förstöras. Resultatet 

kommer att  presenteras så att ingen enskild klass eller skola kan identifieras samt att det inte 

kan kopplas till dig som förälder eller ditt barn.

Skulle du vilja delta i vår undersökning? Gör det genom att fylla i bifogad enkät och skicka 

tillbaka den till oss i svarskuvertet. I och med detta godkänner du även ditt deltagande. Om du 

har flera barn i olika klasser och får hem flera enkäter, vill vi gärna att du besvara alla. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Med vänlig hälsning

Camilla Fryksell Linda Jonsson

073-804 29 84 073-815 43 57

camfry-9@student.ltu.se linuus-9@student.ltu.se

Handledare Agneta Larsson, Universitetslektor

Institutionen för Hälsovetenskap

Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920- 493891

e-post: agneta.larsson@ltu.se
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Bilaga 2

Enkät

1. Är ditt barn

        � Pojke      � Flicka

2. Vilken klass går ert barn i?

Svar: � årskurs 1    � årskurs 2   � årskurs 3    � årskurs 4    � årskurs 5    � årskurs 6

3. Vart går ert barn skola:

� Luleå   � Övertorneå   �Pajala

I den här enkäten ställer vi en del frågor om fysiska aktiviteter. Med det begreppet menar vi 

en aktivitet där kroppen utför rörelser så att pulsen höjs. Detta kan till exempel vara 

utomhuslekar, fotboll, promenader, skidåkning etc. De aktiviteter vi är intresserade av är de 

som sker utanför skoltid. Aktiviteter på fritids räknas också till de som sker utanför skoltid.

4. Under en vanlig vecka den här vårterminen, hur ofta utför ditt barn fysiska aktiviteter?

a) _________ dagar/vecka      

b) __________ timmar   _______ minuter i genomsnitt under en sådan dag
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Nu följer några frågor där vi vill att du som förälder försöker tänka dig in i ditt barns 

upplevelser.

5. Vilka är de fem vanligaste fysiska aktiviteterna ditt barn sysslar med under den här 

vårterminen? Skriv in dem i de övre rutorna. Är det färre än fem, lämna rutorna tomma. Utför 

barnet ingen fysisk aktivitet sätt en 0 i första rutan.  Markera sedan med ett kryss under varje 

aktivitet vad du tror är anledningen till att ditt barn utför den fysiska aktiviteten. Flera 

alternativ per aktivitet går att välja. 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5

Andra 

familjemedlemmar 

gör det

� � � � �

Det är roligt � � � � �

Träffar kompisar � � � � �

Tillhöra en förening � � � � �

Kunna åka på 

matcher/tävlingar

� � � � �

Det är hälsosamt � � � � �

                       Annan 

anledning (Skriv i 

rutan vilken)

� � � � �
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6 a) Vad tror du att barnet upplever som orsak/er till att inte utföra fysisk aktivitet? (Flera 

alternativ går att välja)

� Ingen kompis utför aktiviteten

�Aktiviteten barnet vill utföra anses udda

� För mycket tävling och elitinriktning

�Dåliga erfarenheter från skolan

�Finns ingen aktivitet barnet tycker är roligt/passande

�Tidsbrist pga skolarbete/läxor

�Tidsbrist pga övriga fritidsaktiviteter

�Andra fritidsintressen inom familjen Vad:__________________

�Annan anledning (skriv vad):____________________________ 

b) Finns det något du som förälder upplever försvårar ditt barns utförande av fysisk 

aktivitet? (Flera alternativ går att välja)

�Smalt utbud av aktiviteter på orten

�Långa transportsträckor

�Tidsbrist

�Höga kostnader

�Annan anledning (skriv vad):__________________________ 

�Ingenting
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7. Vilka är de fem vanligaste fritidsintressena (ex spela dator, läsa, teater) ditt barn sysslar 

med under den här vårterminen? Skriv in dem i de övre rutorna. Är det färre än fem, lämna 

rutorna tomma. Utför barnet ingen fysisk aktivitet sätt en 0 i första rutan.  Markera sedan med 

ett kryss under varje aktvitet vad du tror är anledningen till att ditt barn utför den fysiska 

aktiviteten. Flera alternativ per aktivitet går att välja.

Fritidsintresse

1

Fritidsintresse

2

Fritidsintresse

3

Fritidsintresse

4

Fritidsintresse

5

Andra 

familjemedlemmar gör 

det

� � � � �

Kompisar gör det � � � � �

Lättillgängligt � � � � �

Stort intresse � � � � �

Det är roligt � � � � �

Tillhöra en förening � � � � �

                       Annan 

anledning (Skriv i rutan 

vilken)

� � � � �

8. Om ditt barn helt fritt fick önska en fysisk aktivitet att utföra, vad tror ni att det då skulle 

välja?

Svar: 


