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Abstrakt   
Tiden för lek har reducerats för dagens små barn genom att mer tid spenderas på förskolan, 
mer tid spenderas framför teven och att barn generellt sett har färre syskon. Barn är idag som 
minst aktiva den tid de är lediga från skolan och föräldrar har mindre tid att uppmärksamma 
barnens aktivitet. Då den spontana aktiviteten sjunker och passiviteten växer i och med ökad 
ålder är det viktigt att främja och uppmuntra fysisk aktivitet i barnets unga år. Syfte: Syftet 
med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av deras barns (0-6 år) fysiska aktivitet på 
fritiden och faktorer som påverkar denna. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ 
ansats och baseras på intervjuer med sex föräldrar. Intervjuerna transkriberades och 
analyserades genom en manifest innehållsanalys. För att samla bakgrundsdata besvarade 
informanterna även ett frågeformulär. Resultat: Ur analysen växte temat Det formbara 
barnet. Temat indelades i de två huvudkategorierna Förebilder och inspirationskällor samt 
Familjens förutsättningar. Dessa delades även in i fem subkategorier. Konklusion: Studien 
visade att barnet var mycket formbart gällande val och grad av aktivitet. Barnet formades efter 
dennes förebilder och inspirationskällor samt efter familjens förutsättningar. 
Familjemedlemmarna påverkade i stor utsträckning barnets aktivitet genom att denne 
efterliknade och inspirerades av sina föräldrar och syskon. Föräldrarnas roll var dels att 
uppmuntra till aktivitet och dels att sätta gränser. Familjernas förutsättningar varierade och 
påverkade i valet av aktiviteter. Föräldrarna beskrev en tidmässig otillräcklighet i vardagen. 
På grund av detta bestod barnets aktivitet framförallt av familjeaktiviteter på helgerna. Närhet 
till trygga lekanpassade miljöer och andra barn sågs som främjande för barnets aktivitet.    
 

Nyckelord: Barn, fysisk aktivitet, föräldrar, syskon.  
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Vårt sätt att leva har förändrats, förr i tiden lekte barn utomhus, där leken alltid innebar 

aktivitet såsom att hoppa, leka och springa. Innan bostadsområden blev omgivna av 

trafikerade vägar och då föräldrarna hade en högre tillförlit till sin omgivning, var gården, 

parker och miljön kring huset en säker plats för barnens aktivitet. Idag präglas dock barnen 

alltmer av inomhusaktiviteter bestående av passiva aktiviteter såsom tv-tittande, datorspel och 

film. Detta resulterar i att barn kan leka i flertalet timmar utan att behöva vara fysiskt aktiva 

(Janson & Danielsson, 2003). Tucker (2008) framhåller att fysisk aktivitet både har fysiska 

och psykiska hälsosamma fördelar. Ett barn kan genom fysisk aktivitet bli mindre oroligt, 

mindre depressivt och har möjlighet till ökade prestationer i skolan. Fysisk aktivitet 

förebygger fortsättningsvis hjärt- och kärlsjukdomar, ger en ökad självkänsla, en förbättrad 

muskelstyrka, uthållighet och kondition. Definitionen av fysisk aktivitet är enligt FYSS 

(2008) all kroppsrörelse som är en följd av skellettmuskulaturens sammandragning och som 

resulterar i en ökad energiförbrukning. Idag rekommenderar FYSS (2008) en timmes fysisk 

aktivitet per dag för barn och ungdomar, något som enligt Tucker (2008) enbart följs av 

närmare 50 % av barnen i förskoleåldern. 

 

Dagens barn och ungdomar är den första generationen som kommer att ha sämre hälsa, ökad 

sjuklighet och kortare livslängd än sina föräldrar (Fagerström, 2008). Barn är idag 

stillasittande i statiska ställningar vid skolbänken för att sedan komma hem till att sitta 

framför tv och dator. Även barnens grundkondition har försämrats (Silander, 2000).  

Fagerström (2008) betonar att det är mycket viktigt med en god fysisk självkänsla för 

skolbarn. Det räcker inte att barnet bygger upp en självkänsla inom passiva aktiviteter såsom 

tv-spel och datorer, då detta verkar ogynnsamt för hälsan. Vidare betonar Tucker (2008) 

vikten av att förespråka fysisk aktivitet för barn i förskoleåldern, framförallt för flickor som 

generellt sett har en mindre fysisk aktivitet än pojkar. Fagerström (2008) framhåller att barn är 

som minst aktiva den tid de är lediga från skolan. Stillasittande och inaktivitet har en tendens 

att öka med barnets ökande ålder. Fortsättningsvis menar Tucker (2008) att den spontana 

aktiviteten sjunker med ökande ålder och att det på grund av detta är viktigt att få in den 

fysiska aktivitet tidigt i åren. Detta stärks av Engström, Fagrell, Forsberg & Nilsson (1996) 

som anser att barnens lek även är en viktig del av den sociala träningen. 

 

Barn i förskoleåldern har ett starkt behov av att röra på sig för att utveckla den motoriska 

förmågan, som i denna ålder är en viktig del i barnens totala utveckling (Engström et al., 
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1996). Rörelse sker i ett samspel mellan individ, uppgift och miljö vilket gör att rörelserna 

måste anpassas till den uppgift barnet vill genomföra. Om ett barn skall utvecklas krävs det att 

denne är så pass aktiv att egna erfarenheter skapas (Beckung, Brogren, Rösblad, 2002, 

Engström et al., 1996). I förskoleåldern bör idrott utövas i form av lek (Engström et al., 1996), 

uppgifterna skall ha en utmanande svårighetsgrad men skall fortfarande vara genomförbara 

(Beckung et al., 2002). Exempel på utmanande uppgifter är lekar och bollspel som alltid ger 

utrymme för individuella lösningar vilket ger barnet frihet att lösa uppgiften på olika sätt. 

Genom att låta barnet experimentera och leka fritt väljer de automatiskt den motoriska nivå 

som passar dem bäst. För föräldrar och skolpersonal gäller det att ta tillvara på barns spontana 

intresse av att röra på sig och försöka skapa möjligheter för en positiv utveckling (Engström et 

al., 1996). Det viktigaste är att föräldrarna skapar uppgifter som motiverar barnet till aktivitet 

(Beckung et al., 2002).    

 

Skinner & Piek (2001) menar att en nedsatt motorisk förmåga hos ett barn kan få negativa 

konsekvenser både socialt och emotionellt. Detta då den motoriska förmågan speglar hur 

barnet ser på sig själv både fysiskt och psykiskt samt påverkar skolprestationen. Gable, Chang 

& Krull (2007) uttrycker att för att främja hälsa krävs det att både familjens och barnets 

rutiner ses över samt att ett barn som utvecklat en hälsoproblematik skall mötas av ett 

tvärprofessionellt förhållningssätt.   

 

Barnets relation till andra påverkar barnets relation till sig själv. På grund av detta är det 

mycket viktigt att barnet har goda sociala relationer med personer i dess närhet. Barnets nära 

relationer innefattas ofta av föräldrar, syskon, lärare och kompisar. I en relation tillgodoses tre 

primära behov, att bli sedd och accepterad, att bli bekräftad samt att bli korrigerad och få 

gränser (Rydberg & Sjöholm, 1994). Nerderberg (2004) anser att det är viktigt att föräldrar 

sätter gränser och regler för sina barn. Om barnet får leva utan gränser är risken stor att 

kommunikationen mellan barnet och förälderns försämras. Vuxna individer ska hjälpa barnen 

att tolka och förstå sin omgivning, som idag mer än någonsin präglas av ständig inkommande 

information och impulser. Tiden för hjälp till denna förståelse har dock minskat och gör att 

barnen i allt större utsträckning får klara sig själva (Nerderberg, 2004). Detta verkar negativt 

för barnet eftersom familjen kan spela en mycket viktig roll för barnets tankar, åsikter och 

attityder kring kost, träning och hälsa (Gable et al., 2007). Föräldrarnas roll styrks av 

Fagerström (2008) som menar att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör på sig mer än andra 
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barn. Den fysiska aktiviteten behöver inte nödvändigtvis innebära en idrott utan kan lika 

gärna handla om att hitta vardagliga fysiska aktiviteter.   

 

Tiden för lek har reducerats för dagens små barn genom att mer tid spenderas på förskolan, 

mer tid spenderas framför teven och att barn generellt sett har färre syskon. Föräldrar har idag 

mindre tid att uppmärksamma sina barns aktivitet och sätter på grund av oro för barnens 

säkerhet större begränsningar gällande platser för lek (Tucker, 2008). I Sverige ansvarar 

samhället för de ungas fysiska aktivitet genom gymnastiken i skolan. Skolgymnastiken är 

viktig men otillräcklig. Barns inaktivitet kan inte enbart hanteras av skolan då många barn är 

fysisk inaktiva på fritiden i familjesituationen (Sollerhed & Ejlertsson, 2008). Eftersom barn i 

förskoleåldern i stor utsträckning är spontat aktiva tror ofta lärare och föräldrar att denna 

aktivitet är tillräcklig. Ofta överskattar vuxna individer små barns aktivitetsnivå vilket gör att 

de har svårt att förstå värdet av att uppmuntra till aktivitet och att stötta en aktiv livsstil 

(Tucker, 2008).  

 

Med detta som bakgrund finner författarna det intressant att se till de yngre barnens fysiska 

aktivitet på fritiden genom att undersöka föräldrarnas upplevelse av barnens aktivitet och 

vilka faktorer som påverkar denna.        
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Syfte 
Att beskriva föräldrars upplevelser av deras barns (0-6 år) fysiska aktivitet på fritiden och 

faktorer som påverkar denna.  

Metod  

Metod och analys  

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1996) är denna metod lämplig 

att använda vid studier som syftar till att beskriva personers djupare upplevelser och åsikter 

utifrån deras egen världssyn. Djupintervjuer med frågeställningar utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga 1) tillämpades. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas 

ordagrant. Därefter genomfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2003). Innebörden av detta är att beskriva innehållet i ett kommunikativt budskap. 

Analysen sker genom att med minsta möjliga tolkning från författarna lyfta fram och beskriva 

klara och tydliga komponenter i det transkriberade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna läste enskilt det transkriberade materialet och markerade meningsbärande enheter 

som svarade till studiens syfte. Efter jämförelser och diskussioner klipptes de utvalda 

styckena ut från dokumentet. För att stärka validiteten i detta steg av innehållsanalysen läste 

även handledaren igenom de meningsbärande enheterna. Materialet kondenserades och 

kodades. Författarna kodade materialet var för sig för att sedan föra en gemensam diskussion. 

Koderna kunde därefter sorteras in under ett gemensamt tema, två huvudkategorier samt fem 

subkategorier.  

Procedur  

Kontakt togs med tre förskolor, två i Luleå och en i Boden. Samtliga föräldrar, sammanlagt 80 

personer, tilldelades ett introduktionsbrev (bilaga 2) och fick anmäla sig till intervju via en 

intresseanmälan (bilaga 3). För att begränsa studiens omfattning var antalet informanter 

begränsat till mellan fem och åtta föräldrar. Målet var att få en så varierad grupp som möjligt 

utifrån barnens kön och ålder, men då antal intresserade föräldrar var få var ingen 

urvalsprocess nödvändig. Sex föräldrar från två av förskolorna anmälde sitt intresse och tid 

bokades för intervju. Informanterna delgavs intervjuguiden ett par dagar före intervjutillfället. 

Vid intervjutillfället besvarade informanterna även ett frågeformulär med slutna frågor (bilaga 

4). Detta för att kartlägga bakgrundsdata gällande barnets livssituation. För att intervjun inte 

  8



skulle påverkas av föräldrarnas svar i frågeformuläret tog författarna del av denna information 

först efter intervjutillfället. Vid varje intervjutillfälle deltog båda författarna där den ena ledde 

intervjun medan den andra hade en mer observerande roll. Författarna ledde tre intervjuer 

vardera. Intervjuerna varade mellan 25-35 minuter, fem av intervjuerna ägde rum på aktuell 

förskola medan den sjätte ägde rum i hemmiljön.  

Informanter  

Studien baserades på intervjuer med sex föräldrar, samtliga kvinnor i åldrarna 29-40 år, 

medelålder 35 år. Informanterna beskrev sina upplevelser utifrån sammanlagt tio barn, fem 

pojkar och fem flickor, i åldrarna ett till sex år. Barnen var fysiskt aktiva på fritiden mellan 

1,5 till fyra timmar per dag. Samtliga barn hade minst ett syskon, (Tabell 1) sammanlagt var 

det 17 syskon i åldrarna ett till 13 år. Syskonens fysiska aktiviteter inkluderade bland annat 

barndans, barngymnastik, fotboll samt ishockey. Aktiviteterna utfördes mellan en till fem 

gånger per vecka (Tabell 2). Informanterna var själva fysiskt aktiva mellan en och fem timmar 

per vecka (Figur 1). Deras tid för fysisk aktivitet gemensamt med barnen varierade mellan en 

halv till två timmar per dag samt mellan 3,5 till 14 timmar per vecka (Figur 2). Samtliga tio 

barn bodde tillsammans med två föräldrar/vårdnadshavare, sju av barnen bodde i hus och tre i 

lägenhet.  

Etiska aspekter 

Informanterna delgavs via introduktionsbrevet att deltagandet var helt frivilligt samt att de när 

som helst under studiens gång kunde avsluta sitt deltagande. Även information gällande att 

intervjun när som helst kunde avbrytas samt att samtliga frågor var frivilliga tydliggjordes.  

Deltagandet i studien var konfidentiellt och all insamlad information förstördes efter studiens 

avslutande. Föräldrarnas samt förskolornas identitet ska inte kunna identifieras i texten. I 

introduktionsbrevet medvetandegjordes syftet med studien, önskan var att deltagandet skulle 

kännas positivt och fördomsfritt. 
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Tabell 1: Presenterar barnets kön, ålder, fysiska aktivitet i antal timmar per dag på fritiden 

(utanför förskoleverksamhet) samt antal syskon/fler barn i hemmet.   

KÖN ÅLDER FYSISK AKTIV 

 TIM/DAG 

ANTAL 

SYSKON

P 1 3 1 

P 2 2 1 

F 2 4 3 

P 3 1,5 2 

F 3 * 2 

P 4 3 1 

F 4 1,5 2 

P 5 2 1 

F 5 2 2 

F 6 * 2 

P = pojke 

F = flicka 

* = frågan har ej besvarats.   

 

Tabell 2: Presenterar antalet syskon, deras ålder samt aktuella aktiviteter i olika 

åldersgrupper.  

 ÅLDER ANTAL 
BARN 

FÖREKOMMANDE AKTIVITET 

1-4 år 6 barn Babysim, skogsmulle och barndans. 1 gång/vecka. Hälften 
av barnen hade ingen aktivitet. 

5-7 år 4 barn Barngymnastik, barndans, basket. 1-2 gånger/vecka. 

8-13 år 7 barn Längdskidor, ishockey, fotboll, orientering, cheerleading 
och streetdance. 2-5 gånger/vecka. 
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Figur 1: Presenterar informanternas skattade egenaktivitet i timmar per vecka.   

 

 
Figur 2: Presenterar informanternas skattade fysiska aktivitet tillsammans med barnen, i antal 

timmar per dag samt antal timmar per vecka. Ett bortfall sågs på denna fråga. 
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Resultat  
Ur intervjuerna framkom en stor överensstämmelse i informanternas beskrivningar och 

upplevelser av vad som påverkar deras barns fysiska aktivitet. Barnen upplevdes av samtliga 

informanter som mycket formbara. Familjen påverkade barnets aktivitet i stor utsträckning då 

barnet beskrevs efterlikna och inspireras av både föräldrar och syskon. Familjernas olika 

förutsättningar upplevdes påverka i val av aktiviteter, dock verkade inte graden av barnets 

fysiska aktivitet påverkas.     

 

Resultatet av den kvalitativa analysen kunde beskrivas i temat ”Det formbara barnet” samt i 

de två huvudkategorier ”Förebilder och inspirationskällor” och ”Familjens förutsättningar”. 

Kategorierna delades även in i fem subkategorier (figur 3).  

 

 

Det formbara barnet  

 

Förebilder och inspirationskällor  

 

Familjens förutsättningar 

Rollen som förälder; 
uppmuntrande och 

gränssättande  
 

Tiden som inte räcker till och 
värdet av familjeaktivitet  

 

Syskon; en lekkamrat 
att se upp till 

 

Barnet som 
individ 

 

Familjens 
levnadsvillkor

 

Figur 3: Presenterar det framkomna resultatets tema, kategorier och subkategorier.    

Förebilder och inspirationskällor  

Rollen som förälder; uppmuntrande och gränssättande  

En del av informanterna upplevde att deras livsstil och intressen formade barnen från mycket 

tidig ålder. Fysisk aktivitet, uteaktivitet och motion beskrevs som en naturlig del i föräldrarnas 

levnadssätt, en attityd och inställning som upplevdes smitta av sig på barnen. En del 
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informanter beskrev en önskan och förhoppning att barnen skulle anamma den aktiva 

livsstilen och se fysisk aktivitet som en naturlig del av livet.            

 

”Det man speciellt inte har tänkt på är vad man själv omedvetet gör som får dom att välja 

vissa aktiviteter, men när man börjar tänka efter så tror jag att det påverkar, vi har ju varit i 

fjällen varje år sen dom var bebisar, det är liksom inte besvärligt att dra på sig kläder och 

vara ute, men man har inte gjort det medvetet för att dom ska göra det, det är bara för att vi 

tycker det är så roligt.” 

”… jag hoppas att vårt sätt att leva ska påverka att dom själva får en sån livsstil att de tycker 

att det här med fysisk aktivitet är viktigt.  Och då att man inte alltid behöver träna aktivt, utan 

det är ju också ett sätt att leva att man kanske inte alltid tar bilen, utan man kan gå, kan ta 

cykeln, alltså man kan färdas för egen maskin…” 

 

Samtliga föräldrar upplevde att deras egen aktivitet påverkade barnen i både val och grad av 

aktivitet. En del informanter beskrev att barnen tog efter och inspirerades både gällande 

passiva och fysiska aktiviteter.  

 

”Tv-spel är ett av min mans stora intressen, de har påverkat den större pojkens tv-spelande.” 

”… när man själv tränar då vill ju dom också, dom tycker det är roligt att mamma också 

tränar. Jag tror faktiskt att det är positivt att barnen ser att föräldrarna tränar…” 

 

En del föräldrar beskrev att familjelivet tar mycket tid, vilket ledde till att deras egna fysiska 

aktivitet fick mindre plats i vardagen. Vissa informanter valde på grund av detta att avstå från 

mer tidskrävande och tidsbundna intressen. Valet föll istället på aktiviteter som promenader 

och joggingturer som kunde utföras när tillfälle gavs och även gemensamt med barnen. En del 

föräldrar tog också tillfälle i akt till att själva träna när barnen var iväg på aktiviteter. Vissa 

informanter hade med sig sina barn till sina träningar och organiserade aktiviteter, där barnen 

fick observera och i vissa fall även delta. Informanterna uttryckte att barnen uppskattade att få 

följa med och ofta själva bad om det.     

 

”Med fyra barn så påverkar ju det min aktivitet, och det som jag har hittat som aktivitet det 

som jag kan göra närsomhelst det är att springa och promenera.” 

”… när man är ute och springer med hunden så får storebror följa med och trampa på cykeln 

bredvid…” 
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Samtliga informanter beskrev en stor öppenhet för deras barns engagemang i olika typer av 

aktiviteter. Flertalet av informanterna beskrev vikten av att aktiviteterna utfördes på ett 

lekfullt sätt och efter barnets intresse. Föräldrarna ansåg att deras roll var att uppmuntra och 

hjälpa sina barn att komma i kontakt med aktuell idrott och organisation. Vissa informanter 

beskrev en stark önskan att deras barn skulle genomföra någon typ av idrottsaktivitet, detta för 

att undvika stillasittande. Samtidigt framhöll en del informanter att vissa aktiviteter inte 

kommer att uppmuntras och ej heller genomföras på grund av skaderisk.    

 

”Jag tycker ändå att det är viktigt att de har nån sport… fast vi tvingar dom inte, men helst.” 

”… ridning kommer jag aldrig att uppmuntra och jag kommer definitivt att försöka undvika 

den typ av aktivitet… dels är det ju skaderisken… det kan ju få oerhörda konsekvenser… Sen 

har jag ju själv sett hur uppslukade barn blir av det här med hästar, det tar över livet…”  

 

Vissa informanter framhöll att deras uppmuntran och stöttning hade en mycket viktig roll för 

att barnen skulle känna sig sedda och uppskattade. Att föräldrarna var intresserade och 

engagerade i barnens aktiviteter och i det barnen tyckte om att göra, var enligt flertalet 

informanter viktigt för att barnen skulle bibehålla lusten till aktiviteten.  

 

”… jag vet inte varför men jag blev själv inte uppmuntrad till att sporta när jag var liten, så 

jag vill ge dom chansen att göra det.” 

”Vi följer alltid med dom till aktiviteterna, så att dom inte blir lämnade vind för våg, jag tror 

att dom tycker det är en trygghet att vi e med. Jag hade tyckt det i alla fall, att det hade varit 

värdefullt att veta att föräldrarna stöttar en i vad man gör. ”   

 

En del informanter beskrev att de satte begräsningar gällande mängd av aktivitet, detta för att 

barnet skulle få en balans mellan aktivitet och fritid. Föräldrar med flera barn upplevde också 

att aktiviteten måste begränsas för att tiden skulle räcka till och för att samtliga barn skulle 

kunna få ta del av någon form av aktivitet.  

 

”… för femåringens del är det en sport som gäller… för hon får inte hålla på med två, det blir 

för mycket för henne…” 

” … det är inte praktiskt genomförbart att ha ett barn som idrottar fem dagar i veckan eller 

sju dagar i veckan när man har, när man har tre, två till att ta hand om.” 
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Gemensamt för samtliga informanter var att de upplevde att tv- samt datoranvändandet bör 

tidsbegränsas. Vissa av informanterna hade tydliga regler medan andra beskrev att de 

begränsade tiden utifrån rådande situation.  

 

”… vi har inte strikt att, nej men nu har du suttit för många timmar nu måste du sluta, utan, 

men idag har du haft mycket tv nu gör vi nått annat nu spelar vi spel.” 

”… de får bara sitta en timme vid datorn per helg, antingen lördag eller söndag. Och samma 

vad gäller teven, en timme per dag, när det är barnprogram sen stänger vi av.” 

 

Anledningen till att tiden bör begränsas var enligt en del informanter att barnen tappar sin 

tidsuppfattning vid denna typ av aktivitet. Barnen uppskattar dessa passiva aktiviteter som är 

ett vanligt inslag i deras vardag. Informanter beskrev att mängden tv-tittande beror på 

tillgänglighet samt tidsutrymme och att behovet av tv-tittande helt kunde försvinna då tv inte 

fanns tillgängligt. En del informanter beskrev att barnens initiativ till aktiv aktivitet ökade på 

sommaren vilket ledde till ett minskat inslag av passiva aktiviteter.  

 

”Men man behöver regler, det har vi upptäckt för dom tappar totalt tidsuppfattning och man 

får köra äggklocka för dom tappar känslan av hur mycket tid det är dom sitter.” 

”… vi försöker bryta de där, för att om man inte bryter då skulle de kunna sitta framför teven 

hela dan…” 

 

Syskon; en lekkamrat att se upp till 

Att barnet har syskon beskrevs av samtliga informanter som en mycket stor positiv inverkan 

för aktivitet. Barnen hade ofta sitt/sina syskon som främsta lekkamrat, detta framförallt i 

vardagen. De mindre syskonen inspirerades av sina äldre syskon i leken och valde gärna 

samma lekaktiviteter.  

 

”Syskonen påverkar väldigt mycket i vad hon gör.” ”Hennes storasyskon tycker väldigt 

mycket om o vara ute, hon blir väldigt påverkad av dem.” 

”… fyraåringen, hon började leka med dockor och då började lillebror på tre år också göra 

det…” 

”När vi är ute och går med hunden - jag ska minsann inte sitta i ryggsäck eller bli buren, jag 

ska gå helt och hållet, storebror går då ska jag också gå.” 
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Informanterna beskrev att storasyskonen gärna tog med sig sina småsyskon på äventyr och 

lärde dem nya saker. Storasyskonen utmanade och uppmuntrade småsyskonen i både fantasi-, 

kreativa och mer fysiska lekar.  

 

”För storebror kan ju ta med sig lillebror o säga att vi går ut…” 

”… hon har tagit efter och hjälp av sin storasyster… hittar på mera lekar, mera fantasier, 

hittar på en hel historia om de man leker…” 

”… när det gäller förmågan att hitta på lekar, den är ju helt otrolig hos storasyster, hon 

hittar på fantastiska lekar som då lillasyster hänger med på.” 

 

Småsyskonen uppskattade att vara delaktiga i vad deras äldre syskon gjorde, detta gällande 

både passiva och aktiva sysselsättningar. Flertalet av informanterna beskrev även att 

småsyskonen tyckte det var roligt att följa med till och ibland även få prova på storasyskonens 

organiserade aktiviteter.       

 

”Storebror går på barngymnastik en gång i veckan, den lilla försöker vi ta med… han är för 

liten för att delta i aktiviteten, men han får i alla fall vara med och titta.” 

”Fyraåringen, hon dansar och det vill min treåring också göra… Fyraåringen, började med 

det för att hennes storasyster dansade…” 

”Dom gångerna som den stora pojken får spela tv-spel tycker tvååringen att det är jättekul att 

sitta bredvid och titta men själv kan han inte göra det än.” 

”Dom har ju upptäckt det här att storasyster får åka iväg och göra saker och dom små vill ju 

också, men vet inte riktigt vad, kommer dom på nånting som dom vill göra då försöker vi ju.” 

 

En del informanter upplevde att småsyskonen snabbare utvecklade sin motoriska förmåga då 

de lekte med sina storasyskon och äldre barn. Detta för att det i leken ställdes högre krav på 

barnets fysiska förmågor, barnen beskrevs anpassa sin leknivå efter umgänget.   

 

”Dom stora hakar hon ju på allting, man ser att hon gör saker snabbare med dom än om 

hon är med jämngamla, då anpassar hon ju sin nivå till det…” 

”Det lilla barnet hänger ju med det stora barnet och han är yngst på den här gatan så han 

har fullt upp med att jaga dom stora barnen, han försöker va med dom. Så jo det gör det, det 

stimulerar hans fysiska aktivitet.” 
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Barnet som individ  

En del informanter uttryckte att alla barn är olika med en unik personlighet och att denna i 

kombination med barnets intresse i stor utsträckning påverkade i val av aktivitet. Barnet visar 

tydligt genom spontan lust och glädje om de uppskattar aktiviteten eller inte. Vissa 

informanter med flera barn beskrev att de såg skillnader gällande barnets utveckling, när de 

gjorde jämförelser i syskonskaran. Hos vissa barn sågs en snabbare motorisk utveckling 

medan språkutveckling och fantasi tog större plats hos andra.  

 

”Personlighet påverkar och blir tydligare i intressen.” 

”Hon är inte intresserad av att sitta vid just tv-n…”  

”När hon började på dagis, då ville hon bara vara ute, fick dom gå in va de tråkigt.” 

”Den minsta treåringen hon är ju betydligt mer motoriskt utvecklad än de andra två barnen 

när dom var i samma ålder…” 

 

Vissa informanter trodde att barnets kön kan inverka på aktiviteten men att den huvudsakligen 

påverkades av barnets personlighet och intressen. En del informanter beskrev att barnen 

aktivitetsmässigt var könsneutrala fram tills att de börjar på förskolan. I hemmet försökte 

föräldrarna ge barnen en så könsneutral lekmiljö som möjligt där alla skulle ha samma 

möjligheter. Vissa informanter beskrev att barnen möjligen skulle ha funnit andra aktiviteter 

som intressanta om syskonskaran könsmässigt sett annorlunda ut.  

 

”En del av barnens aktivitet påverkas nog av könen men mycket av person och intresse.” 

”… jag tycker inte att det ska vara någon skillnad mellan pojkar och flickor. Båda ska kunna 

spela fotboll, båda ska kunna laga mat och leka mamma, pappa, barn…” 

”Sjuåringen, när hon var liten hade hon faktiskt inte dockor heller så mycket det var mest 

bilar och klossar.” 

”Hade han bara haft bröder till exempel, då hade det varit en helt annan sak, då hade dom 

nog inte hållit på med dockor och sånt där. ” 

 

Familjens förutsättningar  

Tiden som inte räcker till och värdet av familjeaktivitet.  

Flertalet av informanterna beskrev en upplevelse av otillräcklighet. Majoriteten av 

informanterna arbetade och hämtade barnen på förskolan runt fyra-fem tiden, därefter väntade 
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matlagning och gemensam middag. Den begränsade tiden i vardagen beskrevs medföra 

svårigheter att hinna med organiserade och även gemensamma aktiviteter tillsammans med 

barnen. Mycket skall hinnas med i vardagen och informanterna slets mellan barnens aktivitet 

och hushållsarbete.  

 

”… det är klart att man önskar att man hade mer tid med barnen…” 

”Jag vet folk som har barn som har väldigt många aktiviteter och jag förstår inte hur man får 

det att gå ihop helt enkelt. Vi har nog lite tid som det är när man jobbar o man kommer hem, 

klockan är så pass mycket redan då. Så ska man hinna iväg på aktiviteter, det är väl de som 

är det största problemet speciellt på sikt, hur man ska få de o gå ihop…” 

”De jag tror är det stora problemet för många är tiden, i vardagen måndag till fredag finns 

det inte så mycket tid, om man jobbar och är hemma klockan fem, att hitta på saker med fysisk 

aktivitet, för alla, tyvärr är det så. Det är tidsbristen.” 

 

Vissa informanter beskrev att det även för barnen fanns svårigheter att få tiden att räcka till.  

De organiserade aktiviteterna konkurrerade med samma tid som lek med kompisar, umgänge 

med familjen och vila. Syskonens aktiviteter påverkade det enskilda barnets tid med 

föräldrarna, detta då föräldrarna behövde finnas till hands under aktiviteten samt för att 

skjutsa fram och tillbaka.  

 

”… det är så kort tid på dagarna som man har, och då blir det väldigt lite tid till kompisar 

när man har massa aktiviteter…” 

”Det negativa för henne är väl det här med storasyskonens aktivitet… körandet fram och 

tillbaka… Det blir väldigt splittrat för henne, det går ju tid från hennes fredag av att vi 

skjutsar storasyskonen.” 

 

Ett sätt att hantera tidsbristen i vardagen var för vissa informanter att förlägga mer av de 

gemensamma aktiviteterna till helgen och att välja aktiviteter där samtliga familjemedlemmar 

kunde delta.      

 

”Vi hinner inte gå ut på vardagskvällarna för det blir så sent, så på helgerna, då går vi ut.” 

”Man får hitta aktiviteter som passar alla för tiden räcker ju inte annars.” 
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En del av informanterna beskrev att det fanns begränsat med organiserad verksamhet för 

åldersspannet 0-6 år, framförallt för de yngsta barnen. Den organiserade verksamhet som 

barnen var aktiva inom bestod bland annat av barngymnastik, barndans och babysimning. De 

olika aktiviteterna beskrevs ofta äga rum under helgen. I de fall aktiviteter dag- och 

tidsmässigt krockade tvingades föräldrarna välja och även göra prioriteringar i förhållande till 

helgens andra bestyr och sysslor.  

 

”… han har provat på att åka lite skidor, provat på gympa, men är man fyra år, är det inte så 

mycket grejer som har kommit igång, som finns.” 

”… fotboll vill han börja spela men han är för liten än…” 

”… för den minsta är det ingen organiserad föreningsverksamhet, men hon är ju med på 

orienteringen när de äldre syskonen tränar och tävlar.” 

 

Barnens aktivitet bestod istället främst av familjeaktiviteter såsom skidåkning, bada i badhus, 

leka i lekpark, åka pulka och gå promenader.  

 

”… åka skidor hela familjen, de tycker alla är roligt… det finns två olika längder så där kan 

alla åka oavsett om man är tre år, två år, eller 40år.” 

 

Familjens levnadsvillkor  

Flertalet av informanterna upplevde sin närmiljö som en trygg plats för sina barn. Detta sågs 

av informanterna som främjande för den fysiska aktivitet då barnen kunde röra sig fritt utan 

stora risker. Det som framförallt sågs som olycksfallsrisk var stora vägar med mycket trafik.      

 

”…jag skulle betrakta utomhusmiljön som väldigt trygg eftersom vi har en gata på framsidan 

som är väldigt lite trafikerad och en helt fri baksida… 

” …när vi bor i stugan då har vi den totala friheten och tryggheten att dom får springa 

överallt och hon springer mellan husen…” ”I stan… kan man se en begränsning, då bor vi 

vid två ganska stora vägar…” 

 

Flertalet av informanterna besökte ofta lekparker tillsammans med sina barn. Närheten till 

denna typ av aktivitet uppskattades mycket av både barn och föräldrar. Närheten till 

lekparker, grönområden och skog beskrev informanterna som främjande och inbjudande för 

barnens aktivitet.  
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”…vi har en tomt som angränsar till ett grönområde och en skog och det inbjuder ju ofta till 

att vara ute och leka, i skogen och på tomten…” 

 

Vissa informanter lyfte fram värdet av närheten till andra barn i bostadsområdet. Att barnen 

fritt kunde leka med sina kompisar i grannskapet sågs som en positiv påverkan för barnens 

aktivitet. En del informanter beskrev att kompisarna hade ett stort inflytande och påverkade 

barnets val av aktiviteter. Även när barnet började på förskolan skapades nya relationer och 

kontakt etablerades med nya barn vilket ledde till både social och fysisk utveckling.   

  

”… de äldre barnen kan cykla iväg själva till sina kompisar och den minsta brukar jag få 

följa med.” 

”… syskonen märker av varandra och från kompisar att ”du har gjort det o det, vad kul jag 

vill också prova” och det tycker jag e viktigt.” 

”Han har lärt sig mycket från dagis…” ”Det jag har märkt på sikt är att treåringen har 

fostrats av sina dagiskompisar killkompisar…” 

 

Informanterna hade olika regler och begräsningar gällande lekyta i hemmet. Brist på utrymme 

var den största bakomliggande orsaken till att begränsningar behövde göras. Andra orsaker 

var enligt vissa informanter att minska arbetet gällande städning och att plocka i ordning efter 

barnen. Trots att barnen hade olika begränsningar i hemmet upplevde samtliga informanter att 

barnen var nöjda och att de anpassade leken till den yta som fanns.     

 

”De leker ofta på sina rum eftersom de skulle inte gå annars, vi bor så trångt så att, de får 

vara i sina rum.” 

”Hos oss, hemma, lekmiljö möjlighet att till att hoppa i soffa, ja säger jag, fritt fram, inga 

begräsningar, hund och barn har tillgång till o hoppa och studsa var de vill, bägge 

våningarna.” 

”… vi har ett stort hus så barnen har stora ytor att röra sig på…” 

 

Flertalet informanter beskrev att de skjutsade barnen fram och tillbaka till aktiviteter, oftast på 

grund av att avstånden var för långa för annan typ av färdmedel. Väder och tidsåtgång var 

andra aspekter som en del av informanterna beskrev att de fick ta hänsyn till. Barnen var ofta 
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trötta efter sina organiserade aktiviteter vilket ledde till att valet ofta föll på att använda sig av 

bil. En del informanter uttryckte även att barnen lätt kunde bli bekväma vid bilanvändandet.  

 

”För det har jag märkt att det blir lätt så, att barnen vill bli skjutsade, för det är jobbigt att 

gå.” 

 

Informanterna beskrev att barnens aktivteter i stor utsträckning anpassades efter väder och 

säsong. Flertalet informanter värderade utomhusaktivitet högt och strävade efter att vara ute 

tillsammans med barnen så mycket som möjligt. Informanterna upplevde att väder och säsong 

påverkade i valet av aktivitet, dock inte i grad av aktivitet, då sommarens cykling och 

strandbesök ersattes av vinterns skid- och pulkaåkning.    

 

”… vi försöker vara ute i alla fall en gång per dag, oavsett vad det är för väder så går vi ut 

tillsammans.” 

 

Flertalet informanter beskrev att organiserade aktiviteter kostade pengar, men framhöll 

samtidigt att det var en kostnad som prioriteras och sågs som viktig. Familjer med fler barn 

fick automatiskt en högre kostnad samtidigt som kostnaderna steg med barnets ökande ålder. 

De ekonomiskt kostsamma aktiviteter som av vissa informanter framhölls som icke 

genomförbara var ridning, golf och ishockey. Vissa informanter uttryckte att ekonomin i 

dagsläget inte var något problem men att en begränsning gällande antal ekonomiskt 

kostsamma aktiviteter kunde komma att bli nödvändig.   

 

”… det är ganska mycket pengar, men jag har ansett att vi får ta den kostnaden för jag tycker 

det är viktigt.” 

”… aktiviteter som kostar mycket, golf, ridning, klart har man inte råd så har man inte… 

självklart spelar ekonomin roll, ju äldre dom blir desto dyrare blir dom.” 

”… ekonomin är ju en stor grej, de måste man tänka på, man har inte råd att göra vilken 

sport som helst…” 

”Skulle vi bli arbetslösa skulle ekonomin hindra oss men inte annars.” 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Bibehållandet av informanternas anonymitet försvårades på grund av att antalet informanter 

var få och att de enbart representerade två förskolor. Andra föräldrar på aktuell förskola 

kommer möjligen att kunna utröna vem som medverkat i studien, däremot i ett större 

perspektiv är sannolikheten mycket liten. Författarna anser i likhet med Kvale (1996) att det 

är etiskt viktigt att upprätthålla anonymitet. I och med detta värderades informanternas 

anonymitet högt i studien.   

 

Samtliga föräldrar som visade intresse för att deltaga i denna studie inkluderades som 

informanter. Då enbart sex personer anmälde intresse genomfördes ingen urvalsprocess. 

Författarna vill även framhålla att då denna studie innefattar upplevelser och beskrivningar 

från ett litet antal informanter kan resultatet inte tolkas som representativt för föräldrars 

allmänna uppfattning.  

 

Informanterna skulle få intervjuguiden ett par dagar före intervjutillfället och därigenom ha 

möjlighet att förbereda sina svar och kunna utrycka allt de ville ha sagt. Vissa informanter 

fick dock inte tillgång till intervjuguiden och fick då istället läsa igenom frågorna i stillsamhet 

innan intervjun, vid intervjutillfället. Om informanterna inte fått se frågorna innan intervjun 

hade författarna troligen fått deras spontana reaktion men viktig information och erfarenheter 

hade kunnat gå förlorad. Informanterna delgav övervägande positiva erfarenheter vilket kan 

tyda på att de valde att betona fördelarna med deras barns aktivitet samt dess 

påverkningsfaktorer och kan ha utelämnat negativa erfarenheter.  

 

Författarna valde att spela in intervjuerna för att senare transkribera och analysera 

inspelningarna. Enligt Kvale (1996) kan författarna i och med detta ta del av pauser och 

tonlägen som kan påverka tolkningen av resultatet. Då personliga intervjuer genomfördes 

kunde författarna även ta del av och till viss del analysera värdefullt kroppsspråk och mimik. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer och intervjuteknik 

studerades förberedande enbart teoretiskt, vilket kan ha påverkat framkommet resultat.   

För att öka validiteten av materialet granskades och kodades de transkriberade intervjuerna av 

båda författarna var och en för sig och sedan tillsammans. Författarnas åsikter överensstämde 
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till stor del och även handledaren delade liknande upplevelser efter att ha läst det 

transkriberade och kodade materialet. Detta anses stärka validiteten och trovärdigheten av 

resultatet då flera personer enligt Kvale (1996) kan analysera materialet för att få ett säkrare 

resultat.  

 

Samtliga informanter var kvinnor med minst två barn. Om män, familjer med ensambarn eller 

ensamstående föräldrar hade inkluderats i studien hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Detta då upplevelser, erfarenheter och påverkningsfaktorer kan skilja sig. Författarna fick 

under studien en känsla av att informanterna kände sig bekväma i intervjusituationen eftersom 

de hade aktiva barn. Möjligen var föräldrar till mindre aktiva barn inte intresserade av att 

ställa upp vilket självklart påverkat resultatets mångfald.        

Resultatdiskussion 

Ur resultatet kunde författarna se temat ”Det formbara barnet” växa fram. Barnets förebilder 

och inspirationskällor samt familjens förutsättningar påverkade barnets aktivitet på flertalet 

vis. Genom detta blev barnet mycket formbart gällande både val och grad av aktivitet.  

Författarna ser utifrån resultatet barnets föräldrar som den faktor som i störst utsträckning 

påverkar barnets aktivitet. Resultatet visade att föräldrars levnadssätt och intressen formade 

barnen från mycket tidig ålder. Informanterna upplevde att deras egen aktivitet påverkade och 

inspirerade barnen vilket stöds av Fagerström (2008) som menar att barn till fysiskt aktiva 

föräldrar rör på sig mer än andra barn. Det som betonades av både föräldrarna och Fagerström 

(2008) var att den fysiska aktiviteten inte nödvändigtvis behöver innefatta en idrott utan kan 

bestå av vardagliga aktiviteter, såsom att cykla istället för att köra bil. Informanterna upplevde 

att deras levnadssätt, attityd och inställning smittade av sig på barnen vilket stärks av Gable et 

al. (2007) som framhåller familjens viktiga roll gällande barnets tankar, åsikter och attityder 

kring kost, träning och hälsa.   

 

Resultatet visade att föräldrarna begräsade mängden organiserade aktiviteter samt lekytan i 

hemmet. Samtliga informanter upplevde att tv- samt datoranvändandet bör tidsbegränsas, 

vilket stöds av Fagerström (2008) som framhåller att det idag finns möjlighet att skapa en 

identitet och bygga upp självkänsla via passiva istället för fysiska aktiviteter. Att barnet 

korrigeras och får gränser ses av Rydberg & Sjöholm (1994) som något mycket positivt då 

detta är ett av barnets primära behov i den nära relationen till föräldern. Även Nerderberg 

(2004) ser detta som positivt då kommunikationen mellan barnet och föräldern riskerar att 
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försämras om föräldrar inte sätter gränser för sina barn. Informanterna beskrev att barnen 

uppskattade passiva aktiviteter och att de lätt tappade tidsuppfattningen. Detta sammanfaller 

med Janson & Danielsson (2003) som menar att inomhusmiljön idag präglas av fysiskt 

passiva aktiviteter och att barnen kan leka i flertalet timmar utan att behöva vara fysiskt 

aktiva. Med detta i åtanke anser författarna att föräldrarnas viktiga roll som gränssättande 

tydliggörs.  

 

Föräldrarna upplevde att deras uppgift gällande barnets aktivitet framförallt var att uppmuntra 

och stötta. Detta ser författarna som mycket positivt då vuxna enligt Tucker (2008) har svårt 

att förstå värdet av uppmuntran till aktivitet och vidare betonar vikten av att förespråka fysisk 

aktivitet. Vissa informanter lyfte fram att föräldrarnas uppmuntran och intresse var 

betydelsefullt då det fick barnet att känna sig sedd och bekräftad. Detta stärks av Rydberg & 

Sjöholm (1994) som beskriver detta som mycket viktigt då föräldrarna ofta är den närmsta 

sociala relationen barnet har. Resultatet visade att det viktiga för föräldrarna var att deras barn 

var aktiva genom aktiviteter som de uppskattade och hade intresse för samt att dessa 

genomfördes på ett lekfullt sätt. Detta betonas även av Engström et al. (1996) som lyfter fram 

vikten av att föräldrarna tar tillvara på barnets spontana intresse till rörelse och aktivitet. 

Särskilt då den spontana aktiviteten enligt Tucker (2008) sjunker med ökande ålder. Vidare 

framhåller Engström et al. (1996) att idrott i ung ålder skall utövas i form av lek, vilket 

överensstämde med föräldrarnas inställning. Barnens aktivitet bestod framförallt av 

familjeaktiviteter då den organiserade verksamheten inte var representerad i barnets unga 

åldrar. Författarna anser därför att det ligger på föräldrarnas ansvar att gemensamt vara aktiv 

med barnet samt att uppmuntra den spontana aktiviteten och rörelseglädje barnet har.  

 

Enligt Tuckers studie (2008) förekommer en könsmässig aktivitetsskillnad där flickor 

generellt sett är mindre fysisk aktiva än pojkar i åldrarna två till sex år. Detta är dock inget 

som styrks av informanternas upplevelser. Barnets aktivitet beskrevs kunna påverkas av 

barnets kön men huvudsakligen påverkades av barnets personlighet och intresse.  

 

Informanterna framhöll äldre syskon som mycket betydande för barnets aktivitet. Att syskon 

verkar främjande för aktiviteten betonas också av Tucker (2008) som lyfter det faktum att 

barn idag har färre syskon att leka med, vilket leder till en ökad passivitet och stillasittande. 

Informanter upplevde att småsyskonen snabbare utvecklade sin motoriska förmåga då de lekte 

med sina storasyskon och äldre barn. Detta kan sättas i samband med att rörelser alltid skapas 
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utifrån ett samspel mellan individ, uppgift och miljö (Beckung et al., 2002, Engström et al., 

1996). Informanterna beskrev att de ställdes högre krav på barnets fysiska förmågor i leken 

med äldre och att barnen anpassade sin leknivå efter umgänge. Detta överensstämmer med 

Engström et al. (1996) som menar att då barnet fritt leker väljer denne automatiskt den 

motoriska nivå som passar bäst. Beckung et al. (2002) och Engström et al. (1996) framhåller 

även att barnet vid utmanande situationer anpassar sina rörelser för att klara av uppgiften. Då 

informanterna framhöll syskon som en stor påverkningsfaktor för barnens aktivitet vill 

författarna tydliggöra att även syskonen från början har formats av föräldrarnas levnadssätt, 

aktivitet, intresse, attityder och åsikter.    

 

Författarna menar att den familjeförutsättning som i störst utsträckning påverkade barnens 

aktivitet var föräldrarnas bristande tid i vardagen. Resultatet visade att föräldrarna upplevde 

en tidsmässig otillräcklighet med svårigheter att i vardagen hinna med organiserade och 

gemensamma aktiviteter för barnen. Detta stöds av Tucker (2008) som menar att föräldrar 

idag har mindre tid att uppmärksamma sina barn och deras aktiviteter. Författarna vill lyfta 

fram att även informanternas egna fysiska aktivitet blev lidande av den bristande tiden. Detta 

stöds också av Folkhälsoinstitutet (2007) som framhåller att den tidsbrist som idag finns hos 

vuxna med småbarn kan göra det svårt att på bestämda tider kunna deltaga i organiserade 

föreningsverksamheter. Majoriteten av informanterna hämtade sina barn från dagis relativt 

sent vilket innebar ett begränsat tidsutrymme för aktivitet. Detta tror författarna skulle kunna 

vara en anledning till att barnen enligt Fagerström (2008) är som minst aktiva den tid de är 

lediga från skolverksamhet. Informanterna uttryckte att middagsmåltid tillsammans med 

barnen var en naturlig del av vardagsrutinen. Detta ser författarna som mycket värdefullt då 

Gable et al. (2007) betonar att det är under de gemensamma måltiderna tillsammans med 

familjen som barnet utvecklar sin attityd, sitt förhållningssätt och sina tankar kring kost. 

Vidare framhålls att barn som äter gemensamma måltider med familjen även äter 

hälsosammare mat.  

 

Enligt Janson & Danielsson (2003) har olycksfallsrisker i miljön lett till en minskad fysisk 

aktivitet för barn. Framkommet resultat visar dock att informanterna upplevde närmiljön som 

trygg för barnen. Det som i miljön enligt författarna kan ses som en begräsning är att de små 

barnen i stor utsträckning inte själva fick besöka lekparker, då dessa är belägna en bit bort och 

exempelvis vägar måste korsas. Detta sammanfaller tydligt med Tucker (2008) som menar att 

föräldrar på grund av oro för barnets säkerhet idag sätter större begränsningar gällande barnets 
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platser för lek. Vidare menare författarna att detta innebär att föräldrarna måste ha tid att följa 

med sina barn till dessa lekplatser.  

 

Informanterna beskrev en både social och fysisk utveckling för barnet i mötet och leken med 

andra barn. Kompisarna hade ett stort inflytande och påverkade barnet i stor utsträckning. 

Detta stöds tydligt av Rydberg & Sjöholm (1994) som framhåller att relationer till andra barn 

återspeglas i relationen till sig själv. Engström et al. (1996) belyser också att barnens lek är en 

mycket viktig del av den sociala träningen. Författarna tror fortsättningsvis att detta kan vara 

en av anledningarna till att föräldrarna värderar närheten till andra barn i bostadsområdet.  

 

Väder och säsong ledde enligt resultatet till ett förändrat val av aktivitet men verkar inte leda 

till att barnen blir mindre aktiva. Anledningen tror författarna till stor del kan vara att 

föräldrarna uppmanar barnen till utomhusaktivitet och ofta själva går ut och leker tillsammans 

med barnen. Resultatet visade att barnen skjutsades med bil fram och tillbaka till aktiviteter, 

vilket lätt kunde leda till att barnen blev bekväma vid bilanvändandet. Detta stöds till viss del 

av Silander (2000) och Fagerström (2008) som menar att föräldrar idag är frikostiga med att 

skjutsa sina barn, även om vägen dit inte är speciellt lång. Silander (2000) framhåller att det 

hade varit en god insats om föräldrarna lät barnen aktivera sig i större utsträckning.   

 

Flertalet organiserade aktiviteter kostar pengar vilket i resultatet framhölls som en kostnad 

som prioriterades av föräldrarna. Vissa familjer uttryckte dock att de inte hade råd att utföra 

vissa mer ekonomiskt påfrestande aktiviteter, samt att en begräsning av antal aktiviteter ibland 

måste göras. Författarna har förståelse för familjens ekonomiska förutsättningar men ställer 

sig dock frågande till om aktivitet i organiserad verksamhet skall behöva vara så ekonomiskt 

kostsamt. Författarna anser att denna typ av aktivitet är viktig även för de små barnen då den i 

kombination med motorisk utveckling ofta ger en social samvaro och att lust skapas inför 

framtida aktiviteter.          

 

Utveckling av den motoriska förmågan, främjas av all lek och rörelse och är en viktig del av 

barnets totala utveckling i förskoleåldern. Samspelet mellan barnets nerver och muskler, med 

andra ord koordinationen utvecklas genom att barnet ständigt utmanar sin fysiska förmåga 

(Engström et al., 1996). Om barnet inte får möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga kan 

negativa konsekvenser ses inom en rad områden (Skinner & Piek, 2001). Vidare menar Gable 

et al. (2007) att barn med hälsoproblematik skall mötas med ett tvärprofessionellt 
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förhållningssätt.  Författarna anser att sjukgymnasten har en viktig roll i detta arbete. Detta 

stöds av Beckung et al. (2002) som lyfter sjukgymnastens breda kunskap gällande människan 

i rörelse. Vidare framhålls att sjukgymnasten arbetar över alla åldersgrupper och att stora 

möjligheter ses till preventivt- istället för rehabiliterande arbete med barn och ungdomar. 

Betydelsefulla delar för professionen inom området är kommunikation, samspel, lärande och 

pedagogik, där en viktig uppgift är att ge barnet och föräldrar en grundläggande information 

om motoriskt lärande (Beckung et al., 2002). 

 

Författarnas spekulationer kring varför ett så pass litet antal föräldrar var intresserade av att 

ställa upp i denna studie är framförallt inriktat på bristande tid. Andra aspekter är att föräldrar 

eventuellt inte ville deltaga då studien behandlar delar av privatlivet. Vidare kan författarna 

inte utesluta tanken om att eventuella skuldkänslor kan har påverkat till att föräldrar inte 

uppskattade att tala om deras barns aktivitet.    

 

Samtliga informanter uppgav att deras barn var fysiskt aktiva minst en timme per dag efter 

förskolan. Detta är vad som för barn rekommenderas som daglig aktivitet (FYSS, 2008), men 

enbart uppnås av hälften av barn i förskoleåldern (Tucker, 2008). Detta anser författarna 

styrker den känsla av att informanterna hade fysiskt aktiva barn som föremedlades under 

intervjuerna. Samtidigt menar Fagerström (2008) att polariseringen mellan fysiskt aktiva och 

inaktiva barn har ökat vilket för studien innebär att ett stort antal inaktiva barn inte har fått ta 

plats i studien. På grund av detta finner författarna de intressant att genomföra mer omfattande 

liknande studier med ett större antal informanter, där ett större spann på barnens aktivitetsgrad 

bör eftersträvas. Inför framtida studier finner författarna de även intressant att se till 

upplevelserna hos föräldrar i ensamhushåll. Författarna hoppas att genom att föräldrars 

upplevelser kring barns aktivitet samt dess påverkningsfaktorer tydliggörs, kommer samhället 

att lättare kunna hjälpa föräldrar som är i behov av stöttning. Arbetet mot barns inaktivitet och 

mot en framtida ohälsa kommer på detta vis kunna underlättas. Författarna tror 

fortsättningsvis att sjukgymnastens kunskaper och preventiva tänkande gällande barn kan 

komma till nytta i denna tvärprofessionella stöttning.   
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Konklusion 
Denna studie visade att barnet är mycket formbart gällande val och grad av aktivitet. Barnet 

formas efter dennes förebilder och inspirationskällor samt efter familjens förutsättningar. 

Familjemedlemmarna påverkade i stor utsträckning barnets aktivitet genom att denne 

efterliknade och inspirerades av sina föräldrar och syskon. Föräldrarnas roll var dels att 

uppmuntra och stötta barnet till aktivitet och dels att sätta gränser gällande aktivitetsmängd. 

Barnet såg upp till sina äldre syskon och hade dem ofta som främsta lekkamrat. Familjernas 

förutsättningar varierade och påverkade i valet av aktiviteter. Föräldrarna beskrev en 

tidmässig otillräcklighet i vardagen. På grund av detta bestod barnets aktivitet framförallt av 

familjeaktiviteter på helgerna. Närhet till trygga lekanpassade miljöer och andra barn sågs 

som främjande för barnets aktivitet.    
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Bilaga 1  

 
Intervjuguide  
 

Beskriv hur en typisk eftermiddag/helgdag ser ut för ditt barn.  

Tid 

Aktivitet 

 

Beskriv vilka positiva/negativa faktorer som inverkar på ditt barns aktivitet.  

Påverkningsfaktorer 

 

Beskriv barnets inne-, utemiljö och hur du tror miljön påverkar barnets aktivitet.  

Miljöförutsättningar 



Bilaga 2  

Introduktionsbrev  
 

Föräldrars upplevelser av deras barns (0-6år) fysiska aktivitet på fritiden och faktorer 

som påverkar denna.  

 
Vi är två sjukgymnaststudenter som läser sista terminen vid Luleå Tekniska Universitet. 
Under hösten 2009 kommer vi, som vår c-uppsats, att genomföra en studie angående 
föräldrars upplevelser av deras barns fysiska aktivitet på fritiden och faktorer som påverkar 
denna. Intervju samt enkät är beräknad att ta cirka en timme att genomföra och Ni kommer att 
bli tilldelad intervjufrågorna ett par dagar innan mötet. Intervjun kommer att spelas in på band 
och därefter sammanställas i en rapport. Intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och alla kopplingar till dig som förälder samt till aktuell förskola kommer att 
elimineras. Intervjun kommer att ske på ert barns förskola eller på annan önskvärd plats, detta 
för att minimera arbetet för er föräldrar. Medverkandet av studien är frivilligt och Ni kan när 
som helst välja att avbryta ett eventuellt deltagande.  
 
Är Du intresserad av att delta i vår studie?  
Var vänlig skriv upp Ditt namn och telefonnummer så bokar vi en tid för intervju. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Malin Junerud, Sjukgymnaststudent  Sandra Olsson, Sjukgymnaststudent 
Porsögården 22:20   Porsögården 22:4 
97754 Luleå    97754 Luleå 
070-9906061    073-3823471 
maljun-7@student.ltu.se   sanols-6@student.ltu.se
 
Jenny Röding, Universitetsadjunkt, Handledare  
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
971 87 Luleå 
 
 
 

 

mailto:maljun-7@student.ltu.se
mailto:sanols-6@student.ltu.se


Bilaga 3 

Intresseanmälan för intervju. 

 

Ditt namn: ………………………………………………  

 

Barnets kön:         □ Flicka            □ Pojke 

Barnets ålder:  …………  

Telefonnummer: ………………………………….. 

 

Vik ihop lappen och lämna till er förskolelärare.  

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar Malin och Sandra.  



Bilaga 4  

Frågeformulär  
 

Anledningen till att Ni får fylla i detta formulär är att Vi vill insamla data för att sedan kunna 

göra en statistisk undersökning. Informationen Ni delger oss via detta formulär är fullständigt 

anonymt och kommer ej att läsas innan alla intervjuer är genomförda och avslutade.   

 

1. Barnets kön 

□ Flicka  

□ Pojke  

 

2. Barnets ålder  

 

0-1    2    3    4    5    6  

 

3a. Antal syskon/fler barn i hemmet  

 

0    1    2    3    4    5    6> 

 

b. Syskonens /barnens ålder samt eventuellt utförande av fysisk aktivitet/hobby/sport, 

antal gånger per vecka.  

Ex:  

1. 3 år, barngymnastik 3 ggr/v.   

2. 10 år, dramagrupp 2 ggr/v.  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 



4. Aktuell familjesituation. Bor tillsammans med: 

□ Två föräldrargestalter / vårdnadshavare  

□ Enskilt hushåll   

 

4b. Boendeform  

□ Hus 

□ Lägenhet 

 

5. Hur många timmar per vecka är Ni som vårdnadshavare fysiskt aktiv?  

( Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (FYSS, 2008).) 

□  0-1 timme 

□  1-3 timmar 

□  3-4 timmar  

□  4-5 timmar 

□  5> timmar  

 

6. Hur mycket är ditt barn i genomsnitt fysiskt aktiv per dag på fritiden (detta vill säga 

ej genom förskoleverksamheten)? Ange i minuter eller timmar. 

________________________________________________________________________ 

 

7. Hur mycket är Ni fysiskt aktiv tillsammans med ditt barn (ej genom 

förskoleverksamhet)? Ange i minuter eller timmar.  

I genomsnitt per dag: _____________________________________________________ 

Per vecka: ______________________________________________________________  
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