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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan föräldrars 

inställning till fysisk aktivitet och hur aktiva föräldrarna var med hur aktiva deras barn var. 

Syftet utgjorde frågeställningen, fanns det ett samband? Följande frågeställningar togs fram: 

  

1. Barn vars mamma, pappa eller båda två är positivt inställda till fysisk aktivitet och 

som engagerar sig i barnets aktiviteter rör de på sig i större utsträckning?  

2. Barn som har fysiskt aktiva föräldrar, mamma, pappa eller båda två, rör de på sig i 

större utsträckning än barn som har föräldrar som inte rör på sig? 

 

Metod 

Studien genomfördes med en kvantitativ metod. Enkäter och mätningar från accelerometrar 

hjälpte till att besvara och förstå frågeställningarna, orsakshypotes användes för att undersöka 

om det fanns ett samband eller inte mellan föräldrar och barn (Hassmén, Hassmén 2017, s. 

87). Totalt delades frågeenkäter ut till cirka 100 barn i årskurs 4 – 6, 69 ifyllda enkäter 

utgjorde data från föräldrar och 38 barn var kopplade till dessa. Vi hade 19 accelerometrar att 

tillgå under två veckor, totalt 38 barn bar accelerometrar.  

 

Resultat 

Studien kom fram till följande signifikanta resultat: 

- Barn som hade en mamma som uppmuntrade och engagerade sig i barnets aktiviteter 

rörde på sig mer. 

- Barn som hade en pappa som tränade rörde på sig mer. 

- Om barnet både hade en mamma som uppmuntrar och engagerar sig och en pappa som 

tränade gav det störst effekt på hur mycket barnet rörde sig. 

 

Slutsats 

Ett signifikant samband fanns mellan mammans uppmuntran och barnets aktivitetsnivå och 

mellan pappans träning och barnets aktivitetsnivå. Den största effekten på barns träning 

erhölls om barnet hade en mamma som uppmuntrade och en pappa som tränade. Slutsatsen 

blev att föräldrar som har en positiv inställning till fysisk aktivitet, engagerar sig i barnets 

aktiviteter och rör på sig, har barn som rör på sig i större utsträckning. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det talas och skrivs mycket om fysisk aktivitet både om de stora hälsovinster det kan bidra till 

men även om hälsorisker som kan bli följden av en fysisk inaktiv livsstil. Det har sedan en 

längre tid tillbaka funnits rekommendationer om minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet för 

barn och ungdomar 6 – 17 år. Genom att följa rekommendationerna ges barn och ungdomar 

möjlighet att främja fysisk och psykisk hälsa men även att motverka framtida hälsoproblem 

som kan uppkomma vid fysisk inaktivitet (FYSS 2016). Forskare hittar med tiden nya 

hälsovinster kopplade till fysisk aktivitet och FYSS uppdaterade sina rekommendationer 

senast i juni 2017. De flesta vet att fysisk aktivitet är bra och många har en bild av att barn rör 

på sig ”hela tiden” begreppet ”myror i brallan” hör man ofta kopplat till framförallt mindre 

barn. I tidigare genomförda studier visar det sig att sanningen i många fall är en annan. Långt 

ifrån alla barn når upp till rekommendationerna som finns idag men vad är det som gör att 

barn rör på sig? Och vad är det som påverkar att de gör det? 

1.2 Fysisk aktivitet som begrepp 

Statens folkhälsoinstituts definition av fysisk aktivitet. ”Fysisk aktivitet definieras som all typ 

av rörelse som ger ökad energiförbrukning” (Statens Folkhälsoinstitut 2006, s. 12). 

1.3 Bakgrund 

Som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa vill vi att barn och ungdomar ska ges möjlighet 

att röra på sig enligt de rekommendationer som finns. Dels för de fysiologiska hälsovinster 

som det kan medföra och dels för den kognitiva process som sker i hjärnan vid fysisk aktivitet 

men även för den effekt fysisk aktivitet kan ha på det idag växande problemet med psykisk 

ohälsa. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 10 – 17 år har ökat med 100 procent 

på tio år (Socialstyrelsen 2017). Dishman skriver i en studie från 1996 om hur vår hjärna 

påverkas av fysisk aktivitet, hur stress och ångest kan dämpas. GABA, ett ämne i hjärnan som 

dämpar stress utsöndras naturligt vid fysisk aktivitet (Dishman 1996, s 699ff). Tidigare 

studier visar att det finns många variabler som kan vara intressanta att titta närmare på men 

som föräldrar till fyra respektive tre barn fastnade vi för att fördjupa oss i föräldrars påverkan 

på barns fysiska aktivitetsmängd och förstå vilken roll den har. 
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1.4 Forskningsläget 

Det har gjorts mycket forskning om vad som kan påverka om barn och ungdomar är fysiskt 

aktiva men trots tidigare forskning är många av variablerna outforskade och obesvarade. 

Studierna pekar inte åt samma håll, i vissa studier har ett signifikant samband uppmätts och i 

andra inte. Utifrån studiens frågeställningar beskrivs några tidigare studier nedan, där ett 

samband eller likheter kan finnas med denna studie. 

1.4.1 Variabler  

Det finns många variabler som kan vara intressanta att titta närmare på för att förstå vad det är 

som gör att barn blir aktiva kontra inaktiva. Att föräldrar spelar en stor roll visar en 

metastudie från 1999 där 108 studier ingått. Av 40 variabler kopplade till barn 3 – 12 år var 

21 av dessa sociala variabler och de flesta av dessa var kopplade till föräldrars inflytande. 

Föräldrars fysiska aktivitet var den mest återkommande variabeln inom kategorin som 

inkluderar sociala variabler. 38 procent av 29 studier visade att det fanns ett samband mellan 

föräldrar och barnets aktivitetsnivå dock tittade man inte på om föräldern deltar i barnets 

aktivitet. Kategorins övriga variabler kunde inte anses ha ett signifikant samband. Något som 

förvånade, var att överviktiga föräldrar tenderade att ha mer fysiskt aktiva barn än 

normalviktiga föräldrar. Studien kom fram till att vissa grupper hade en större risk att bli 

inaktiva, flickor, äldre ungdomar och etniska minoritetsgrupper (Sallis, Prochaska & Taylor 

1999). Enligt Baranowski kan föräldrar påverka sina barns hälsobeteende vilket gör 

föräldrarna till viktiga variabler när det kommer till att påverka deras barn till fysisk aktivitet 

(Baranowski 1998). I en studie från 2003 undersöktes föräldrars motionsvanor med hjälp av 

enkät. Föräldrarna fick fylla i sina motionsvanor, om de njuter av motion eller inte, hur viktigt 

de tycker att det är med fysisk aktivitet och hur de stödjer sitt barn i dess fysiska aktivitet. 

Sedan jämfördes detta med deras barn som hade genomfört 46 olika fysiska aktiviteter och 

sedan skattat sig på en femgradig självskattningsskala. Det visade sig att föräldrastödet för att 

barnet skulle vara fysiskt aktiv var en nyckelvariabel både direkt och indirekt däremot fann de 

inget samband i hur mycket föräldern rörde på sig och hur mycket barnet rörde på sig. 

Författarna skriver att studien har begränsningar, studien saknar tvärsnittsmätningar och 

därför kan inga orsakssamband ställas. Det finns risk för bias då data består av självskattade 

uppgifter. Populationen var homogen med merparten högutbildade. (Steward et al. 2003). I en 

studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har de kommit fram till att tiden 

som ägnas åt motion styrs bland annat av den socioekonomiska nivån i samhället. De med 

lägst inkomst motionerar minst och sedan ökar andelen som motionerar för varje 
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inkomstkvintil upp till de med högst inkomst som motionerar mest. I denna rapport står även 

att män motionerar mer än kvinnor (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2015). 

1.4.2 Barns förebilder 

En tidigare studie från 1997 har visat att vuxna runt barn och ungdomar är förebilder. Studien 

föreslår att vuxna såsom, föräldrar, lärare eller andra vuxna som finns i barnets direkta närhet 

ska hjälpa barn som har en låg aktivitetsnivå att börja röra på sig mer. Samma studie visar att 

en viktig källa till fysisk aktivitet var genom föreningsidrott (Trost et al. 1997).  

1.4.3 Pappa, mamma eller båda två? 

I tidigare forskning har många gånger fokus kretsat kring mammans påverkan på barnets 

fysiska aktivitet. I en metastudie från 2017 fann de endast tio studier av totalt 667 som 

undersökte pappans påverkan. Dessa tio studier visade inte något starkt samband mellan 

pappans fysiska aktivitet och barnets. De fann dock bevis, om än begränsade, som visade på 

att pappan tenderar att vara mer aktiv i barnets aktiviteter än mamman (Neshteruk et al. 

2017). I en annan studie från 2013 undersöktes sambandet mellan pappors mängd, tid och 

antal gånger per vecka, av högintensiv fysisk aktivitet och deras barns aktivitet, barn 10 – 18 

år. Studien visar ett positivt samband mellan hur mycket pappan tränade och hur mycket 

barnet/ungdomen tränade och starkast samband fanns mellan pappa och dotter. Resultatet i 

studien menar att om pappan tränar kommer barnet att influeras till att träna mer (Zeynep, 

Powell & Wang 2013). I en studie från 1997 fann de ett signifikant samband mellan hur 

mycket barnet uppskattar idrotten i skolan och hur barnet uppfattade att deras mamma rörde 

på sig (Trost et al. 1997). En studie från 1990 ger stöd för att det finns skillnader i barnets 

aktivitetsnivå om det är mamman eller pappan som är aktiv men att absolut bästa effekt ges 

om båda föräldrar är aktiva (Moore et al. 1990). I en annan studie från 2014 står det 

att föräldrars träning och lek med barnet inte räcker för att barnet skall röra sig mer. Studien 

kunde endast uppvisa ett svagt samband mellan föräldrars fysiska aktivitet och barnets. 

Däremot föreslår studien att barn ska ges större möjligheter att röra på sig och att nya och fler 

studier bör göras för att titta närmare på hur uppmuntran kan påverka barnets aktivitetsnivå 

(Jago et. al 2014).  

1.4.4 Objektiva mätningar 

I de studier där objektiva mätningar gjorts hittar vi flera intressanta samband i aktivitetsnivåer 

mellan föräldrar och barn. I en studie från 1990 deltog 100 barn, 4 – 7 år, och deras föräldrar. 
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Både barn och föräldrar bar en accelerometer. Resultatet visar att det finns ett samband 

mellan föräldrars aktivitetsnivå och barnets, om mamman var aktiv tenderade barnet att vara 

två gånger så aktiv än de som hade mammor som var inaktiva, om pappan var aktiv blev 

siffran tre och en halv gånger mer aktiva barn i förhållandet till barn med inaktiva pappor. 

Och om båda föräldrarna var aktiva var barnet aktivt nästan sex gånger mer än de barn med 

inaktiva föräldrar (Moore et al. 1990). I en annan studie från 2013, där både föräldrar och 

barn bär stegräknare, visar att ett ökat antal steg hos föräldrarna ger ett ökat antal steg hos 

barnet, ökningen är störst hos pojkar. Studien stärker att föräldrar kan påverka sina barns 

mängd av fysisk aktivitet och därmed uppnå målet med 10 000 steg per dag (Craig, Cameron 

& Tudor-Locke 2013). I en annan studie från 2007, där över 6329 personer har burit 

accelerometer i minst en dag och 4867 personer har burit accelerometer i fyra eller fler dagar, 

visar att män är mer fysiska än kvinnor och att den fysiska aktiviteten sjunker drastiskt med 

stigande ålder. I studien når 42 procent av barnen, 6 – 11 år, upp till rekommenderad mängd 

fysisk aktivitet medan endast 8 procent av tonåringar når målet. Populationen fick innan 

mätningarna genomföra en subjektiv uppskattning, enkät, på hur mycket de rör sig. Resultatet 

visar att den subjektiva siffran var mycket högre än de faktiska som accelerometern gav 

(Troiano et al. 2007). 

1.4.5 Hårda fakta om hur mycket barn rör på sig 

Genom att använda accelerometer i vår studie ges faktiska siffror på hur mycket barnet rör på 

sig. I en studie från 2014 bär barn, 5 – 6 år, accelerometrar under 5 dagar. Studien visar att 29 

procent av pojkarna och hela 47 procent av flickorna inte uppnår den aktivitetsmängd som är 

rekommenderad, 60 minuters måttlig till hög intensitet per dag. Studien visar endast ett svagt 

samband mellan föräldrarnas och barnets aktivitetsnivå och de ser att den fysiska aktivitet 

som barnen utförde för det mesta inte var tillsammans med en förälder. Studien föreslår att 

föräldrar ska uppmuntras att vara aktiva med sina barn och därmed hjälpa dem att röra på sig 

mer (Jago et al. 2014). I en nationell studie från 2017 har 1677 barn och ungdomar i årskurs 5, 

8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet i 51 olika skolar burit en accelerometer för att 

undersöka deras aktivitetsnivå. Av 914 genomförda mätningar gav 788 data som visar hur 

mycket barnet/ungdomen rör sig på vardagar. Resultaten visar att 44 procent av pojkarna och 

endast 22 procent av flickorna når rekommendationerna om 60 minuters fysisk aktivitet per 

dag (Centrum för idrottsforskning 2017).  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan föräldrars inställning 

till fysisk aktivitet och hur aktiva föräldrarna är med hur aktiva deras barn är. Syftet utgör 

frågeställningen, finns det ett samband? Följande frågeställningar har tagits fram: 

  

1. Barn vars mamma, pappa eller båda två är positivt inställda till fysisk aktivitet och 

som engagerar sig i barnets aktiviteter rör de på sig i större utsträckning?  

2. Barn som har fysiskt aktiva föräldrar, mamma, pappa eller båda två, rör de på sig i 

större utsträckning än barn som har föräldrar som inte rör på sig? 

1.6 Hypoteser  

1. Det finns ett samband mellan föräldrars inställning och engagemang till fysisk 

aktivitet och hur mycket barnet rör på sig. 

2. Det finns ett samband mellan hur mycket föräldrarna rör på sig och hur mycket deras 

barn rör på sig. 

 

Ovan orsakshypoteser undersöks i studien och tidigare forskning ger stöd till dessa. I en 

relativt nyligen framtagen studie, 2013, har de tittat på antal steg föräldrar tar och antal steg 

barnet tar och fått fram ett positivt samband (Craig, Cameron & Tudor-Locke 2013). I en 

annan studie från samma år, har endast pappans aktivitet ställts i relation till barnets och även 

här kommer studien fram till ett samband mellan hur mycket pappan rör sig och hur mycket 

barnet rör sig (Zeynep, Powell & Wang 2013). I en annan studie från 2003 ser de att det finns 

fler faktorer som påverkar om barnet är fysiskt aktivt, de fick fram att aktivitetsnivå ökar hos 

barnen om föräldrarna uppmuntrar och engagerar sig i barnets aktiviteter (Steward et al. 

2003). I en studie där både barn och föräldrar bär accelerometer finns ett signifikant samband 

mellan hur mycket föräldrarna rör sig och hur mycket barnet rör sig. Barn där båda föräldrar 

är aktiva rör sig nästan sex gånger så mycket som barn med inaktiva föräldrar (Moore et al. 

1990). 

2 Metod 
Studien använder sig av en kvantitativ metod och har utgått från tillgänglighetsprincipen när 

urvalet gjorts. Enkäterna tillsammans med data från accelerometrarna utgör studiens data.  
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2.1 Datainsamlingsmetod 

Genom att använda accelerometrar, SenseWear (BodyMedia, US), blir barnens rörelsedata 

objektiv. En av anledningarna till valet av mätmetod är att det kan föreligga en risk för bias 

om barnet själv får skatta hur mycket hen rör sig. Genom att använda accelerometer ges ett 

tillförlitligt resultat. I tidigare genomförda studier har de konstaterat att det föreligger en risk 

för bias vid självrapportering (Moore et al. 1990). En annan anledning till valet, är att 

accelerometern mäter all aktivitet och även olika aktivitetsnivåer till skillnad från 

stegräknaren som endast mäter steg. Data från föräldrarna samlades in genom att de besvarade 

en enkät (Bilaga 3). Fördelen med enkät var att insatsen för föräldern inte blev stor, detta kan 

ha bidragit till att föräldrarna valde att ingå i studien. En annan fördel med enkät är kunna 

ställa frågor kopplade till förälderns engagemang vilket är en variabel som mäts i studien. En 

nackdel med enkät är att de svar föräldern ger är deras egna subjektiva uppfattning och det 

finns en risk för att den inte alltid överensstämmer med verkligheten. Eftersom antalet 

accelerometrar var begränsat mättes endast barnets aktivitet objektivt. Att använda 

stegräknare övervägdes men här fanns en risk att målgruppen, 10 – 13 år, skulle manipulera 

stegräknaren för att uppnå ett annat resultat än verkligheten. Fördelen med stegräknare hade 

varit att fler objekt kunnat ingå i studien och att både föräldrar och barns mätningar hade varit 

objektiva. Enkäter delades ut till cirka 100 barn vilket resulterade i 69 enkätsvar (31 pappor, 

38 mammor) från föräldrar till de 38 barn (23 flickor och 15 pojkar) som deltog i studien. 

Datainsamlingsmetoden var i hög grad standardiserad. 

2.2 Process 

2.2.1 Frågeställning 

Det var under kursen Forskningsmetodik 7,5 hp som frågeställningarna växte fram och som 

sedan fått utgöra grunden till studien. Men innan studien fick titeln, ”Barn gör som vuxna gör. 

Eller?”, fanns flera andra spår, ett spår var att undersöka den kognitiva förmågan hos elever 

och om den förändrades efter aktiviteter med olika intensitetsnivåer. Båda spåren var 

spännande och dessa diskuterades med flera lärare på GIH och olika lärare tyckte olika spår 

var intressanta. Det som avgjorde inriktningen var vårt föräldraskap och att frågan om vad 

som påverkar barn till att vara fysiskt aktiva känns högaktuell för oss och för samhället.  
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2.2.2 Angreppssätt 

För att angripa frågan övervägdes stegräknare för att mäta aktiviteten hos barn och föräldrar 

men stegräknare skulle endast ge svar på antal steg och inte berätta något om intensiteten av 

aktiviteten. Stegräknaren har ytterligare en begränsning då den endast mäter rörelse i ett plan 

(Kilanowski, Consalvi & Epstein 1999). Det var under en lektion på GIH som en lärare 

erbjöds sig att låna ut 20 accelerometrar till studien och genom dessa mäta barnens 

aktivitetsmängd. För att ta reda på hur mycket barnets föräldrar rörde på sig och hur mycket 

de uppmuntrade samt var engagerade i deras barns fysiska aktivitet fick föräldrarna besvara 

en enkät. I och med enkäten gav även föräldrarna sitt godkännande för att delta i studien. En 

tidigare publicerad studie vars uppgift var att undersöka hur frågor skulle ställas för att ge 

mesta tillförlitliga svar gällande mängd av fysisk aktivitet (Olsson et al. 2015) låg som grund 

för den frågeställningen i enkäten. Enkäten skulle besvara om, och hur mycket föräldern var 

fysiskt aktiv, hur mycket de uppskattade att deras barn tränade, hur mycket de uppskattade att 

de uppmuntrade sitt barn till att rör på sig, om de var eller hade varit tränare i någon förening 

och om de tränade ihop med sitt barn och då hur ofta (Bilaga 3). Parallellt med arbetet att 

utforma frågor till enkät, skriva missivbrev (Bilaga 2) och användarinformation om 

accelerometern (Bilaga 4) kontaktades tre skolor via telefon. En sedan tidigare etablerad 

relation fanns med samtliga tre skolor som vi vände oss till. Via telefon presenterades 

studiens syfte. En av tre skolor tackade ja till att medverka i studien. De andra två tackade nej 

på grund av kort framförhållning.  

2.2.3 Genomförande 

För att informera om studien besöktes skolan i samtliga årskurser 4 – 6. Vid samma tillfälle 

delades enkäter och informationsbrev ut till barnen för att ta hem till sina föräldrar. Efter 

drygt en vecka besöktes skolan igen för att samla in enkätsvar från de elever och föräldrar 

som ville delta i studien, elva enkätsvar kom in vid det tillfället. På några av enkäterna hade 

föräldern glömt att kryssa i medgivanderutan, mejl skickades till dessa föräldrar för att 

säkerställa att ett medgivande fanns. Läraren på GIH som skulle låna ut sin utrustning hörde 

av sig och meddelade att en av accelerometrarna inte kommit tillbaka i tid vilket gjorde att 

antal elever per mättillfälle blev 19 istället för 20. Idrottsläraren på skolan var mycket 

behjälplig och under kommande veckor påminde hen eleverna om att lämna in enkäten, hen 

skrev även ut fler enkäter och missivbrev till de elever som tappat bort dessa. Det var tack 

vare hen som studien fick ihop 38 deltagare. Första mätperioden var sex dagar med 19 barn 

och andra tillfället var sex dagar med 19 nya barn. Vid både tillfällena för utlämnandet av 
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utrustningen var det tre respektive två elever som ångrat sig och inte längre ville delta i 

studien. Detta löstes genom att låta tre elever som var uppsatta på det andra mättillfället ingå i 

det första mättillfället. Och till det andra mättillfället fylldes platserna upp tack vara 

idrottsläraren på skolan. Efter varje avslutat mättillfälle transporterades utrustningen till GIH 

där accelerometrarna tömdes på data.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå en hög validitet i enkäten hämtades inspiration från en tidigare publicerad studie 

vars uppgift var att undersöka hur frågor skulle ställas för att ge mesta tillförlitliga svar 

gällande mängd av fysisk aktivitet (Olsson et al. 2015). Handledare till studien som har lång 

erfarenhet inom området, har gett tips och nya infallsvinklar till enkäten vilket också stärker 

enkätens validitet. En tidigare studie som har till syfte att testa accelerometern, SenseWear 

(BodyMedia US), visar att mätningarna motsvarar verklighetens rörelsemönster helt okej. 

Vissa aktiviteter gav sämre utfall än andra men givet att vi ville mäta den totala 

rörelsemängden så anser vi att studien stödjer att mätmetoden har godkänd validitet (Lopez, et 

al. 2017). Studien strävar efter att nå en så hög extern validitet som möjligt (Hassmén, 

Hassmén 2017, s. 143). För att stärka mätningarnas reliabilitet kontrollerades att instrumenten 

placerats i rätt läge på armen, detta ute bland eleverna på skolan. En lättöverskådlig manual 

över hur accelerometern skulle placeras och hur den skulle hanteras delades ut både vid 

informationstillfället och vid själva utlämnandet av utrustningen (Bilaga 4). För att data från 

accelerometern skulle bli reliabel har den studerats enskilt och tillsammans med lärare vid 

GIH. Utsagor från de som burit accelerometern har även stärkt reliabiliteten. I utsagorna har 

det framkommit om någon varit sjuk eller glömt att sätta på sig utrustningen en viss dag. 

Denna data har plockats bort då den ansetts missvisande för resultatet. Ytterligare 

begränsning för data var att personen ska ha burit utrustningen minst sju timmar under en dag, 

om tiden underskreds togs data bort, totalt togs 10 av 228 dagar bort. För att stärka validiteten 

och reliabiliteten i studien ytterligare rekommenderas att studien upprepas för att se om 

resultatet stämmer överens med tidigare resultat.   

2.4 Forskningsetisk diskussion 

Enkäten var anonym och svaren från enkäterna sammanställdes och jämfördes med respektive 

barns data. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och individuella svar 

kommer inte att redovisas. Namn på enkäterna var endast till för att para ihop föräldrar med 

data för respektive barn. Information om denna process och anonymitet inkluderades i det 
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missivbrev (Bilaga 2) som föräldrarna fick tillsammans med enkäten (Bilaga 3). Frågorna i 

enkäten var inte utformade på något stötande sätt och ingen känslig information samlades in. 

Utrustningen barnet bar är helt ofarlig och kunde inte innebära några men eller risker under 

användandet eller i framtiden. De forskningsetiska principerna har legat som grund till studien 

(Hassmén, Hassmén 2017, s. 389ff). 

2.5 Databearbetning 

För att kunna göra en statistisk jämförelse mellan barnen i studien som burit accelerometer, 

(38, 23 flickor och 15 pojkar) och deras förälder som besvarat enkäten (69, 31 pappor och 38 

mammor) omvandlades svaren från enkäten till mätbara datapunkter. Ett exempel är frågan 

om hur mycket föräldern tränar per vecka, 0 min träning omvandlades till 0 poäng och den 

högsta nivån av träning, 120 minuter eller mer, omvandlades till 5 poäng, däremellan fanns ett 

spann, 1 – 4. För att kunna räkna fram ett snitt för hur mycket respektive förälder tränade togs 

snittet av poängsiffrorna 0-5 och vilket gav 3.00 för mammorna och 2.87 för papporna. 

Därefter omvandlades svaren till minuter genom att ta i mammornas fall 3,00 vilket 

motsvarade 60-90 minuter och sedan räkan fram mittpunkten i spannet vilket gav 75 minuter. 

Och motsvarande för pappan 2,87 vilket gav 71 minuter. Ett annat exempel är frågan om 

föräldern är eller har varit tränare för någon idrott, här gav svaret nej, 0 poäng, har varit, 1 

poäng och är, 2 poäng. Siffrorna placerades i tabeller, förälderns siffra parades ihop med 

respektive barns data (Bilaga 5). För att säkerställa att data från accelerometrarna blev rätt 

laddades den ner på GIH under översyn av läraren som lånat ut utrustningen. Vid insamlingen 

av utrustning framkom att några barn hade varit sjuka eller hade glömt att bära utrustningen 

vid några tillfällen. Detta syntes tydligt i resultatet vid datagenomgången och data som denna 

kategoriserades som avvikande och exkluderades från studien. Annan avvikande data som 

exkluderades var om barnet burit utrustningen kortare än sju timmar under en dag och om 

barnet angivit sjukdom och stegen var markant skilda från barnets övriga data. Studien 

använder data som utgörs av antal steg hos barnet men även under hur lång tid barnet rört sig 

och i vilken intensiteten aktiviteten varit. Intensiteten är angiven i MET.  MET är en 

förkortning av engelskans metabolic equivalent och är ett sätt för att uttrycka hur mycket 

energi kroppen förbrukar vid en viss aktivitet. MET-värdet 1 är kroppens energiförbrukning i 

vilande tillstånd i jämförelse med MET-värdet 16 som är kroppens energiförbrukning vid 

längdskidåkning med maximal insats. För att tolka och analysera MET-värdena har en tabell 

använts som publicerades i en studie 2007 (Haskell et al. 2007). I rekommendationen, om 

minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, som finns föreskrivet innefattas både måttlig och 
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hög intensitet. Den data som presenteras i studien är endast tid då barnet rört sig i måttlig till 

hög intensitet, detta för att kunna göra en tillförlitlig jämförelse (Evenson et al. 2008). Analys 

av data har skett med hjälp av statistikprogrammet JASP (version 0.8.6). Enkäterna mäts i 

ordinalskala och därav tillämpas Spearmans korrelationsuträkning i resultatet. Signifikansnivå 

är bestämd till 5 procent, vilket betyder att p-värden 0,05 eller lägre kan räknas som statistiskt 

säkerställa. 

2.6 Bortfall 

Några av barnen var sjuka och dessa dagar har tagits bort från databearbetningen då resultaten 

var onormalt låga. Mätningar som var kortare än sju timmar exkluderas.  

3 Resultat 
Resultatet baseras på 38 stycken barn, 23 flickor och 15 pojkar, som under sex dagar burit en 

accelerometer på armen och deras föräldrars enkätsvar, 69 stycken, 38 mammor och 31 

pappor. Accelerometern har mätt antal steg som barnen tagit per dag, hur lång tid de varit 

aktiva och i vilka intensitetzoner barnen har befunnit sig i. Medelvärdet för antal steg hos 

barnen var 11 812 steg (±3854). I snitt var barnen aktiva 200 minuter i måttlig till hög 

intensitet per dag (±87,36). Resultatet av enkäten visar att båda föräldrarna skattar sig högt i 

skalan på hur mycket de uppmuntrar sitt barn till att vara fysiskt aktiv, pappor i något större 

utsträckning än mammor. Pappor anger i snitt att de tränar cirka 71 minuter i veckan vilket i 

den översatta skalan, 0-5, ger 2,87 (±1,63) medan mammor anger att de tränar något mer, 

cirka 75 minuter i veckan och översatt i skalan ger 3,00 (±1,58). Av de 69 föräldrar som 

besvarat enkäten anger 30 att de varit eller är aktiva tränare i någon form.  

3.1 Påverkar föräldrars engagemang och uppmuntran barnens 
aktivitetsnivå? 

Följande fråga ställdes till föräldrarna: 

 

• Hur mycket uppmuntrar du ditt barn till fysisk aktivitet? Skala 1-5, 1 är mycket lågt 

och 5 är mycket högt. 

 

Där båda vårdnadshavarna responderat på enkäten adderades poängen ihop. I de fall, sex 

stycken, där bara en vårdnadshavare responderat dubblerades poängen. Därefter jämfördes 

graden av uppmuntran med antal steg som deras respektive barn tagit per dag.  
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Sambandet mellan föräldrars uppmuntran och barnets steg per dag har en tendens till 

signifikans, p-värde 0,065. Rho-värde 0,303.  

 
Figur 1, ovan, sambandet mellan föräldrars uppmuntrar och barnets antal steg per dag. 

 

Endast pappors uppmuntran visade inget signifikant samband, p-värde 0,465 och ett rho-

värde, 0,136. Vid endast mammors uppmuntran och barnets steg per dag fanns ett signifikant 

samband p-värdet 0,012. Rho-värde 0,404.  
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Figur 2, ovan, sambandet mammans uppmuntran och barnets antal steg, oavsett kön. 

 

Antal steg uppdelat på kön och föräldrars uppmuntran visade på tendens till signifikans 

mellan både son/pappa, p-värde 0,0663 och dotter/mamma, p-värde 0,070. Däremot fanns 

ingen signifikans i varken dotter/pappa, p-värde 0,723 eller son/mamma, p-värde 0,197. 
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Figur 3, ovan, sambandet mammas uppmuntran och dotterns antal steg per dag. 

 
Figur 4, ovan, sambandet mammans uppmuntran och sonens antal steg per dag. 
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Variabeln tränare eller har varit tränare visade inget nämnvärt samband med barnets antal 

steg.  

3.2 Har föräldrars uppskattade träningsmängd ett positivt samband 
med barnens aktivitetsnivå? 

Följande fråga ställdes till föräldrarna: 

• Hur mycket tränar du per vecka?  

0 min   (0p) 

Mindre än 30 min  (1p) 

30-60 min (0,5-1h)  (2p) 

60-90 min (1-1,5h)  (3p) 

90-120 min (1,5-2h) (4p) 

Mer än 120 min 1,5-2h) (5p) 

 

Frågan är indelad i sex nivåer vilka har omvandlades till poäng. Poängen har ställts i relation 

till barnets antal steg per dag.  

 

Resultatet visar att det inte finns något signifikant samband mellan förälderns uppskattade 

träningsmängd och barnets antal steg per dag p-värde 0.161. Rho-värde 0,232. 
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Figur 5, ovan, sambandet föräldrars uppskattade träningsmängd och barnets steg per dag. 

 

Resultatet nedbrutit till respektive förälder visar att sambandet mellan mammans 

träningsmängd och barnets antal steg per dag inte är signifikant p-värde 0,752. Rho-värde 

0,053. 
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Figur 6, ovan, visar sambandet mellan mammans uppskattade träningsmängd och barnets 

antal steg. 

 

Det finns ett signifikant samband mellan pappans träningsmängd och barnets antal steg per 

dag, p-värde 0,023. Rho-värde 0,407.  
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Figur 7, ovan, sambandet pappans uppskattade träningsmängd och barnets antal steg per dag. 

 

Resultatet av pappans uppskattade träningsmängd och dotterns antal steg per dag gav tendens  

till signifikans, p-värde 0,054. Rho-värde 0,474.  
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Figur 8, ovan, sambandet pappans uppskattade träningsmängd och dotterns antal steg per dag. 

 

Pappors uppskattade träningsmängd och pojkars steg per dag gav ett p-värde på 0,191 och var 

inte signifikant. Rho-värde 0,372. 
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Figur 9, ovan, sambandet pappans uppskattade träningsmängd och sonens antal steg per dag. 

 

Ingen signifikans kunde påvisas när mammans uppskattade träningsmängd ställdes i relation 

till pojkarnas antal steg per dag, p-värde 0,696 eller för flickor 0,439. 

 

Variabeln om föräldern tränade ihop med sitt barn visade inte på något nämnvärt samband. 

3.3 Hur påverkar fler variabler barnets rörelse? 

ANOVA 

Model 
 

Sum of Squares df Mean Square F p 

1 
 

Regression 
 
1.593e +8 

 
2 

 
7.967e +7 

 
6.688 

 
0.004 

 

  
Residual 

 
3.336e +8 

 
28 

 
1.191e +7 

     

  
Total 

 
4.929e +8 

 
30 

       
  

Variabeln pappa träning och variabeln mamma uppmuntran tillsammans gav ett starkt 

signifikant samband med barnets antal steg per dag med p-värde 0,004. 
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3.4 Sammanfattning 

Resultatet i studien gällande föräldrars intresse av att röra på sig och om detta har ett samband 

med barnens aktivitetsnivå, visar ett par olika signifikanta samband. Ett var att pappors 

träning har ett signifikant samband med deras barns antal steg per dag. Desto mer pappan 

tränar desto mer rör sig deras barn. Resultatet gällande uppmuntran visade däremot att 

mammans uppmuntran var viktigare än pappans som påverkansvariabel om barnet skulle röra 

på sig. Om barnet hade en pappa som tränade och en mamma som uppmuntrade var 

sannolikheten att barnet skulle röra på sig större än om barnet hade en pappa om uppmuntrade 

och en mamma som tränade.  

4 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan föräldrars 

inställning till fysisk aktivitet och hur aktiva föräldrarna är med hur aktiva deras barn är.  

Studien kom fram till följande signifikanta resultat: 

- Barn som har en mamma som uppmuntrar och engagerar sig i barnets aktiviteter rör på 

sig mer. 

- Barn som har en pappa som tränar rör på sig mer. 

- Barn som har en mamma som uppmuntrar och engagerar sig i barnet aktiviteter och 

har en pappa som tränar rör på sig mer.  

4.1 Barnen 

Utifrån våra resultat ser vi att barnen rör sig enligt de rekommendationer som finns angivna 

på FYSS. Antal steg i snitt för barnen vi tittat på ligger på nästan 12 000 och samtliga 38 

barn, 100 procent, rör sig över dagens rekommendation om minst 60 minuters fysisk aktivitet. 

Barnen i vår studie rör sig enligt insamlad data i snitt 200 minuter i måttlig till hög intensitet 

per dag. I en studie från 2017 som Centrum för Idrottsforskning har genomfört på barn och 

ungdomar i årskurserna 5, 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasium visar att endast 44 

procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationerna om 60 minuters 

fysisk aktivitet per dag. Tittar vi på enbart femteklassarna når ca 51 procent av pojkarna upp 

till rekommendationen och 29 procent av flickorna (Centrum för idrottsforskning 2017). 

Varför rörde sig våra barn mycket mer? Vi har kommit fram till flera olika anledningar. Det 

skulle kunna vara att de som är mer mottagliga att ingå i en studie baserad på rörelse generellt 

rör lite mer på sig. Det skulle kunna vara att de som bär en accelerometer blir mer medvetna 
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om att de bör röra på sig och anstränger sig för att få ett ”bra” resultat. I en studie från 2009 

som undersökt den fysiska aktiviteten med hjälp av stegräknare kom fram till att utrustning 

fungerar som en extra motivator och därmed ökar den fysiska aktiviteten. I studien hade de 

som bar en stegräknare i snitt 2000 – 3200 steg mer per dag (Tudor-Locke & Lutes 2009). I 

en annan studie från 2002 visar även den att stegräknare ökar motivationen till att röra sig mer 

(Tudor-Locke 2002). En annan orsak skulle kunna vara att deras föräldrar generellt är lite mer 

intresserade av fysisk aktivitet, vilket i så fall stärker vår tes om att barn gör som vuxna gör. 

Det skulle kunna vara, att området vi gjorde vår studie på har en tendens att vara mer fysiskt 

aktiva än rikssnittet. Vi har i tidigare forskning sett att det socioekonomiska förhållandet 

påverkar hur mycket individerna i ett hushåll rör sig. I studien ”Områdesskillnader i fysisk 

aktivitet” ser de ett samband mellan inkomst och hur mycket individen rör på sig. De med 

lägst inkomst motionerar minst och de med högst inkomst motionerar mest (Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin 2015). Accelerometern, SenseWear (BodyMedia US), har 

enligt en tidigare studie som mätt tillförlitligheten av data visat att det finns större felmarginal 

i vissa aktiviteter såsom cykling, basket och stillasittande än vid gång och löpning. 

Tillförlitligheten varierar med andra ord beroende av intensitet och aktivitet. Och eftersom vi 

inte har gjort några observationer av barnens aktivitet kan vi inte vara helt säkra på att de 

siffor vi fått fram är helt tillförlitliga (Kilanowski, Consalvi & Epstein 1999). I data från vår 

studie kan vi se att alla barn inte når upp till rekommendationerna om antal steg per dag (12 

000) men att samtliga barn når upp eller är långt över rekommendationen om minst 60 

minuters fysisk aktivitet i måttlig till hög intensitet per dag. Detta skulle kunna bero på att 

våra barn aktiverar sig på olika sätt, vissa barn föredrar kanske att cykla medan andra föredrar 

att gå eller springa, eller att felmarginalen är större för vissa aktiviteter.  

4.2 Föräldrarna 

Utifrån enkätsvaren fick vi fram att mammor tränade i snitt 75 minuter i veckan medan 

papporna låg något lägre, 71 minuter i veckan. I vår enkät innebar träning allt från en rask 

promenad till träning i högre intensitet. Om dessa siffror motsvarar högintensiv träning möter 

de rekommendationer om minst 20 minuters högintensiv träning, tre dagar i veckan. Men om 

siffrorna motsvarar måttlig till hög intensitet möter de inte rekommendationerna om minst 30 

minuters fysisk aktivitet i måttlig till hög intensitet fem dagar i veckan (American Heart 

Association 2007). I vårt fall kan vi inte avgöra om föräldrarna når rekommendationerna då vi 

inte har bett föräldrarna specificera aktiviteten. Vårt mål var dock inte att mäta vilken typ av 

aktivitet föräldern gjorde utan att få en inblick i om föräldern rörde på sig och om det 
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påverkade barnets aktivitetsnivå. Vi skulle dock kunna gissa att siffrorna 75 respektive 71 är 

överskattning givet tidigare forskning vi tagit del av. I en artikel från Medicinsk Vetenskap 

skriver de att det är komplicerat att mäta vuxnas aktivitetsnivå och att en överskattning oftast 

finns i subjektiva resultat. De skriver vidare att en överskattning finns hos tidigare forskare då 

studierna byggt på subjektiva uppfattningar och inte objektiva mätningar (Medicinsk 

Vetenskap 2008, nr 3). LIV-projekten består av flera studier som har till syfta att bland annat 

besvara vuxnas motionsvanor. De har kommit fram till att endast en procent av Sveriges 

befolkning rör sig enligt rekommendationen om minst 30 minuters sammanhängande aktivitet 

per dag (Ekblom-Bak et al. 2011). Även en studie från 2009 skriver att subjektiva skattningar 

i enkät kan leda till bias då inaktiva människor kan uppleva sig själva som aktiva (Garcia-

Aymerich et al. 2009).  

4.3 Barnet och föräldrarna 

Resultatet visar att mammans uppmuntran och engagemang har ett signifikant samband med 

barnets aktivitet medan pappans uppmuntran inte har det. I motsats visar resultatet att pappans 

träningsmängd har ett signifikant samband med barnets träningsmängd medan mammans 

träningsmängd inte har det. Intressant nog anger mamman att hon tränar mer än pappan och 

pappan anger att han uppmuntrar i något högre grad vilket är tvärtom i hur våra barn 

påverkas. Vårt resultat går i linje med vad Stewart et al. fick fram i sin studie från 2003, att 

föräldrars aktivitetsnivå korrelerar positivt med barnets men inte alltid och att det finns flera 

faktorer såsom uppmuntran och engagemang som påverkar barnet till fysisk aktivitet. Det 

skulle också kunna föreligga bias i föräldrarnas enkätsvar vilket kan ha resulterat i en 

överskattning av den fysiska aktiviteten, och eller hur mycket uppmuntran de gav (Garcia-

Aymerich et al. 2009). Vi har fått fram en signifikans mellan mammans uppmuntran och 

barnets aktivitetsnivå. Inkomstförhållandena mellan könen i vår kommun visar att kvinnor 

tjänar i snitt mycket mindre än männen 284,2 tkr mot 379,2 tkr detta trots att kvinnor är mer 

högutbildade, 17,6 procent, mer än 3 års eftergymnasial utbildning, mot männens, 9,64 

procent (SCB 2017). Utifrån dessa siffror kan vi dra slutsatsen att mamman i familjen 

antingen jobbar deltid och därför har mer tid för barnet och barnets aktiviteter eller har ett 

yrke som går att kombinera med barnet och dess aktiviteter. Ponera att mamman har mer tid. 

Det skulle kunna innebära att det är hon som packar träningsväskor, skjutsar till träningar och 

administrerar aktiviteterna utan att hon för den delen anser att hon uppmuntrar barnet till 

fysisk aktivitet vilket skulle kunna förklara den signifikans det fanns mellan mammans 

uppmuntran och barnets aktivitet. Pappan ansåg att han i något högre grad än mamman, 
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uppmuntrade barnet till fysisk aktivitet, men här visade resultatet ingen signifikans. Om 

pappan i ord uppmuntrar sitt barn utan att vara delaktig i själva aktiviteten kan det eventuellt 

bli tomma ord, som för barnet inte betyder något. En annan förklaring kan vara att mamman 

har en mer avslappnad inställning till idrott och rörelse än pappan, vilket tillåter barnet att röra 

sig på sina egna villkor utan krav på prestation. Vid en närmare titt på föräldrars träning fanns 

en signifikans mellan pappan och barnet men inte med mamman. Det skulle kunna förklaras 

med att pappan gör andra aktiviteter än mamman som barnet ser som mer motiverande. 

Engström har i sin studie sett att kvinnor i högre utsträckning än män promenerar, åker 

längdskidor och vistas i naturen och att män i högre utsträckning ägnar sig åt utförsåkning, 

golf och segling (Engström 2014). Om tesen ovan stämmer att pappan är mindre närvarande 

skulle det kunna vara att barnen i och med att utöva idrott med sin pappa får mer tid i hans 

närvaro men det är inget vi vet. Engström skriver att sambandet mellan andelen motionärer 

och utbildningsnivå är starkt (Engström 2014, s. 86ff). I vår studie anger föräldrarna att de rör 

sig 71 minuter man, och 75 minuter kvinna. Utbildningsnivån ligger under rikssnittet i vår 

kommun och givet en lägre utbildningsnivå stämmer inte resultaten i vår studie med de 

resultat Engström kartlagt. Engströms har i sin studie följd ca 2000 kvinnor och män under 38 

år. Personerna har varit slumpmässigt utvalda och urvalet har varit utspritt till stora delar av 

Sverige vilket ger ett tillförlitligt resultat (Engström 2014, s. 75). Men som nämns tidigare, 

finns goda skäl att tro att föräldrarna i studien har överskattat sin aktivitetsnivå och för att 

erhålla mer tillförlitligt resultat bör objektiva mätmetoder övervägas. I Läkartidningen 2015 

rekommenderar de objektiva mätmetoder för ett tillförlitligt resultat. De skriver vidare att 

tillförlitligheten för självrapportering är låg i jämförelse med objektiva mätmetoder. Risk att 

överskatta sin prestation föreligger (Läkartidningen 2015). Men det skulle också kunna vara 

att vår population som är hämtad från en och samma skola har höga inkomst- och eller 

utbildningsförhållanden. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan inkomst 

och hur fysiskt aktiv man är (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2015). Vår 

kommun ligger något över rikssnittet i inkomst (SCB 2017). Riksidrottsförbundet tog 2016 

fram fakta och statistik om svensk idrott, de påvisar att ekonomiskt utsatta barn rör sig 

mindre. De skriver vidare att mest utsatta områden är storstäder och minst utsatta är 

förortskommuner till storstäder (Riksidrottsförbundet 2016). Detta går i linje med vår studie 

där kommunen vi undersökt ligger belägen strax utanför en storstad och snittinkomsten 2016 

(331,2) är högre än rikssnittet, (300 tkr) vilket skulle kunna förklara att våra barn, och 

eventuellt även föräldrarna, rör sig mer eller i linje med rekommendationerna (SCB 2017). 
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Figur 10, sambandet mellan andel (%) ekonomiskt utsatta per kommun och antal 

deltagartillfällen (LOK-stöd) per capita (Riksidrottsförbundet 2016). 

4.4 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod i vår studie då vi ville få svar på hur 

relationen mellan två variabler såg ut. Dock var vår population för liten för att kunna ge ett 

generaliserbart resultat vilket skulle kunna innebära att en kvalitativ metod skulle kunna vara 

ett alternativ (Hassmen, Hassmen 2017, sid. 85ff). Vi utgick från tillgänglighetsprincipen när 

vi gjorde vårt urval. Det finns dock nackdelar i tillvägagångssättet då populationen enbart 

kommer från ett och samma område och med stor sannolikhet har liknande 

levnadsförhållanden och därmed liknande syn på fysisk aktivitet och barn. Hade arbetet 

sträckt sig under längre tid hade vi förhoppningsvis kunnat få fler skolor att delta och därmed 

ett större urval att utgå från. Med ett större urval hade slumpen kunnat få avgöra om vem som 

skulle delta, ett så kallat slumpmässigt urval (Ibid, sid. 109). Två av de skolor vi kontaktade 

tackade nej till att delta i studien med anledning att framförhållningen var för kort, något som 

kanske GIH kan ta i beaktande för framtida uppsatser. Det kan finnas olika orsaker att studier 

visar signifikans eller inte. I en studie från 2000 tar de upp dessa orsaker. Först och främst 

nämner de saknaden av konsekvens i studier med olika sätt att mäta samt att urvalet varierar, 

till exempel att storleken på urvalet i studien kan påverka resultatet. Mätfel kan även vara en 

orsak då det är svårt att mäta fysisk aktivitet och att vissa studier använder självskattning och 

andra objektiva mätmetoder. Studien tar också upp att två studier kan ha samma mätmetod, 

samma protokoll samt lika stora urval men att studien utförs i ett område med 

höginkomsttagare och den andra i ett område med låginkomsttagare. Vidare kan det vara val 

av analysmetod som påverkar resultatet (Sallis, Prochaska & Taylor 2000). För att ge vår 



25 

 

studie en högre validitet och reliabilitet bör studien göras om för att säkerställa att samma 

resultat nås. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I tidigare forskning inom området föreslås ytterligare forskning. Även vi ser ett behov av en 

bredare studie som sträcker sig nationellt för att få svar på frågorna om och hur och om 

föräldrar påverkar sitt barn. Det skulle vara intressant att i en större studie objektivt mäta den 

fysiska aktivitetsmängden hos både föräldrar och barn. Det skulle även vara intressant att göra 

observationer i samband med studien för att kartlägga rörelsemönster hos barn och vuxna. I 

en studie publicerad i tidskriften Socialmedicinsk tidskrift, 2013, menar de att det finns en 

fördel att både göra subjektiva och objektiva mätningar på barn. De subjektiva mätningarna 

talar om vilken sorts aktivitet barnet har gjort och hur barnet upplevt aktiviteten medan de 

objektiva mätningarna ger svar på intensitet, duration med mera (Socialmedicinsk tidskrift 

2013). 

4.6 Slutsats 

Ett signifikant samband fanns mellan mammans uppmuntran och barnets aktivitetsnivå och 

mellan pappans träning och barnets aktivitetsnivå. Den största effekten på barns träning 

erhölls om barnet hade en mamma som uppmuntrade och en pappa som tränade. Slutsatsen 

blev att föräldrar som har en positiv inställning till fysisk aktivitet, engagerar sig i barnets 

aktiviteter och rör på sig, har barn som rör på sig i större utsträckning. 
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Bilaga 1 

Käll- och litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om det finns något 

samband mellan föräldrars inställning till fysisk aktivitet och hur aktiva föräldrarna är med 

hur aktiva deras barn är. Syftet utgör frågeställningen, finns det ett samband? Följande 

frågeställningar har tagits fram: 

1. Barn vars mamma, pappa eller båda två är positivt inställda till fysisk aktivitet och 

som engagerar sig i barnets aktiviteter rör de på sig i större utsträckning?  

2. Barn som har fysiskt aktiva föräldrar, mamma, pappa eller båda två, rör de på sig i 

större utsträckning än barn som har föräldrar som inte rör på sig? 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, Activity levels, Parenting, Parental influence, Child, Influence, Pedometer, 
Accelerometer, Associations, Variabels, Correlate, overestimation, bias 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, PubMed, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Utifrån våra sökord fick vi många träffar på tidigare genomförd forskning, mycket forskning 
har gjorts inom området fysisk aktivitet och föräldrars påverkan på sina barn. När vi lägger 
in ordet accelerometer är forskningsunderlaget inte lika stort. Forskning gjord på svenska 
barn och accelerometer hittar vi inget som motsvarar vår studie. Den studie vi hittade som 
ligger närmst vår var genomförd 1990. 
 
Återkommande i tidigare forskning är att ytterligare forskning rekommenderas inom området. 

PubMed: Parental* influence* physical activity* 
PubMed: Correlate*s physical activity* children* parenting* 
Google scholar: Parents influence of childrens physical activity 
Google scholar: Activity levels* child* variabels* 
Google scholar: Associations* activity levels 
 
Kommentar 
När vi hittade forskning som var nära vårt ämne gick vi igenom den forskningens referenser 
för att hitta ytterligare relevant information. Detta var användbart i de metastudier vi 
använde oss av. 
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