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Sammanfattning 

Barn och ungdomar lägger idag mindre tid på fysisk aktivitet och mer tid på olika 

stillasittande aktiviteter. Genom en enkätundersökning riktad till barn i 10-13 - årsåldern har 

syftet varit att ta reda på hur mycket tid de lägger på olika fysiska aktiviteter, i skolan och på 

fritiden, samt hur mycket tid barnen lägger på olika skärmbundna aktiviteter såsom dator, tv 

och surf- och läsplatta. Vår hypotes är att det finns ett samband mellan hög frekvens av 

användandet av olika skärmbundna aktiviteter och låg grad av fysisk aktivitet. Något sådant 

samband har inte hittats. Undersökningen visar dock att många barn tillbringar mer än 

rekommenderad tid framför en skärm trots att stor del av de svarande regelbundet deltar i 

idrott eller annan fysisk aktivitet.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, skärmbundna aktiviteter, barn, skola och fritid, 

hälsa  
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Förord 
Vi studerar till lärare på Högskolan i Halmstad med inriktning idrott och hälsa. En 

stillasittande livsstil som inkluderar mer tid framför skärmbundna aktiviteter bidrar till att allt 

fler glömmer bort glädjen, lusten och de hälsomässiga fördelar personen tilldelar sig genom 

att vara fysiskt aktiv. Vilka prioriteringar kommer vi göra med vår fritid? Kommer vi välja 

bort fysiska aktiviteter tillsammans för att istället välja att själva sitta framför surfplattor, 

datorer och tv-apparater? För mycket tid framför skärmar istället för att röra på sig kan hindra 

barnens möjligheter att utvecklas motoriskt, emotionellt och socialt. Vi tycker därför det är 

viktigt att föräldrar, skolor och samhället tar sitt ansvar att ge samtliga barn möjlighet till 

olika fysiska aktiviteter och försöker minska skärmtittandet för att på så sätt behålla och 

utveckla hälsan och välbefinnandet hos barn och ungdomar. Som framtida idrottslärare vet vi 

vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan ha för barns lärande, glädje och välbefinnande, om 

de möter den på rätt sätt. Vi vill tacka de skolor och elever som bidragit till att göra denna 

undersökning möjlig.   
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Inledning 
Enligt Världshälsorganisationen ([WHO] 2010) dör varje år 1,9 miljoner människor på grund 

av fysisk inaktivitet och 2,6 miljoner människor dör på grund av övervikt eller fetma. Enligt 

Statens folkhälsoinstitut ([SFI] 2006) är 14 – 30 % av den vuxna befolkningen i 

industriländerna stillasittande och kommer inte upp i WHO:s (2010) rekommendationer på 30 

minuters fysisk aktivitet om dagen för att uppnå och behålla en god hälsa. Denna del av 

befolkningen har stillasittande arbeten, de är inte med i någon idrottsförening och använder 

sin fritid till att läsa, se på tv eller använda sin dator. SFI (2006) menar att dessa stillasittande 

vanor kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma. Enligt SFI 

(2006) är den vanligaste fritidssysselsättningen hos barn och ungdomar tv-tittande och 

datorspelande. Ekblom (2010) menar att stillasittande levnadsvanor allt mer konstateras som 

en viktig och oberoende faktor som påverkar hälsan negativt. Antalet hushåll med tillgång till 

dator har ökat från 26 procent (1994) till 88 procent (2007) och stillasittandet består av 60 

procent av den vakna tiden (Ekblom, 2010). Enligt ”Mediamätning i Skandinavien” (2010) 

kommer det stillasittande beteendet att öka, genom att till exempel fler barn och ungdomar 

väljer att aktivera sig med tv-spel och datorspel. 

Hypotes 
Vår hypotes är att det finns ett samband mellan hög frekvens av användandet av skärmbundna 

aktiviteter och låg grad av fysisk aktivitet hos barn. Genom en enkätundersökning vill vi ta 

reda på om vår hypotes kan verifieras eller om den bör förkastas.  
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Problemformulering 
Barn och ungdomar lägger mindre tid på fysisk aktivitet och mer tid på skärmbundna 

aktiviteter, till exempel att se på tv, spela tv-spel samt använda sin dator och surfplatta. Dessa 

stillasittande aktiviteter kan leda till övervikt och fetma (SFI 2006). Detta blir problematiskt 

eftersom en stillasittande livsstil riskerar att få negativa effekter på hälsan och bidrar samtidigt 

till ökade kostnader för samhället. På individnivå kan det få den betydelsen att barn inte 

utvecklar sina fysiska, sociala och motoriska färdigheter. Dessa färdigheter är viktiga 

eftersom en sämre motorik kan påverka koncentrationen, som i sin tur kan bidra till negativa 

effekter på lärandet i miljön i skolan (Raustorp 2004). Skolbarn som använder sig av 

skärmbundna aktiviteter i mer än 2 timmar/dag riskerar att utveckla en sämre hälsa, genom 

exempelvis en sämre kondition. Även lärandet påverkas negativt genom sämre 

skolprestationer, lägre självkänsla och ett sämre socialt beteende (Tremblay m.fl., 2011). 

Syfte 
Vår utgångspunkt är tidigare forskning (se forskningsbakgrund) som visar att skärmbundna 

aktiviteter kan leda till en sämre hälsa. Med stöd från denna forskning vill vi ta reda på om 

skolbarn som använder sig av hög grad av skärmbundna aktiviteter även visar tecken på 

fysisk inaktivitet. Trembley  (2011) menar att skolbarn som använder sig av skärmbundna 

aktiviteter i mer än 2 timmar/dag riskerar att utveckla en sämre hälsa, genom exempelvis en 

sämre kondition. Syftet är därför att undersöka i vilken grad skärmbundna aktiviteter påverkar 

den fysiska aktiviteten hos barn mellan 11 – 13 år. 

 

Frågeställningar  
Hur mycket fysisk aktivitet ägnar sig barnen åt på sin fritid? 

Hur mycket anstränger sig barnen fysiskt i skolan? 

Hur mycket tid ägnar sig barnen åt olika former av skärmbundna aktiviteter? 

Hur ser förhållandet ut mellan hög frekvens av användning av skärmbundna aktiviteter och 

graden av fysisk aktivitet hos barnen? 
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Bakgrund 
Flertalet individer i dagens moderna samhälle lever ett mer stillasittande liv än tidigare 

generationer. Den tekniska utvecklingen med en ökad användning av datorer och läsplattor, 

både på fritiden och inom arbetslivet, leder till att våra liv blir allt mindre fysiskt krävande 

och att fler i samhället riskerar att bli fysiskt inaktiva (Engström 2010). Engström (2010) 

skriver att ny infrastruktur och förbättrade kommunikationer leder till att fysisk inaktivitet 

ökar bland människor, detta kan i sin tur försämra kroppens styrka, kondition och rörlighet. 

Engström (2010) menar att barnens möjligheter till spontan utelek har försämrats och flyttats 

in i olika organiserade miljöer och då främst genom en idrottsförening, skola eller genom 

någon friluftsaktivitet. Enligt Rasutorp (2004) bidrar det högteknologiska samhället till att det 

blir lättare att leva bekvämt och fysiskt inaktivt. Raustorp (2004) lyfter fram att det finns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och hälsa genom de positiva effekter som fysisk aktivitet 

bidrar till som minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, minskad risk för högt 

blodtryck och ett bättre immunförsvar. Raustorp (2004) menar att barn och ungdomar som 

tidigt börjar med fysisk aktivitet visar tendenser till att fortsätta vara fysiskt aktiva även under 

vuxenåren. WHO (2010) menar att otillräcklig fysisk aktivitet är när rekommendationerna på 

60 minuter/dag inte uppfylls och det räknas som den fjärde största orsaken till för tidig död i 

höginkomstländer. Ekblom (2010) menar att en stillasittande livsstil bör tas med som en 

oberoende riskfaktor när olika rekommendationer tas fram angående fysisk aktivitet eftersom 

en person som är stillasittande en stor del av dagen ändå kan uppfylla nuvarande 

rekommendationer kring fysisk aktivitet. 

Definition av stillasittande aktiviteter 
SFI (2011) definierar stillasittande aktiviteter som en aktivitet där det inte finns någon fysisk 

ansträngning och en stor del av dessa är skärmbundna aktiviteter,1 t ex tv-tittande, spela 

dataspel eller att använda datorn för att chatta, skicka e-post, göra läxor eller använda internet. 

Enligt Pate, O´Neill & Lobelo, (2008) definieras stillasittande vanor som aktiviteter som inte 

ökar kroppens energiförbrukning väsentligt över förbrukningen i vila, där kroppen 

tillsammans med muskler och skelett är nästan helt inaktiv. Pate m.fl. (2008) menar att 

samhällsförändringar de senaste 50 åren har ändrat människors levnadsvanor och livsstil, där 

stillasittande beteenden både på fritiden och inom arbetslivet ökar och bilåkande, 

skrivbordsjobb, tv-tittande och datoranvändande tar upp en större del av den vakna tiden. För 

                                                
1 Användandet av datorer, tv, tv-spel, surfplattor (Wethington, Pan, Sherry, 2007).  
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att främja barn och ungdomars hälsa och för att undvika fysisk inaktivitet framför 

skärmbundna aktiviteter finns det riktlinjer på max 2 timmar/dag i stillasittande aktiviteter 

(American Academy Pediatrics, 2001). 

Enligt Ekblom (2010) leder ett långvarigt stillasittande till negativa hälsoeffekter genom att 

energiomsättningen minskar och detta kan i sin tur leda till inflammation, försämrad effekt i 

olika organ, ansamling av fett och en sämre skelettmuskulatur. Ekblom (2010) menar att 

längre stunder av stillasittande, oberoende grad av fysisk aktivitet, försämrar hälsan vilket 

betyder att tid i stillasittande blir en ny och viktig faktor att ta med, tillsammans med motion, 

kostvanor, rökvanor, stress och övervikt, vid kartläggandet av en persons hälsa. Ekblom 

(2010) hävdar att ersättning av tid i stillasittande med lågintensiva aktiviteter i vardagen, som 

att gå i trappor, räcker för att skapa en högre energiomsättning. Detta kan i sin tur minska 

övervikt/fetma. 

Definition av hälsa 
WHO definierade 1948 begreppet hälsa enligt följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller 

svaghet”( www.who.se 2013-12-03). Detta hälsobegrepp kritiseras eftersom ingen någonsin 

kommer att uppnå fullständigt välbefinnande (SFI 2006). Begreppet hälsa utvecklas och 1986 

väljer WHO att definiera begreppet enligt följande: ”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, 

inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som betonar sociala och individuella 

resurser såväl som fysisk förmåga”( www.who.se 2013-12-03). SFI (2006) menar att för att 

kunna definiera begreppet hälsa och studera befolkningens hälsotillstånd är det viktigt att inte 

bara se till individens hälsa utan även ta hänsyn till andra faktorer, som nivå och fördelning, 

för att på så sätt skapa jämlika förutsättningar. Enligt WHO (2010) handlar hälsofrämjande 

arbete även om mänskliga rättigheter, global utveckling och likvärdiga möjligheter för hälsa 

och välbefinnande inom många olika områden och menar att hälsofrämjande arbete även 

innefattar funktionshinder av olika slag. WHO (2010) framhäver delaktighet i sin 

livssituation, kroppens olika funktioner och den omgivning som människor befinner sig i som 

centrala och viktiga aspekter av hälsa. Quennerstedt (2006) menar att det finns olika 

perspektiv på hälsa där det patogena perspektivet fokuserar på det sjuka eller onormala medan 

det salutogena perspektivet handlar mera om det friska och om begreppet hälsa. Enligt 

Quennerstedt (2006) finns det även ett biomedicinskt perspektiv på hälsa som har en stark 

ställning i skolans hälsoarbete och som tar upp faktorer som hygien, motion och livsstil och 
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som diskuteras i olika sammanhang för att förebygga sjukdomar som tillexempel benskörhet 

och hjärt-kärlsjukdomar.  

Definition av fysisk aktivitet 
Enligt SFI (2006) definieras fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 

energiförbrukning och som påverkas av intensitet, varaktighet, frekvens, typ av träning, ålder 

och genetiska faktorer. Hälsofrämjande fysisk aktivitet menar SFI (2006) innefattar all fysisk 

aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att innebära att individen 

riskerar att skada sig själv eller omgivningen.  

Med regelbunden fysisk aktivitet menas att aktiviteten görs dagligen eller fem dagar/vecka i 

en måttlig intensitet, eller att motionera på en högintensiv nivå 3 gånger/vecka och då minst 

3o minuter varje gång. SFI (2006) menar att barn i åldern 5-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter per dag och då i måttlig2 till hög3 fysisk intensitet. Utöver den dagliga aktiviteten 

bör barn även vara fysiskt aktiva i en hög intensitet åtminstone tre gånger i veckan. 

Aktiviteterna kan delas upp vid flera tillfällen om dagen och bör vara så allsidiga som möjligt 

för att på så sätt utveckla barnens kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet och 

koordination (Nordic Council of Ministers, 2004). Enligt YFA (2008) bidrar en regelbunden 

fysisk aktivitet på minst en måttlig intensitet, till exempel jogging, bollspel, raska 

promenader, till positiva hälsoeffekter medan en mera fysisk inaktiv livsstil ger en ökad risk 

för kroniska sjukdomar. YFA (2008) menar att fysisk aktivitet på minst en måttlig intensitet är 

hälsofrämjande och att dessa samband finns hos människor oavsett kön, ålder, kroppsbyggnad 

och socioekonomisk status. Engström (2010) menar att personer som är fysisk aktiva under 

uppväxtåren tenderar att vara fysiskt aktiva senare i livet. Vidare hävdar Engström (2010) att 

tillgången på fritidsmiljöer i närområdet samt om det finns möjlighet för barn att gå eller 

cykla till skolan påverkar hur fysiskt aktiva de är. Mikaelsson (2012) skriver att fysisk 

aktivitet inte bara tränar upp konditionen och muskelstyrkan utan utvecklar även individerna 

socialt, kognitivt och motoriskt. Mikaelsson (2012) visar i sin studie att ungdomar som är 

fysiskt inaktiva är medvetna om de positiva effekter som fysisk aktivitet har på hälsan, men 

väljer ändå att prioritera bort dessa aktiviteter för att sysselsätta sig med andra intressen. 

                                                
2 Puls mellan 90-120 slag/minut, till exempel cykling.  SFI (2006) 
3 Puls mellan 120-160 slag/minut, till exempel jogging. SFI (2006)  
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Tidigare forskning 
Fysiska aktiviteter tillsammans med en hälsosam livsstil är viktiga faktorer för människors 

välbefinnande. Fysisk aktivitet under uppväxtåren påverkar även graden av fysisk aktivitet 

senare i livet (Lgr 11, 2011). I läroplanen står det även att det är viktigt att utveckla 

färdigheter inom idrott och hälsa för att detta anses vara en tillgång för både individen och 

samhället (Lgr 11, 2011). Engström (2010) lyfter fram ett samband mellan fysisk inaktivitet 

och ett försämrat hälsotillstånd, där människokroppen, framförallt hos barn, är i ett ständigt 

behov av att röra på sig för att kunna fungera på ett effektivt sätt. Enligt Nyberg, Lennernäs, 

Sepp och Sollerhed (2009) är det viktigt att barn och ungdomar rör på sig allsidigt och 

varierat eftersom fysisk aktivitet påverkar deras kognitiva, motoriska, sociala och emotionella 

utveckling och att dessa faktorer och levnadsvanor följer med barnen och ungdomarna upp i 

vuxen ålder. Raustorp (2004) menar att barns utveckling gynnas genom fysisk aktivitet 

eftersom fysiskt aktiva barn utvecklar sin motorik, som påverkar tidsuppfattning och 

rumsuppfattning, som i sin tur är en viktig del i lärandet. Raustorp (2004) framhäver 

sammanfattningsvis positiva effekter av fysisk aktivitet som påverkar inlärningen hos barn 

genom en bättre koncentrationsförmåga, bättre motorik, ökat välbefinnande samt ökad 

samarbetsförmåga. Ericsson (2003) lyfter fram Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil 

vars syfte är att ge ökad kunskap om relationer mellan barns motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer och hur dessa påverkas av utökad fysisk aktivitet genom fler tillfällen till 

idrottsundervisning. Resultaten från studien visar att ökad fysisk aktivitet med fokus på 

motorisk träning förbättrar elevernas grovmotorik samt att elever med en god motorik även 

har en bättre koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) 

visar även att det finns ett samband mellan förbättrade skolprestationer i svenska och 

matematik och ökad fysisk aktivitet med extra motorisk träning, där eleverna visar bättre 

resultat på de nationella proven jämfört med de elever som inte erbjuds fler tillfällen till fysisk 

aktivitet. Sammanfattningsvis visar resultaten i Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) att 

skillnader i skolprestationer mellan elever med god motorik och elever med motoriska brister 

kan minska när eleverna erbjuds flera tillfällen till idrottsundervisning.  

Sundblad, Engström, Lundvall och Ekblom (2008) menar att det finns livsstilförändringar hos 

barn och ungdomar som medför en minskad fysisk aktivitet, detta trots att det fysiologiska 

behovet av fysisk aktivitet finns kvar hos alla människor, och bidrar till en ökad oro för barn 

och ungdomars hälsa, både kort- och långsiktigt. Sundblad m.fl., (2008) hävdar att fysisk 

aktivitet inte bara är viktigt ur ett biologiskt och fysiologiskt perspektiv, utan framhäver även 
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att fysisk aktivitet har en positiv effekt på barn och ungdomars sociala och personliga 

utveckling. Sundblad m.fl. (2008) presenterar SIH-projektet (2001-2007) vars syfte är att 

undersöka villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet både i skola och under fritid. 

Där visar det sig att mer än var tredje flicka och pojke i 15-16 års ålder har för låg fysisk 

aktivitetsnivå för att kunna behålla en god hälsa, samt att risken att drabbas av övervikt och 

fetma är cirka 50 % lägre hos de mest fysiskt aktiva barnen jämfört med de minst aktiva. 

Vidare visar resultatet i samma studie att elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid inte heller 

är aktiva under lektionerna i ämnet Idrott och hälsa, och dessa elever uppnår sämre 

studieresultat (Sundblad m.fl. 2008). SIH projektet visar även att elever som går eller cyklar 

till skolan har lättare att nå gällande rekommendationer för fysisk aktivitet på 60 minuter/dag 

(WHO 2010). Samma studie visar även att ämnet idrott och hälsa är en viktig faktor för 

elevernas totala fysiska aktivitetsgrad eftersom det finns elever som inte är fysiskt aktiva på 

sin fritid (Sundblad m. fl. 2008). 

Mikaelsson (2012) presenterar en studie (Biddle, Gorely och Stensel, 2004) där det visar sig 

att minst 50 % av barn och ungdomar i Europa, Australien och Nordamerika inte är fysiskt 

aktiva i den grad som motsvarar WHO:s rekommendationer på 60 min/dag. Enligt Mikaelsson 

(2012) är fysisk aktivitet en viktig faktor för att minska riskerna till övervikt, hjärt- och 

kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och problem med muskler och leder. Mikaelsson (2012) menar 

att perioden då barn och ungdomar närmar sig vuxenlivet är en tid då deras vanor och 

beteenden ändras där deras nivå och omfattning av fysisk aktivitet tenderar att följa med upp i 

vuxenåren samt att den fysiska aktivitetsnivån hos ungdomarna minskar i takt med att de blir 

äldre. Vidare hävdar Mikaelsson (2012) att en kombination av minskad fysisk aktivitet och ett 

ökat stillasittande kan leda till att barn och ungdomars framtida hälsa påverkas negativt. 

Mikaelsson (2012) visar i sin studie relationen mellan fysisk kapacitet, självskattad 

aktivitetsnivå och tid i stillasittande och som visar att det finns en grupp ungdomar som inte 

når upp till de rekommendationer som WHO (2005) framhäver (60 minuters fysisk 

aktivitet/dag). Vidare visas ett svagt samband mellan stillasittande och fysisk aktivitet men det 

finns inget samband mellan tid i stillasittande och fysisk kapacitet. Enligt ”Sport Science 

Review” (2012) förbrukar barn 30 % mindre energi och är 40 % mindre fysiskt aktiva idag än 

för 30 år sedan på grund av att barn och ungdomar lägger mindre tid på att röra på sig och 

väljer istället andra stillasittande alternativ som att se på tv, spela tv-spel och använda sin 

dator eller surfplatta. Vidare visar samma studie att barn och ungdomar mellan 2 – 18 år i 

genomsnitt lägger 5 timmar per dag på skärmbundna aktiviteter som  tv-tittande och/eller 
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användandet av surfplatta. Studien ”Sport Science Review” (2012) visar att en stillasittande 

livsstil och bristen på fysisk aktivitet hos barn senare i livet kan leda till en sämre hälsa med 

kroniska sjukdomar som följd, och en ökad risk att drabbas av fetma, högt blodtryck, diabetes 

samt en ökad risk att välja mer kaloririk mat. Enligt Healy, G. N., m.fl. (2008) läggs för lite 

tid till att planera in olika fysiska aktiviteter, där syftet är att träna eller motionera, för att 

istället välja mer stillasittande aktiviteter. Enligt samma studie (Healy, G. N., m.fl., 2008) där 

syftet är att studera människors olika rörelsemönster under vaken tid, visar resultatet att 

stillasittande beteenden i genomsnitt är 9,3 timmar/dag, medan tid till att vara fysiskt aktiva 

uppgår till 0,7 timmar/dag. Williams m.fl. (2008) presenterar en studie, där syftet är att 

undersöka vilka hälsoeffekter tv-tittande har hos vuxna, visar på ett samband mellan 

långvarigt tv-tittande och övervikt/fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och en störning av det 

metabola syndromet4. Enligt studien (Tremblay m.fl., 2011), vars syfte är att undersöka 

samband mellan långvarigt stillasittande (tv-tittande mer än 2 timmar/dag) och olika 

hälsoeffekter hos skolbarn, finns det ett samband mellan skolbarn, som tittar på tv mer än 2 

timmar/dag, och en högre risk för övervikt och fetma. Enligt Tremblay m.fl., (2011) finns det 

en risk i att skolbarn som tittar på tv mera än 2 timmar/dag även visar tecken på sämre 

kondition, sämre skolprestationer, lägre självkänsla och ett sämre socialt beteende och att 

dessa samband yttrar sig även vid justerandet för graden av fysisk aktivitet. Studien 

(Tremblay m.fl., 2011) visar även att skolbarn som minskar sitt tv-tittande över en tidsperiod 

även minskar sitt BMI5 signifikant. Sammanfattningsvis konstaterar Tremblay m.fl., (2011) 

att det finns ett samband mellan ökat tv-tittande och olika hälsoeffekter som övervikt/fetma, 

försämrad kognitiv utveckling och en försämrad psykosocial hälsa.  

 

Koster m.fl., (2012) har som syfte att undersöka sambandet mellan objektiv tid i stillasittande 

aktiviteter med risken att drabbas av olika typer av hälsorelaterade sjukdomar. Resultatet som 

Koster m.fl., (2012) får fram är att de personerna med högst andel stillasittande har en förhöjd 

risk till en sämre hälsa, jämfört med de personerna med lägst andel stillasittande. Koster m.fl., 

(2012) menar att resultaten indikerar att det finns personer som är fysiskt aktiva men som 

ändå har en förhöjd risk att drabbas av en sämre hälsa vid långa och upprepade stunder i 

stillasittande aktiviteter.  
                                                
4 Fyra riskfaktorer som påverkar hälsan negativt (högt blodtryck, högt blodsocker/diabetes, dåliga blodfetter 
och övervikt) www.kostdoktorn.se (2013-11-20). 
5 BMI = Body Mass Index. Anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram 
dividerat med kroppslängden i meter x 2 (WHO, 2005). 
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Williams m.fl., (2008) skriver att det finns tecken på att ökad tid i olika stillasittande 

aktiviteter kan ske på bekostnad av tid där personer som tittar mycket på tv även visar tecken 

på att motionera mindre. Lakerveld m.fl. (2011) konstaterar i sin studie att högt tv-tittande 

orsakar en minskning i fysisk aktivitet över en tidsperiod och hittar ett samband mellan mer 

tid i stillasittande aktiviteter, desto mindre tid till lågintensiv6 fysisk aktivitet. Slutsatsen som 

Lakerveld m.fl. (2011) lyfter fram är att en ökning av tid i lågintensiv fysisk aktivitet kan 

räcka för att i ett senare skede även motivera personerna till olika hälsofrämjande7 aktiviteter 

som motverkar övervikt och fetma. Enligt Owen (2010) finns det risker med att byta 

lågintensiv fysisk aktivitet mot stillasittande eftersom det kan innebära en markant minskning 

av energiförbrukningen. Att utöka sin tid i stillasittande med två timmar/dag på bekostnad av 

lågintensiv fysisk aktivitet minskar energiförbrukningen med ungefär motsvarande en rask 

promenad på 30 min/dag, vilket står för ca 150 kcal för en normalviktig vuxen. Denna 

kunskap kan i sin tur bidra till att förbättra vårt framtida preventiva och hälsofrämjande 

folkhälsoarbete (Owen et al., 2010). 

I en studie där syftet är att undersöka om barn och ungdomar använder sig av skärmbundna 

aktiviteter i en utsträckning som överskrider de rekommendationer, som enligt American 

Academy Pediatrics (2001) är 2 timmar/dag visar resultatet att 20,8 % av barnen mellan 6 – 

11 år och 26,1 % av ungdomarna mellan 12 – 17 år spenderar mer än 2 timmar/dag framför 

skärmbundna aktiviteter (Wethington, Pan, Sherry, 2007). I en undersökning som involverar 

barn i åldern 6 -11 år och som är fysiskt aktiva 4 – 6 gånger i veckan, svarar 17,5 % att de 

använder skärmbundna aktiviteter mer än 2 timmar/dag (Wethington m.fl. 2007). I samma 

studie svarar 35 % av de barn som aldrig är fysiskt aktiva att de använder sig av skärmbundna 

aktiviteter mer än 2 timmar/dag. En slutsats Wethington m.fl. (2007) lyfter fram är att barn 

och ungdomar som deltar i fysisk aktivitet 3 dagar eller mindre per vecka även använder sig 

av skärmbundna aktiviteter mer än 2 timmar per dag. Resultaten från studien (Wethington 

m.fl. 2007) visar att de barn och ungdomar som använder sig av skärmbundna aktiviteter mer 

än 2 timmar även är de som har sämst motivation att delta i fysiska aktiviteter.  

  

                                                
6 Puls mellan 70-90 slag/minut, till exempel en lätt promenad (SFI, (2006) 
7 Positiva hälsoeffekter utan att riskera att bli skadad. (SFI, 2006) 
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Metod 
Eftersom det har funnits ett intresse av att samla in data som senare ska analyseras i syfte att 

finna ett mönster grundar sig undersökningen i den nomotetiska forskningen (Stukat 2011). 

Arbetet präglas även av en deduktiv ansats då insamlandet av empiri har skett efter att 

forskning, teorier och hypoteser inom ämnet undersökts (Birkler 2008). Målet har varit att 

verifiera eller förkasta vår hypotes. Genom en enkätundersökning har vi samlat in enkätsvar 

från 109 grundskoleelever. Enkäten består av frågor angående elevernas fysiska aktivitet och 

vanor för skärmbundna aktiviteter. En enkätundersökning valdes eftersom intentionen har 

varit att nå ett relativt stort urval elever. Det är en fördel att använda sig av kvantitativa 

undersökningar när man vill uppmärksamma olika förhållanden inom en grupp människor, 

samt om man vill kunna dra vissa generella slutsatser (Eliasson 2013, Ejlertsson 2005).  

Urval 
Urvalet har skett i flera steg. I ett första steg definierades populationen utifrån elever som går i 

årskurs fem och sex inom Halmstad kommun. Ett urval gjordes sedan från alla grundskolor i 

Halmstad kommun. De skolor som kontaktades ligger på behörigt avstånd, eller så fanns en 

redan etablerad kontakt med skolan. Samtliga skolor i urvalet kontaktades och de skolor som 

visade intresse fick möjlighet att delta i undersökningen. Urvalet består av sju grundskolor, 

fem årskurs femmor och två årskurs sexor. I dessa klasser går 141 elever. Till samtliga av 

dessa elever delades medgivanden ut. Ett bortfall på 32 elever uppstod. Bortfallet berodde på 

att elever på något sätt glömt eller tappat bort sitt medgivande, förbjöds att delta i 

undersökningen av målsman eller inte fyllde i enkäterna på ett korrekt sätt. Slutligen uppgick 

antalet fullständiga enkätsvar till109 stycken. 

Utformandet av enkäten 
I enkäten används hög standardisering (för enkät, se bilaga 1). Den innehåller slutna svar, där 

det finns fyra eller fem svarsalternativ till varje fråga. Enkäten är uppdelad i två 

ämnesområden; hur mycket eleverna deltar i fysisk aktivitet på fritiden och i skolan, och hur 

mycket tid eleverna tillbringar vid skärmbundna aktiviteter. Det är också dessa två variabler 

enkäten syftar till att mäta. Till största del består enkäten av frekvensfrågor, det vill säga 

frågor som finns för att ta reda på hur ofta ett fenomen förekommer, detta görs för att få en så 

klar bild som möjligt av elevernas vanor inom intresseområdena (Stukat 2011). 

Fråga 1-6 handlar om hur mycket eleverna rör på sig på fritiden. Området inkluderar även en 

fråga om hur mycket eleverna skulle vilja röra på sig samt en fråga som handlar om vilken 
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sorts fysisk aktivitet de deltar i. I fråga 7 och 8 är syftet att ta reda på hur mycket eleverna 

anstränger sig under skoltid, här har idrottslektioner och raster valts ut eftersom det är då 

eleverna är fysiskt aktiva i skolan. Fråga 9-11 syftar till att ta reda på elevernas vanor för 

användandet av olika skärmbundna aktiviteter. Här frågas eleverna om hur mycket de 

använder tv, dator och surf- och läsplatta. Eftersom enkäten vänder sig till barn har vi försökt 

använda ett vardagligt språk i enkäten (Eliasson 2013, Ejlertsson 1996).  

Två frågor inom första ämnesområdet är inte frekvensfrågor. Fråga 2 är en fråga som 

innehåller flera svarsalternativ och respondenten har möjlighet att kryssa i så många svar han 

eller hon vill. Dessutom finns en rad där respondenten kan skriva ett eget svar, om det svaret 

som passar bäst in på honom/henne inte finns med som alternativ. Denna fråga är av låg 

standardisering och finns med som en kontrollfråga för att vi ska kunna se att respondenten 

har förstått fråga 1. Fråga 3 är en attitydfråga där vi är intresserade av om respondenten utövar 

så mycket fysisk aktivitet som han/hon skulle vilja. 

Etiskt förhållningssätt 
Undersökningen utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällvetenskaplig forskning (2002). De nämner fyra huvudkrav för hur en undersökning 

ska utföras för att följa det grundläggande individskyddet. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur vi har gått 

till väga för att följa dessa krav. 

Informationskravet följs genom att deltagare informeras om att deras medverkan är frivillig 

och att de kan avbryta sitt deltagande när det vill. Målsman informeras om undersökningens 

riktlinjer innan undersökningen genomförs. Detta sker genom att vi delar ut en 

samtyckesenkät i klassrummen som eleverna tar hem för målsmans godkännande. 

Konfidentialitetskravet bör tillämpas vid behandling av känsliga personuppgifter. Det innebär 

att det endast är de personer som ingår i detta forskningsprojekt som har tillgång till eventuell 

etiskt känslig information angående undersökningsdeltagarna. Undersökningen utförs även på 

så sätt att det inte går att urskilja eller identifiera enskilda personer i resultaten, samtliga 

deltagare är anonyma. Enligt nyttjandekravet lämnas inte några personuppgifter ut till någon 

annan person eller organisation som har något annat syfte än att använda dem i 

forskningsändamål. 
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Samband mellan variabler 
För att presentera och analysera resultaten användes programmet Microsoft Excell. I analysen 

använde vi oss av ordinalskala. Genom att tilldela variablerna poängvärden och summera 

dessa bildade vi nya variabler av typen kvotskala. Därigenom kan vi använda Pearsons 

produktmomentkorrelation för att mäta samband mellan dessa nya variabler. Varje 

svarsalternativ tilldelades ett värde, eller ”poäng”, i form av en siffra. De frågor som 

innehåller fem svarsalternativ tilldelades en siffra mellan 0 och 4. De frågor som innehåller 

fyra svarsalternativ tilldelades en siffra mellan 0 och 3. Beroende på vilket svarsalternativ 

respondenten väljer får han/hon ett visst poäng. En respondents värden, eller poäng, adderades 

sedan i Excell. Poängen för skärmbundna aktiviteter adderades för sig, och poängen för fysisk 

aktivitet adderades för sig. Ett sammanlagt värde för varje individ skapades sedan i båda 

kategorierna. Dessa värden visar i vilken grad varje individ är fysiskt aktiv och i vilken grad 

samma individ använder sig av olika skärmbundna aktiviteter.  

Minimumvärdet för fysisk aktivitet en respondent kan få är 0 och maxvärdet är 22. När det 

gäller värdet för skärmbundna aktiviteter är minimumvärdet 0 även där, och maxvärdet är 9. 

Det betyder att ju mer individen svarar att han/hon deltar i fysisk aktivitet eller anstränger sig 

fysiskt i skolan desto högre poäng får denne i vårt test. Samma sak gäller skärmbundna 

aktiviteter. Ju mer tid individen svarar att han/hon tillbringar med skärmbundna aktiviteter 

desto högre poäng får individen i testet. Ett diagram som illustrerar sambandet mellan dessa 

variabler finns i resultatdelen på sidan 22. 
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Resultat 
Nedan presenteras enkätsvaren i diagramform med förklarande text. Sist i resultatkapitlet 

presenteras även en korrelationsanalys med tillhörande punktdiagram och förklarande text. 
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Sällan eller aldrig 1-2 ggr /vecka 3-4ggr /vecka 5-6 ggr /vecka Varje dag

Fråga 1: Hur ofta deltar du i någon lek, 
idrott, friluftsliv eller dans på din fritid? 
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25%

Sällan eller aldrig 1-2 ggr /vecka 3-4 ggr /vecka 5-6 ggr /vecka Varje dag

Fråga 3: Hur ofta skulle du vilja delta i 
någon lek, idrott, friluftsliv eller dans?

Figur 1: Resultatet i fråga 1 visar att 35 % av barnen har en idrottsaktivitet 

att gå till på fritiden högst 2 gånger/vecka. Resultatet visar även att 65 % 

deltar i någon idrottsaktivitet 3 gånger/vecka eller mer. 

Figur 2:  
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60%

Sällan eller aldrig 1-2 ggr /vecka 3-4 ggr /vecka 5-6 ggr /vecka Varje dag

Fråga 4: Hur ofta tar du dig till skolan 
genom att cykla, gå, åka inlines, 

skateboard eller kickboard?

44%

24%

13% 10% 9%

Sällan eller aldrig 1-2 ggr /vecka 3-4 ggr /vecka 5-6 ggr /vecka Varje dag

Fråga 5: Hur ofta tar du dig till dina 
fritidsaktiviteter genom att cykla, gå, 

åka inlines, skateboard eller kickboard?

Figur 3: Svaren i fråga 4 visar att 60 % tar sig till skolan genom någon av 

ovanstående fysiska aktiviteter varje dag. Det framgår även att 17 % av 

barnen sällan eller aldrig tar sig till skolan genom någon av ovanstående 

Figur 4: Svaren i fråga 5 visar att 44 % sällan eller aldrig tar sig till sina 

fritidsaktiviteter genom någon av ovanstående fysiska aktiviteter. 
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Fråga 6: Hur ofta tar du dig till dina 
kompisar genom att cykla, gå, åka 

inlines, skateboard eller kickboard?
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Fråga 7: Hur mycket anstränger du dig 
på rasterna i skolan?

Jag blir sällan eller aldrig andfådd och svettig

Jag blir andfådd och svettig någon gång ibland

Jag blir andfådd och svettig nästan varje rast

Jag blir andfådd och svettig varje rast

Figur 5: Svaren i fråga 6 visar att 15 % av barnen sällan eller aldrig tar sig 

till sina kompisar genom ovanstående fysiska aktiviteter. Resultatet visar 

även att 60 % av de tillfrågade barnen tar sig till kompisar genom 

ovanstående aktiviteter 3 gånger/vecka eller mer. 

Figur 6: Enligt svaren i fråga 7 är det 7 % av barnen som anstränger sig så 

pass mycket att de blir andfådda och svettiga varje rast. 24 % svarade att 

de blir andfådda och svettiga nästan varje rast. 69 % av barnen blir 

andfådda och svettiga sällan, ibland eller aldrig. 
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Fråga 8: Hur mycket anstränger du dig 

under idrottslektionerna?

Jag blir sällan eller aldrig andfådd och svettig

Jag blir andfådd och svettig någon gång ibland

Jag blir andfådd och svettig nästan varje lektion

Jag blir andfådd och svettig varje lektion

sällan/aldrig, 
11% 

1-2 timmar, 67%

3-4 tim, 17%

5 tim/mer, 6%

Fråga 9: Hur många timmar om dagen 
tittar du på tv eller spelar tv-spel?

Figur 7: Resultaten i fråga 8 visar att 47 % av barnen har en hög fysisk 

aktivitetsnivå på idrottslektionerna där de blir andfådda och svettiga varje 

lektion. Det framgår även att 19 % sällan, ibland eller aldrig blir andfådda 

och svettiga på idrottslektionerna. 

Figur 8: Resultatet visar att 23 % av de skolbarn som tillfrågats tittar på tv 

eller spelar tv-spel mer än 3 timmar/dag eller mer. 11 % svarar att de ”sällan 

eller aldrig” tittar på tv. 
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50%
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7%
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mer
4%

Fråga 10: Hur många timmar om dagen 
använder du en dator? 

Sällan eller 
aldrig 32%

1-2 timmar, 40 %

3-4 timmar, 17 % 

5 timmar/mer 
10%

Fråga 11: Hur många timmar om dagen 
använder du en surfplatta eller 

läsplatta?

Figur 9: Resultatet visar att 50 % av barnen sällan eller aldrig använder en 

dator. Det framgår även att 11 % använder en dator 3 timmar/dag eller mer. 

50 % svarar att de ”sällan eller aldrig” använder en dator. 

Figur 10: 27 % av de barn som tillfrågats använder en surfplatta/läsplatta 

mer än 3 timmar/dag eller mer. 32 % svarar att de ”sällan eller aldrig” 

använder en surfplatta eller läsplatta. 
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Figur 11: Det resultat som verifierat vår hypotes hade varit ett samband mellan hög 

frekvens av skärmbundna aktiviteter och låg grad av fysisk aktivitet. Eftersom en negativ 

korrelation på -0,125 upptäcktes är inte resultatet tillräckligt statistiskt säkert för att hitta 

ett samband. 
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Diskussion 
Undersökningen visar att 35 % av de barn som tillfrågats är aktiva i någon idrottsaktivitet på 

sin fritid högst 2 gånger/vecka. I relation till Statens folkhälsoinstituts (2006) 

rekommendationer på 60 minuters fysisk aktivitet per dag kan skolans idrottsundervisning 

vara viktig för att dessa 35 % ska uppnå en tillräcklig nivå av fysisk aktivitet. 82 % av barnen 

svarar nämligen att de blir andfådda och svettiga nästan varje idrottslektion eller varje 

idrottslektion. Ämnet idrott och hälsa är en viktig faktor för elevernas totala fysiska 

aktivitetsgrad eftersom det finns elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid (Sundblad m. fl., 

2008). Idrottsundervisningen är speciellt viktig för de 8 % av barnen som svarat att de sällan 

eller aldrig deltar i någon idrottsaktivitet på fritiden eftersom skolan kan vara det enda mötet 

med fysisk aktivitet hos dessa barn.  

Resultaten visar att 60 % av de barn som tillfrågats valde att ta sig till skolan genom att cykla, 

gå, åka kickboard, inlines eller skateboard varje dag. Detta visar att den typ av transport som 

barnen väljer att ta sig till skolan med har betydelse för hur mycket fysisk aktivitet barnen får 

varje dag. Även tidigare studier visar att elever som går eller cyklar till skolan har lättare att 

nå gällande rekommendationer för fysisk aktivitet på 60 minuter/dag (SIH-projektet, 

Sundblad m.fl. 2008). 17 % av de barn som tillfrågats tar sig sällan eller aldrig till skolan 

genom någon av dessa ovanstående aktiviteter vilket gör att deras totala mängd fysiska 

aktivitet kan minska. Vår studie visar även att 60 % av de barn som tillfrågats tar sig till sina 

kompisar genom att cykla, gå, åka kickboard, inlines eller skateboard 3 gånger/vecka eller 

mer. Samtidigt visar resultaten att 15 % sällan eller aldrig tar sig till kompisar genom 

ovanstående aktiviteter vilket kan påverka deras totala mängd fysiska aktivitet. Resultaten kan 

påverkas av avstånd, väder och vilken årstid det är vid undersökningstillfället.  

Majoriteten av barnens bostad verkar ligga på ett avstånd som gör det möjligt för dem att 

cykla, gå, åka inlines, skateboard eller kickboard till kompisar och till skolan 3 gånger i 

veckan eller mer. Avståndet till skolan, kompisar och fritidsaktiviteter kan ha betydelse för 

barnens totala mängd fysiska aktivitet. Barn som har möjlighet att ta cykeln till skolan har 

även större möjlighet att vara fysiskt aktiva. Våra resultat tyder samtidigt på att nästan hälften 

av barnen som tillfrågats inte har möjlighet att ta sig till sina fritidsaktiviteter genom att cykla, 

gå, åka inlines, skateboard eller kickboard, vilket kan bero på att det är för långt avstånd 

mellan bostad och fritidsaktivitet. 
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Undersökningen visar att 69 % av de tillfrågade barnen svarade att de aldrig, sällan eller 

ibland blir andfådda och svettiga under rasterna i skolan vilket tyder på att majoriteten av 

barnen inte deltar i någon fysisk aktivitet på rasterna utan väljer istället att sysselsätta sig med 

aktiviteter som inte kräver någon ansträngning. 

Vår studie visar att av de barn som tillfrågats väljer 23 % att spela tv-spel eller titta på tv 3 

timmar/dag eller mer och 27 % av de barn som tillfrågats väljer att använda sin surfplatta eller 

läsplatta 3 timmar/dag eller mer. Det som är relevant här är att dessa barn väljer att sysselsätta 

sig med skärmaktiviteter längre tid varje dag än vad rekommendationerna säger. 

Rekommendationer på maximalt 2 timmar/dag för sammanlagd skärmtid har fastställts för att 

inte riskera en sämre hälsa till följd av stillasittande aktiviteter (American Academy 

Pediatrics, 2001). Resultaten indikerar att 23 – 27 % av de barn som tillfrågats lägger för 

mycket tid på skärmbundna aktiviteter. Hälsan hos dessa barn kan påverkas negativt genom 

längre stunder av stillasittande, oberoende av grad av fysisk aktivitet (Ekblom, 2010). 

Vår undersökning har inte kunnat fastställa något samband mellan hög frekvens av 

användning av skärmbundna aktiviteter och låg grad av fysisk aktivitet. Slutsatsen är att 

majoriteten av de barn som tillfrågats tenderar att vara fysiskt aktiva oavsett hur mycket tid de 

väljer framför skärmbundna aktiviteter. Williams m.fl., (2008) skriver att det finns ett 

samband mellan ökad tid i olika stillasittande aktiviteter och minskad tid till fysisk aktivitet 

där vuxna som tittar mycket på tv även visar tecken på att motionera mindre. Att inte vår 

undersökning visar på samma samband kan bero på att den endast riktar sig till svenska 

skolbarn mellan 10 – 13 år medan Williams m.fl. (2008) studie har riktat sig till vuxna 

människor. Vår undersökning visar att barn erbjuds många tillfällen till fysisk aktivitet, både 

på fritiden och under skoltid vilket betyder att majoriteten hinner med en relativ hög grad av 

fysisk aktivitet samtidigt som en stor del av tiden läggs på användandet av olika skärmbundna 

aktiviteter. 

Didaktiska implikationer 
Även om vår undersökning inte visar på något samband mellan hög frekvens av skärmbundna 

aktiviteter och låg grad av fysisk aktivitet kan mycket tid framför skärmbundna aktiviteter ha 

negativ effekt på barn och deras skolprestationer (Tremblay m.fl. 2011). För de 23 % av 

barnen som svarat att de tittar på tv eller spelar tv-spel mer än 3 timmar per dag kan detta 

betyda konsekvenser som lägre självkänsla och ett sämre socialt beteende (Tremblay m.fl. 

2011). Utifrån detta perspektiv är regelbunden fysisk aktivitet, såväl i skolan som på fritiden, 
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en viktig faktor för barnens skolgång. Skolan är en plats där relationer knyts, med- och 

motgångar möts och viktig livserfarenhet skapas. Barn och ungdomar som rör på sig allsidigt 

och varierat genom fysisk aktivitet har en bättre kognitiv, motorisk, social och emotionell 

utveckling som dessutom bidrar till bättre hälsa i vuxen ålder (Lennernäs m.fl. 2009). Fysisk 

aktivitet tillsammans med andra är därför viktig för att barnen ska få möjlighet att uppleva 

med- och motgångar samt kunna utveckla sociala relationer. Det är därför viktigt att barnen 

utnyttjar raster och idrottslektioner i skolan till att vara fysiskt aktiva. En annan intressant sak 

vi upptäckte är att 69 % av respondenterna svarade att de sällan, aldrig eller ibland blir 

svettiga och andfådda på rasterna i skolan. Det betyder att majoriteten av barnen inte utnyttjar 

skolans raster för att vara fysiskt aktiva. 82 % av barnen svarade även att de blir andfådda och 

svettiga nästan varje idrottslektion eller varje idrottslektion. Detta visar att skolans 

idrottslektioner är viktiga för att involvera en stor del av barnen i fysisk aktivitet och på det 

viset också skapa positiva effekter på barnens inlärning, såsom en bättre 

koncentrationsförmåga, bättre motorik, ökat välbefinnande samt ökad samarbetsförmåga 

(Raustorp 2004). För de 8 % av undersökningens deltagare som svarat att de sällan eller aldrig 

deltar i någon fysisk aktivitet på fritiden kan aktivt deltagande på idrottslektionerna ses som 

betydande för deras skolprestationer samt deras sociala utveckling.  

Vidare forskning 
Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns relativ liten del svensk forskning inom 

området. Största delen av den forskning som finns att tillgå inom ämnet är amerikansk. Även 

om forskningen innefattar barn i samma ålder som i den här undersökningen är det 

komplicerat att dra paralleller mellan amerikanska barn och svenska barn, eftersom det kan 

finnas faktorer som skiljer dem åt.  

En annan intressant utgångspunkt i vidare forskning är att studera hur olika medier och 

skärmbundna aktiviteter påverkar barnen, både fysiskt som psykiskt. Digitala hjälpmedel tas 

in mer och mer i skolan utan att vi egentligen vet vad det innebär för inlärningen hos barnen 

och det sociala klimatet i skolan. Vi anser även att det behövs mer forskning om vilka 

hälsorisker stillasittande i sig har för individen, oberoende av vilken grad individen är fysiskt 

aktiv.  

Metoddiskussion 
Under arbetets gång har vi upptäckt vissa svårigheter. Vi har insett att det är svårt att ta reda 

på exakt hur mycket barn och ungdomar är fysiskt aktiva genom endast en 
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enkätundersökning. Ett alternativ hade varit att även observera barnen. Detta hade dock varit 

problematiskt ur det hänseendet att det inte går att observera barnen dygnet runt. Samtidigt 

skulle en observation av barnen i skolan vid upprepade tillfällen vara tidskrävande. Det är 

därför svårt att fastställa exakt frekvens, intensitet och varaktighet av elevernas fysiska 

aktivitet och användande av skärmbundna aktiviteter, såväl på fritiden som i skolan.  

Vi får förlita oss på att barnen som deltagit i undersökningen har förstått frågorna och gett 

trovärdiga svar. Vi har försökt att skapa reliabilitet genom att tillvägagångssättet i 

undersökningen har varit likadant för alla deltagare. Vid varje undersökningstillfälle har vi 

besökt den aktuella klassen och själva medverkat. Vi har informerat samtliga elever på samma 

sätt och insamlandet av enkäterna har skett på samma vis. 

En faktor som kan vara av betydelse för resultatet är det faktum att vissa svar har en tendens 

att bli överrepresenterade i enkätundersökningar, precis som vissa svar har en tendens att bli 

underrepresenterade (Ejlertsson 2005). Ofta handlar det om att respondenten ”minns” för 

mycket eller för lite än vad som egentligen är fallet. Det kan alltså handla om att respondenten 

anger att han/hon deltar mer i fysisk aktivitet än vad som egentligen är fallet, eller tvärtom. 

Det kan i vissa fall vara så att barnen sitter med olika skärmbundna aktiviteter samtidigt. Till 

exempel kan de titta på tv samtidigt som de använder sin surfplatta, vilket också kan påverka 

resultatet i form av att de svarar att de deltar mer i skärmbundna aktiviteter än vad som 

faktiskt är fallet.  

Arbetet kan tillskrivas kritik på punkten att inte slumpmässiga urval har gjorts. Vid 

kvantitativa undersökningar ska representativa urval eftersträvas (Stukat 2011). Å andra sidan 

har aldrig vår intention varit att generalisera resultaten till populationen i stort. Däremot har 

en strävan varit att hålla hög validitet i undersökningen. De åtgärder som tagits är bland annat 

att noga utarbeta frågorna i enkäten utifrån syfte och vetenskapliga frågeställningar (Eliasson 

2013). Även andra, liknande undersökningar har influerat enkätens utformning. På så sätt har 

tidigare studier och metoder tagits i beaktande för att utforma en valid enkät (Ejlertsson 

2005). För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i undersökningen har en hög 

standardisering av frågor och genomförande utnyttjats. 
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Bilaga 1: Enkät 

Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet och skärmbundna 

aktiviteter 
Kön:   Kille   Tjej 

Ålder: _________ 

Fråga 1: Hur ofta deltar du i någon aktivitet (till exempel lek, idrott, 

friluftsliv eller dans på din fritid)? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 gånger/vecka 

3-4 gånger/vecka 

5-6 gånger/vecka 

Varje dag 

Fråga 2: Vilken/vilka idrotter deltar du mest i? 
Kryssa i de/det alternativ som passar bäst in på dig!  

Fotboll  Innebandy  Pingis  Tennis 

Dans  Lek  Hopprep  Friluftsliv 

Handboll  Badminton  Basket  Löpning 

Friidrott  Brännboll  Baseboll  Ishockey 

Skidåkning  Skridskoåkning Inget  

Deltar du i någon aktivitet som inte finns med här? Skriv den i så fall här: 

___________________________________________________________________ 
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Fråga 3: Hur ofta skulle du vilja delta i någon aktivitet( till exempel lek, 

idrott, friluftsliv, eller dans)? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 gånger/vecka 

3-4 gånger/vecka 

5-6 gånger/vecka 

Varje dag 

Fråga 4: Hur ofta tar du dig till skolan genom att cykla, gå, åka inlines, 

skateboard eller kickboard? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 gånger/vecka 

3-4 gånger/vecka 

5-6 gånger/vecka 

Varje dag 
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Fråga 5: Hur ofta tar du dig till dina fritidsaktiviteter genom att cykla, gå, 

åka inlines, skateboard eller kickboard? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 gånger/vecka 

3-4 gånger/vecka 

5-6 gånger/vecka 

Varje dag 

Fråga 6: Hur ofta tar du dig till dina kompisar genom att cykla, gå, åka 

inlines, skateboard eller kickboard? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 gånger/vecka 

3-4 gånger/vecka 

5-6 gånger/vecka 

Varje dag  
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Fråga 7: Hur mycket anstränger du dig på rasterna i skolan? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Jag blir sällan eller aldrig andfådd och svettig 

Jag blir andfådd och svettig någon gång ibland 

Jag blir andfådd och svettig nästan varje rast 

Jag blir andfådd och svettig varje rast 

Fråga 8: Hur mycket anstränger du dig under idrottslektionerna? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig!    

Jag blir sällan eller aldrig andfådd och svettig 

Jag blir andfådd och svettig någon gång ibland 

Jag blir andfådd och svettig nästan varje lektion 

Jag blir andfådd och svettig varje lektion 

Fråga 9: Hur många timmar om dagen tittar du på tv eller spelar tv-spel? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

5 timmar eller mer 
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Fråga 10: Hur många timmar om dagen använder du en dator?  
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

5 timmar eller mer 

 

 

Fråga 10: Hur många timmar om dagen använder du en surfplatta eller 

läsplatta? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

Sällan eller Aldrig 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

5 timmar eller mer 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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