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Abstrakt 

Bakgrund: Skolan är en av de bästa arenorna för att genomföra insatser som 

syftar till att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, då det går att nå 

samtliga barn och ungdomar som omfattas av skolplikt. Huruvida dessa 

insatser är verkningsfulla saknas det däremot information om. Trots att 

enskilda studier kan visa att insatserna leder till positiva förändringar i 

barnens aktivitetsnivåer så visar andra ingen effekt. För att få en bättre 

helhetsbild krävs en systematisk litteraturundersökning. 

Syfte: Syftet med översikten var att undersöka om skolbaserade 

interventioner främjar fysisk aktivitet på barn och ungdomar. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes enligt PRISMA:s riktlinjer. 

Sökningen gjordes i sökmotorerna PubMed, Onesearch, ASSIA, 

SportDiscus, Cambridge, PMC mellan 2017-12-15-2018-03-02. 

Inklusionskriterierna innefattade svenska och engelska kontrollerade studier 

som var peer reviewed gällande barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år. 

Manipuleringen av interventionsgruppens fysiska aktivitet mättes med 

accelerometer i minimum tre dagar. Studierna rapporterade medelvärde och 

standardavvikelse av antingen counts per minute (CPM) eller moderate-to-

vigorous physical activity (MVPA) eller båda.  

Resultat: Totalt identifierades 11 artiklar som motsvarade de uppsatta 

inklusions- och exklusionskriterierna. I en artikel gav interventionen positiva 

effekter gällande den totala fysiska aktiviteten med en nettoökning på 50 

CPM mellan baslinjen till uppföljningen. En metaanalys kunde dock inte 

genomföras då studierna var allt för heterogena avseende metodologiska val, 

typ av intervention och population.  

Slutsats: En obetydande till svag evidens för att skolbaserade interventioner 

främjar barn och ungdomars totala fysiska aktivitet gick att urskilja, dock är 

studierna överlag allt för heterogena för att några definitiva slutsatser kan 

dras. Detta är en indikation på att skolbaserade interventioner bör på ett 

bättre sätt standardiseras avseende utvärderingsmetod och rapportering.  

 

Nyckelord 

Accelerometer, barn, fysisk aktivitet, idrott & hälsa, randomiserad 

kontrollerad studie, schema, ungdomar  
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1. Inledning 

Enligt Sveriges regering är barn och ungdomar allt mer stillasittande och 

överlag otillräckligt aktiva. I den nationella undersökningen Riksmaten 

ungdom undersöktes ett nationellt representativt urval av barn och ungdomar 

i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet med accelerometer. Resultatet 

visade att 22% av flickorna och 44% av pojkarna nådde upp i de svenska 

rekommendationerna om fysisk aktivitet (Nyberg, 2017). Därför tog 

regeringen år 2017 beslut om att skolämnet idrott och hälsa skulle utökas 

med 100 timmar per år, vilket innebär en extra timme idrott och hälsa i 

veckan från år 2019. I skrivandes stund har ännu inget beslut tagits gällande 

vilka årskurser ökningen skulle ge störst effekt hos, detta har Skolverket fått 

till uppgift att undersöka (Regeringskansliet, 2018). Timmarna är enbart en 

del i projektet “Samling för daglig rörelse” vilket är en kraftsamling från 

flera aktörer som bland annat Riksidrottsförbundet, Svenskt friluftsliv, 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/ 

Svenska Idrottslärarföreningen, med målet att få barn och ungdomar mer 

fysiskt aktiva vilket förklarades i pressmeddelandet från regeringen 

(Regeringskansliet, 2017).  

Dock är inte vetenskapen enig om ifall det går att ändra på den fysiska 

aktivitetsnivån hos barn. Vissa forskare påstår att varje individ har en så 

kallad aktivitetsnivå och uppnår individen den nivån tidigt på dagen som i 

skolan blir hen därmed mindre aktiv och mer stillasittande när hen kommer 

hem (Gomersall et al., 2016). Det finns även forskare som menar att om en 

individ är aktiv som barn blir den också en aktiv vuxen (Kelder, Perry, Klepp 

& Lytle, 1994). Därmed är forskningen splittrad i frågan om barns fysiska 

aktivitet och menar att det inte går att dra några slutsatser alls för att vi måste 

ha en standardiserad mätmetod för att mäta barnens fysiska aktivitetsnivå 

(Ojiambo et al., 2011). Mot den bakgrunden väcktes intresset för att 
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undersöka evidensen bakom skolbaserade interventioner, inklusive utökad 

andel av skolämnet idrott och hälsa med en systematisk litteraturöversikt. 
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1.1 Förkortningar  

CPM   Counts per minute  

LPA   Light intensity physical activity  

(lågintensiv fysisk aktivitet)  

MPA   Moderate intensity physical activity 

(medelintensiv fysisk aktivitet)  

MVPA   Moderate-to-vigorous physical activity  

 (medel- till högintensiv fysisk aktivitet) 

VPA   Vigorous physical activity 

(högintensiv fysisk aktivitet) 

TPA   Total physical activity (total fysisk aktivitet) 

METs   Metabolic equivalents (energiförbrukning) 

PE   Physical education (idrott och hälsa) 

RCT  Randomized controlled trial (randomiserad 

kontrollerad studie)  
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2. Bakgrund 

Det finns en ökande oro att samhälleliga förändringar har lett till allt mer 

inaktiva barn och ungdomspopulationer. Lundvall och Brun Sundblad (2017) 

och Faskunger (2008) menar att det skett ett flertal samhällsförändringar 

genom åren vilket också lett till en förändring i fysiska aktivitetsvanor, inte 

minst för unga. Att barn och ungdomars rörelsefrihet, det vill säga 

förutsättningen att på egen hand kunna röra på sig utomhus har minskat i takt 

med att samhället har förändrats. Genom exempelvis urbanisering, mer 

skärmtid, fria skolval, den målstyrda skolan, ökande trafikvolym, höga 

hastigheter på motorfordon, längre avstånd till skolor, service- och 

fritidssysselsättningar, samt en växande oro bland föräldrar för säkerhets- 

och trygghetsaspekter. Dessa förändringar har bidragit till en mer komplex 

bild gällande barn och ungdomars aktivitetsmönster, forskningen indikerar åt 

att barn och ungdomar inte når upp till de rekommendationer som finns 

gällande fysisk aktivitet (Currie et al., 2002; Fröberg, Raustorp, Pagels, 

Larsson & Boldemann, 2017; Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann, 

2015). Det pågår även en polarisering av ungas fysiska aktivitet där en 

femtedel av individerna är mycket idrottsaktiva, medan en lika stor grupp 

inte är lika idrottsaktiva under sin fritid. Riksidrottsförbundet rapporterar att 

det skett en minskning av deltagare inom idrottsföreningar (Lundvall & Brun 

Sundblad, 2017; Norberg, 2016). 

Fysisk inaktivitet är överrepresentativt inom vissa subgrupper såsom tjejer, 

låg socioekonomisk status, ungdomar, utländsk härkomst samt de med 

avsaknad av socialt och/eller ekonomiskt arv (Møller et al., 2014; 

Magnusson, Sigurgeirsson, Sveinsson & Johansson, 2011; Pearce et al., 

2012; Wagnsson & Augustsson, 2015; Lundvall & Brun Sundblad, 2017). 

Regelbunden fysisk aktivitet för barn och unga har positiva samband med till 

exempel bättre skeletthälsa, ökad muskelstyrka, bättre mental hälsa, 

skolprestationer och självkänsla (Hagströmer, 2017). Ökad fysisk inaktivitet, 

det vill säga avsaknad av kroppsrörelse där energiförbrukningen är nära den 
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vi har i vila (Hagströmer, 2017:10), kan ge konsekvenser som ökad risk för 

övervikt och fetma och på sikt kan detta leda till en folkhälsosjukdom. Det 

vill säga en sjukdom som förekommer hos minst 1% av befolkningen och 

innebär allvarliga konsekvenser både för de drabbade individerna och 

samhället som exempelvis diabetes typ II och osteoporos (Faskunger, 2008; 

Janlert, 2000:165; Vårdguiden [1177], 2018). Forskning visar även att 

diabetes typ II kryper allt längre ner i åldrarna (Barndiabetesfonden, 2018). 

Fysisk aktivitet i lagom dos är bra ur ett fysiologiskt hälsoperspektiv både för 

vuxna och barn. Men vad är rätt mängd för barnen?  

 

Svenska och internationella rekommendationer anger att: 

 

• Barn och ungdomar mellan 6–17 år rekommenderas att ägna sig åt 

minst 60 minuter måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet per dag. 

• Fysisk aktivitet i mer än 60 minuter ger ytterligare positiva 

hälsoeffekter.  

• Aktiviteterna bör vara varierande för att utveckla alla typer av fysisk 

kapacitet. Allra främst av aerob karaktär och intensiteten måttlig till 

hög. Muskel- och skelettstärkande aktiviteter minst tre gånger per 

vecka vilket kan ske genom hopp, lek och löpning. 

• De barn med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning som inte 

kan uppnå rekommendationerna bör vara så aktiva som deras 

tillstånd medger.  

• Stillasittandet bör minskas.  

 

(Livsmedelsverket, 2012:28; Världshälsoorganisationen [WHO], 2018; 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2016) 

 

Det är inte enbart individens eget ansvar att uppnå dessa rekommendationer 

utan också med bidrag från olika aktörer som skola, familj och 
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idrottsrörelsen. Dessa rekommendationer är baserade på forskning där de inte 

använt objektiva mätmetoder utan frågeformulär (Hagströmer, 2017).  

 

Såväl svenska som internationella studier har undersökt barn och ungdomars 

aktivitetsnivå. Överlag visar de att lågstadiebarn i stort uppnår 

rekommendationerna där upp mot 90 % av barnen gör det. Dock minskar 

denna andel med stigande ålder och redan i mellanstadiet är det enbart 

hälften av barnen som uppnår rekommendationerna, denna andel fortsätter att 

sjunka i högstadiet (Currie et al., 2002;Nyberg, 2017;Norberg, 2016; 

Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann, 2015;Trost et al., 2002;Pagels, 

Raustorp, Guban, Fröberg & Boldemann, 2016). 

 

På grund av de till synes identifierade minskningarna som både myndigheter 

och andra forskare belyst riktar nu Svenska staten fokuseringen på skolämnet 

idrott och hälsa samt föreningsidrotterna genom interventioner för att försöka 

nå fler individer, oavsett kön, socioekonomisk- eller kulturell bakgrund 

(Lundvall & Brun Sundblad, 2017). Dessa interventioner genomförs 

fördelaktigen med utgångspunkt i skolan på grund av att interventionerna då 

når fler individer eftersom barn tillbringar mycket av sin vakna tid där, de är 

kostnadseffektiva och de kan utjämna de sociala hälsoskillnaderna 

(Faskunger, 2008; Schäfer Elinder et al., 2011). Faktum är att de flesta 

interventioner som riktats mot barn och ungdomar har genomförts helt eller 

delvis inom ramen för skolan. Resultatet visade även att de studier som hade 

en fokusering på idrott och hälsa, familjen samt pausaktiviteter var mest 

effektiva (Salmon et al., 2007). 

2.1 Skolbaserade interventioner  

För att genomföra en åtgärd efterfrågas vetenskaplig evidens gällande den 

effekt interventionen troligen kommer ge eller effekten den gav, vilket 

vanligtvis sammanställs i systematiska litteraturöversikter. Tidigare 
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systematiska litteraturöversikter och studier bevisar att fysiska aktivitets-

interventioner har en mycket liten eller obefintlig effekt på den fysiska 

aktiviteten (Ekelund et al. 2001; Jago et al. 2004; Metcalf, Henley & Wilkin 

2012; Owen et al. 2017; Schäfer Elinder et al. 2011). Emellertid är det svårt 

att förklara utvecklingen av aktivitetsmönster över tid då forskningens 

evidensvärde gällande mätning av fysisk aktivitet och total energiförbrukning 

är oklar. Forskningen tar inte alltid hänsyn till faktorer som kan ha påverkat 

resultaten som väder, säsongssporter, den dagliga variationen av fysisk 

aktivitet samt att mätningar enbart skett under skoltiden (Mindell, Coombs & 

Stamatakis, 2014).  

 

Det är av stor vikt att individer mäts över hela dagen för att inte missa 

aktiviteten på fritiden och undvika kompensatoriska mekanismer, vilket gör 

att aktiviteten enbart flyttas runt under dagen (Gomersall et al., 2016). De 

mätningar som görs sker även med olika instrument som frågeformulär, 

stegräknare och accelerometrar. Även inom samma mätmetod som 

accelerometrar kan inställningarna skilja sig åt genom att personerna mäts 

olika både i val av definition på fysisk intensitet och i epoklängderna. Därför 

är det svårt att kvantifiera, det vill säga det finns ingen standardiserad 

mätmetod utan olika forskningsprojekt har använt sig av olika metoder. 

Resultaten blir helt enkelt ojämförbara på grund av att det inte går att få fram 

likvärdiga siffror, vilket leder till att resultaten angående hur aktiva 

befolkningen är mycket varierande (Nyberg, 2017; Hislop et al., 2012; 

Matthews et al., 2012; Ojiambo et al., 2011; Schäfer & Faskunger, 2006). 

Adekvata, pålitliga och standardiserade sätt att mäta fysiska aktivitet menar 

Ojiambo et al. (2011) är ett måste för att kunna titta på de olika relationerna 

mellan stillasittande, fysiska aktivitetsvanor och hälsa.  

 

Resultaten från alla studier är förbryllande olika och behovet av att bena i 

forskningen angående fysisk aktivitet och barn är stort. Behovet av en aktuell 
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systematisk litteraturöversikt är av vikt för att inkludera de senare studierna i 

syfte att se om forskningen skiftat med tiden och fått en större tyngd. Detta 

genom att vara konsekvent och enbart inkludera studier som fokuserar på 

fysiska aktivitets-interventionens påverkan på den totala fysiska aktiviteten 

mätt med accelerometer, likt Metcalf et al. (2012). Med hänsyn till att 

regeringen kommer tillföra fler idrottstimmar för att få barnen mer fysiskt 

aktiva, skulle detta hjälpa eller är det en kostsam intervention som inte 

kommer vara lönsam? 

 

2.2 Att mäta fysisk aktivitet på barn   

Givet att fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse utförd av 

skelettmuskulatur som leder till en ökad energiförbrukning över den i vila 

innebär det att en bra mätmetod också behöver fånga ett mycket stort 

intensitetsintervall (Caspersen, Powell & Christensson, 1985, s.126). Vidare 

kan fysisk aktivitet utföras i fyra olika domäner; i hemmet, på fritiden, under 

transporter och som en del av skola/arbete. Hos barn kompliceras 

problematiken ytterligare då de, till skillnad från vuxna, har ett intermittent 

beteende, det vill säga barnen växlar intensitetsnivåer med ett mycket kort 

tidsintervall där exempelvis 95 % av deras högintensiva fysiska aktivitet sker 

i perioder som är 15 sekunder eller kortare (Bailey et al., 1995). Detta 

intermittenta rörelsemönster leder också till att barn inte kan skatta sin egen 

aktivitetsnivå (Hagströmer et al., 2008). Activitystat är en faktor som 

ytterligare komplicerar förmågan att kunna kvantifiera fysisk aktivitet. 

Activitystat är en hypotes om att fysisk aktivitet till stor del är biologiskt 

kontrollerad där hypotalamus skulle vara involverad i ett intrikat system av 

feedback och feedforward signaler och därigenom fungera som en 

”termostat” för fysisk aktivitet (Rowland, 2017). Konsekvensen av 

förekomsten av en sådan kontrollmekanism är att barn kommer att 

kompensera deras fysiska aktivitetsnivå så att de, över tid, kommer bibehålla 

en jämn nivå, även om denna nivå kan variera mellan dagar och veckor 
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(Wilkin, 2011). Denna kompensation skulle märkas i skolbaserade 

interventioner genom att den tillförda aktiviteten under skoltid kan minska 

exempelvis deras aktivitetsnivå i hemmet och således uppstår ett status quo 

där deras totala aktivitetsnivå är konstant även om de ökat under skoltid.  

 

Således behöver en god mätmetod dels ha en sådan hög upplösning att de 

kan hantera barns intermittenta fysisk aktivitetsbeteende, dels kunna fånga 

hela dagens fysiska aktivitet och dels kunna upptäcka eventuellt 

kompensatoriska beteenden innan en god bild av barns fysiska aktivitet och 

effekten av eventuella interventioner på deras fysiska aktivitetsnivå kan 

utvärderas.   

 

2.2.1 Aktivitetsdagbok 

Aktivitetsdagboken är en metod som respondenten fyller i själv med ett visst 

tidsintervall, dock är den tidskrävande för deltagarna och lämpar sig därför 

inte för större grupper då det är lätt att metodfel uppstår. Respondenter 

överskattar vanligtvis sin fysiska aktivitet eller glömmer bort vad hen har 

gjort och därför saknas det stark evidens på att det fungerar på barn, 

aktivitetsdagboken har också svårigheter att beräkna energiförbrukningen för 

enskilda aktiviteter, beskriva total energiförbrukning samt ge ett mått på hur 

aktiviteterna fördelats över dagen (Hagströmer, Hassmén & Wisén, 2017; 

Mindell, Coombs & Stamatakis, 2014). Taber et al. (2009) förklarar att 

självrapporterade mätningar är populära vid fysisk aktivitets-interventioner 

på grund av att de är smidigare och billigare att genomföra än andra 

mätmetoder, trots den nämnda problematiken. Salmon et al. (2007) 

undersökte 76 fysiska aktivitetsinterventioner varav 56 var självrapportering. 

Denna metod anses vara lämplig att använda från 14-15års åldern, i tidigare 

åldrar anses den vara opålitlig (Ekelund, Nilsson & Sjöström, 2001; Schäfer 

Elinder et al., 2006).  
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2.2.2 Frågeformulär 

Frågeformuläret har likvärdiga principer och problematik som 

aktivitetsdagboken och är enligt Schäfer & Faskunger (2006) den mest 

använda metoden för att uppskatta mängden fysisk aktivitet i befolkningen. 

Ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv är detta en lämplig metod att 

använda sig av på större grupper då det enkelt går att jämföra de enskilda 

grupperna. Även här vanligt att både över- och underskattningar sker samt en 

risk för att respondenten svarar positivt på frågor som anses vara socialt 

önskvärda, det vill säga respondenten svarar det den tror mottagaren vill höra 

och därför är det inte ett precist alternativ. Frågeformuläret har också 

svårigheter att beräkna energiförbrukningen för enskilda aktiviteter och det 

kan innebära en börda för respondenten och dess förälder, vilket blir en etisk 

fråga för forskaren (Mindell, Coombs & Stamatakis, 2014).   

2.2.3 Direktobservation 

En person observerar här ett specifikt barn i verkligheten eller genom en 

inspelning, vilket sedan summeras och kan användas både i skolor eller 

hemmamiljöer. Mätmetoden är inte lämplig för större studier då varje 

observation är kostsam och det kan också uppstå mätfel om individen blir 

medveten om att den observeras. Det bästa är att observera när individerna är 

fast på ett och samma ställe så som lekplatser och skolor (Kohl et al., 2000). 

Direktobservation har svårigheter att beräkna energiförbrukningen för 

enskilda aktiviteter (Mindell, Coombs & Stamatakis, 2014).  

2.2.4 Dubbelmärkt vatten 

Den mest precisa metoden för att mäta energiförbrukning är dubbelmärkt 

vatten, vilket innebär att individen intar en mängd vatten där vätet och syret 

innehåller tunga isotoper, det vill säga “tungt vatten”. Några veckor senare 

kan koncentrationen av isotoper mätas i urinprovet för att beräkna den 

genomsnittliga energiförbrukningen. Metoden är mycket kostsam (10 000–20 

000 kronor per individ) och används därför generellt på enstaka individer 
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(Schäfer & Faskunger, 2006).  

 

2.2.5 Stegräknare    

Stegräknaren är ett kostnadseffektivt alternativ som räknar antalet steg och 

ger ett ungefärligt mått på individens aktivitet och är till fördel att använda 

där respondenterna själva vill följa sin utveckling (Armour & Macdonald, 

2012; Hagströmer & Hassmén, 2018). Däremot kan antalet steg variera upp 

mot 20 % beroende på känsligheten och för att en stegräknare skall vara 

relativt pålitlig bör den vara metodprövad gällande reliabilitet och validitet. 

Den största nackdelen med en stegräknare är att den inte säger någonting om 

intensiteten vilket därmed inte resulterar i korrekt resultat om en individ 

springer eller går exempelvis (Hagströmer et al., 2017). Därmed är Ekelund 

et al. (2001) tveksam om detta är en pålitlig metod för att mäta den totala 

fysiska aktiviteten, då den enbart mäter stegen och inte accelerationen. 

Stegräknaren kan också mixtras med genom att individen själv skakar på den 

och på så vis ökar också stegen.  

2.2.6 Hjärtfrekvensregistrering  

Hjärtfrekvensregistrering sker genom att sensorer sitter runt individens bröst 

och registrerar individens hjärtfrekvens under en viss tidsperiod. Därmed 

registrerar och sparar den information om hjärtats svar på fysisk aktivitet 

inom en förutbestämd period (Kohl et al., 2000). Det sker ett linjärt samband 

mellan hjärtfrekvens och syrekonsumtion (VO2). Vilket mäter den 

genomsnittliga energiförbrukningen eller fysisk aktivitet, metoden har 

använts både hos vuxna och barn (Sirard & Pate, 2001). 

2.2.7 Accelerometer 

Accelerometern är en rörelsemätare som bärs på höften, låret, handleden eller 

fotleden och mäter förändringar av kroppens rörelser i upp till tre riktningar 

(Nyberg, 2017; Matthews et al., 2012). Beroende på vart den sitter påverkas 

mätningen på grund av att rörelsemönstret uppfattas olika på olika delar på 
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kroppen. För att få ett mer tillförlitligt resultat kan accelerometern 

kombineras med en aktivitetsdagbok eftersom aktiviteterna och platserna 

individerna varit på kan skrivas ner och dubbelkollas (Matthews et al., 2012).  

Accelerometern har genom åren blivit en av de mest använda metoderna för 

att mäta fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (Armour & Macdonald, 

2012; Edwardson & Gorely, 2009). I jämförelse med stegräknaren anses 

accelerometern vara ett bättre alternativ då den mäter även i horisontalplanet 

(Ekelund et al., 2001). Ett vanligt krav är att individerna skall använda 

accelerometern under 24 timmar eller under alla vakna timmar (dock måste 

de tas bort vid vattenbaserade aktiviteter). För att forskarnas krav på en valid 

dag skall räknas brukar accelerometern burits exempelvis minst totalt 10 

timmar (Matthews et al., 2012). Trost et. al (2000) och Matthews et. al 

(2012) beskriver att de flesta studier litar på att några dagars mätningar av 

barn och ungdomars fysiska aktivitet är nog, oftast 3–7 dagar och då räcker 

det att enbart 3–4 dagar är av valida data. I Mattocks et. al (2007) studie 

mättes ungdomar fyra gånger under ett år, mätperioden pågick under en 

vecka varje gång och resultatet visade att den fysiska aktiviteten varierar 

beroende på årstid etcetera. Vilket indikerar att enbart mäta vid ett enstaka 

tillfälle inte är nog för att få ut ungdomars totala fysiska aktivitetsnivå.  

 

Accelerometern mäter kroppslig rörelse som acceleration, ofta med en 

upplösning på ca 50 Hertz. Denna acceleration summeras sedan över en 

given tidsperiod, en så kallad epok, till ett utfall som kallas för count. Ju 

högre count under den givna epoken desto högre intensitet av den 

genomförda aktiviteten under densamma epoken (Evenson, James & Terry, 

2008). Desto kortare epoklängder desto större upplösning blir tillgänglig och 

därför bör sträva efter att ha så låg epoklängd som möjligt, allra helst under 

15 sekunder (Ekelund et al., 2001; Matthews et al., 2012). För barn används 

oftast epoken 10–15 sekunder. Det finns även nyare modeller av 

accelerometrar som kan lagra data i veckor, vilket gör att mätningar kan ske 
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över månader. Exempelvis om en 15 sekunders epok används så registrerar 

den 4 mätpunkter per minut, vilket därmed blir 5760 mätpunkter per dygn 

och över en vecka blir det ca 40 000 datapunkter per respondent. Dock 

underskattar accelerometern aktiviteter som simning, cykling eller de som 

sker med överkroppen (Hagströmer et al., 2017). Fem andra metodologiska 

svårigheter är också att identifiera tiden accelerometern varit buren, definiera 

hur länge den måste bäras för att vara en valid dag, identifiera falska data, 

summera datan och extrahera epoker av aktivitet (Masse et al., 2005).  

 

Edwardson & Gorely (2009) gjorde en undersökning för att undersöka 

effekten av olika epoklängder (5, 15, 30 och 60 sekunder) hos 545 st barn 

och ungdomar mellan 7–16 år. De blev ombedda att ha på sig accelerometrar 

under sju dagar i sträck och epoken var satt på fem sekunder och när den 

datan laddades ner integrerades de till 15, 30 och 60 sekunders epoker. De 

fann en signifikant epok-effekt gällande låg- och hög intensitet samt vilande 

för barn och ungdomar. Samt en effekt på måttlig-till-hög intensitet enbart 

hos barnen. Därmed rekommenderar de en kort epok-tid för att få en så 

realistisk bild som möjligt av barn och ungdomars fysiska aktivitet. Samt för 

att inte sammanställa data gällande totala counts baserat på längre epoker. 

Därav föreligger en problematik att jämföra studier som använt 15 sekunders 

epok med en annan studie som använt 60 sekunders epok.  

 

Totala counts som registrerats under en viss tidsperiod ger ett medelvärde på 

intensiteten som skett under hela dagen (Nilsson, 2008). När en 

accelerometer inte används registrerar den noll counts, även när individerna 

sover registrerar den noll counts per epok (Evenson et al., 2013).  

Det har utvecklats ett flertal olika cut point för Actigraph accelerometrar 

både för vuxna och barn, det vill säga olika bestämda värden hur många 

counts som är stillasittande, låg intensitet etcetera (Hislop et al., 2012). I 

tabell 1 beskrivs fem olika studiers cut points på den mest förekommande 
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accelerometer inom forskning på barn gällande accelerometern Actigraph 

model 7164 (Trost, Loprinzi, Moore & Pfeiffer, 2011). Siffrorna beskriver 

intensitets-cut points (CPM).  

Tabell 1: Actigraph 7164 intensitets cut-points (CPM)  

Källa Aktivitet Stillasittande Låg Medel Hög Ålder 

Puyau et 

al. 2002 
Gående, 

springande, andra 

aktiviteter 

0–799 800–

3199 
3200–

8199 
>8200 6–16 år 

Sirard et 

al. 2005 
Sittande, lekande, 

gående, springande 
0–301 302–

614 
615–

1230 
>1231 3 år 

Pate et al. 

2006 
Gående, springande 

 
<419 420–

841 
>842 3–5 år 

Evenson et 

al. 2008 
Gående, 

springande, andra 

aktiviteter 

0–25 26–

573 
574–

1002 
>1003 5–8 år 

Nyberg  

2017 
Sittande, gående, 

springande, andra 

aktiviteter 

>100  101–

2295 
2296–

4011 
4012 11,14,17 

år 
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4. Syfte 

Syftet med studien var att göra en systematisk litteraturöversikt för att 

undersöka huruvida skolbaserade interventioner främjar barn och ungdomars 

totala fysiska aktivitet.  
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5. Metod 

En systematisk litteraturöversikt ansågs vara en lämplig metod då mängden 

forskning som produceras och publiceras ökar kraftigt i dagens moderna 

samhälle, samt användningen av internet och sociala medier som 

informationsskällor. I takt med det expanderande informationssamhället ökar 

även behovet av ordentlig granskning av den litteratur och forskning som 

finns tillgänglig på marknaden. Det ställs höga krav på en systematisk 

litteraturöversikt då arbetet sker systematiskt, det vill säga det finns redan 

tydliga replikerbara steg att fullfölja under processens gång för att selektera, 

värdera och kvantifiera resultatet (Hessner & Andersson, 2015; SBU, 2017). 

Därmed valdes det att utgå ifrån PRISMA:s riktlinjer (Moher et al., 2009). 

Detta ger översikten god tillförlitlighet och högt vetenskapligt värde genom 

att minska risken för att slump och godtycklighet speglar resultaten (SBU, 

2017). Vanligtvis innefattar översikten även en metaanalys som kombinerar 

och jämför resultat (vanligtvis effektstorlekar) från oberoende studier och 

den har till syfte att generalisera bortom en enskild studie. Under de senaste 

åren har antalet systematiska litteraturöversikter ökat avsevärt, vilket också 

visar på hur viktiga dessa är i dagens informationssamhälle. Detta ställer 

högre krav på att forskare, praktiker och studenter genomför dem och 

metaanalyser på ett korrekt sätt (Hessner & Andersson, 2015).  

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Översiktens inklusion- och exklusionskriterier bestämdes utifrån en 

systematisk hjälpreda för att precisera och strukturera forskningsfrågans 

population, intervention, kontrollgrupp, utfall och studiedesign (PICOS). 

Genom att ha en välstrukturerad PICOS fastställs studiens huvudsakliga 

inklusionskriterier vilket resulterar i en mer specifik litteratursökning. Det 

underlättar även för forskaren då risken för överinklusion minskar, det vill 

säga att artiklar som ligger utanför ens område inkluderas och screenas. 

Utöver PICOS bör ytterligare inklusionskriterier definieras som exempelvis 
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språk, publikationsdatum samt miljö (Higgins & Green, 2008; Moher et al., 

2009; SBU, 2017). Tidsspannet som valdes var mellan 2010–2018 för att på 

så vis få relevant forskning inom ämnet, samt för att accelerometern inte 

funnits på marknaden förrän slutet på 1990-talet (Currie et al., 2002; Troiano, 

2005). Studierna var även tvunget att vara engelsk- eller svenskspråkiga då 

det är de språken granskarna behärskade. Ett annat krav var att de var peer 

reviewed för att på så vis få vetenskapliga artiklar med evidens.  

 

Population → Barn och ungdomar mellan 6–17 år. 

 

Intervention → Interventioner där manipulering av idrotten/fysiska 

aktiviteten skedde där en grupp på något sätt fick mer än den andra. Den 

fysiska aktiviteten var tvunget att mätas objektivt med en accelerometer i 

minst 3 dagar (Trost et al., 2000). 

 

Kontrollgrupp → Studierna var tvunget att ha en kontrollgrupp i relativt 

lika stor utsträckning för att inte få ett missvisande resultat. 

 

Utfallet → Fysisk aktivitet mätt med accelerometer där utfallsmåtten skulle 

vara total fysisk aktivitet (CPM) eller MVPA (måttlig- till hög intensitet) 

eller båda.  

 

Studiedesign → Studierna var tvungna att vara randomiserade kontrollerade 

eller enbart kontrollerade. 

 

Exklusion:  

• Barn och ungdomar 17+ och yngre än 6 år 

• Mättes med stegräknare, frågeformulär 

• Orelevant utfall (fetma, sjukdomar) 
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• Mätte enbart aktiviteten under en viss tid på dagen, exempelvis 

skoltid 

5.2 Sökstrategi 

Den sökstrategi som användes hade till syfte att beskriva vad, hur och var 

sökningarna skulle ske. Dokumentering av alla steg i den systematiska 

översikten är ett måste i syfte att kunna replikera studien. Vad som söktes 

utgick ifrån det förutbestämda inklusion- och exklusionskriterierna, se 5.1. 

Sex stycken elektroniska databaser med relevanta forskningsområden för 

studiens syfte valdes ut. En enda databas inte är tillräcklig för att besvara 

frågeställningen, därav söktes forskning i flera databaser för att minimera 

systematiska fel (Higgins & Green, 2011; Hessner & Andersson, 2015; SBU, 

2017). Sökningarna gjordes i PubMed, Onesearch, ASSIA, SportDiscus, 

Cambridge, PMC, endast studier från Pubmed, Onesearch, Cambridge och 

PMC inkluderades vid den slutliga analysen, då vissa studier exkluderades 

genom översiktens gång, se figur 2. Efter sökningarna gjordes även en 

dubbelkontroll genom att sökorden repeterades i de enskilda databaserna för 

att säkerhetsställa att resultatet inte var missvisande. 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Sökstrategin består utav en blandning av olika indexeringsord och fritextord 

som har till syfte att fånga de mest relevanta studierna. Först och främst 

gjordes provsökningar för att undersöka huruvida de tänkta termerna kändes 

relevanta samt vilken sökmängd som var att förvänta (SBU, 2017). Dessa 

gjordes enbart i Onesearch och PubMed med sökorden “curriculum, amount, 

physical activity, physical education, children, child*, adolescents, physical 

activity measurement, accelerometer, intervention, school, schools, 

randomized controlled trials, RCT, accelerometery”. Därefter identifierades 

ett flertal sökblock för att göra en så kallad blocksökning där varje del av 

PICOS utgör ett block. Enligt denna studiens syfte uppkom fem sökblock 
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vilket utgjorde basen till sökningarna: population, beteende, intervention, 

hälsa, mätmetoder och studiedesign. Eftersom de flesta studier är av engelsk 

skrift valdes det att hitta lämpliga termer på engelska som besvarar syftet. 

Dessa fylldes sedan på med sökord och synonymer vid varje databas-tesaurus 

för att anpassa utifrån deras ordförråd. Det vill säga, varje databas gjorde sina 

egna avgränsningar genom att använda sig utav MeSH-termer vilket visas i 

tabell 2 (SBU, 2017).  

Tabell 2: Sökblock utifrån PICOS-modellen 

Sökblock Sökord 

1: Population Children 
Child* 
Adolescents 
Adoles* 
Teenagers 
School children 
Teenagers health*  

2: Beteende Physical activity 

Exercise  
Physical fitness 
Physical fitness for children* 

3: Intervention Physical education 
Physical education lessons 
Activity programs in education 
Curriculum 
School 

4: Mätmetod Accelerometer 
Accelerometers 
Accelerometry 
Physical activity measurement 
Physical activity measure 
MVPA 

5: Studiedesign RCT 
Randomized controlled trial 

 

Blocken valdes sedan att kombineras i söksträngar genom att använda 

tekniken boolesk söklogik vilket innehåller sökoperatorerna AND, OR, NOT 

som är en nyckelmetod i en litteratursökning. Detta i syfte att ge databaserna 
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specifika instruktioner vad den skall söka efter. OR användes för att ge 

databasen instruktionen att söka på antingen det ena eller andra ordet som 

beskrevs samt närliggande begrepp, för att få en bredare sökning. AND 

användes för att kombinera flera termer för att få ett smalare resultat, och då 

får databasen instruktionen att söka på minst en av termerna. Den smalare 

sökningen ger ett mer exakt resultat men den kan också skjuta förbi målet 

och därför varierades sökteknikerna. Delvis genom att även använda 

trunkering * för att exempelvis barn (children) kan beskrivas på olika sätt i 

olika databaser (child, children, children's). NOT användes när irrelevanta 

studier uppkom, exempelvis för att exkludera artiklar som inkluderade 

nutrition och fetma (SBU, 2017). OR och AND ökar därför sökningens 

sensitivitet, det vill säga förmågan att samla in relevanta referenser och NOT 

ökar dess specificitet, det vill säga förmågan att sortera bort irrelevanta 

studier (Kristensson, 2014; Friberg, 2006; Forsberg & Wengström, 2016; 

SBU, 2017; Willman et al., 2011; Hessner & Andersson, 2015). Denna 

sökprocess förklaras tydligare i flödesschemat hämtat från Moher et al. 

(2009), se tabell 8. Flödesschemat är översatt till svenska och omarbetat för 

att tydligt förklara översiktsprocessen och då en metaanalys ej var 

genomförbar exkluderades den rutan.  

 

Det valdes även att kontakta forskarna till vissa av studierna då de enbart 

rapporterade MVPA eller CPM för veckan respektive helgen och i denna 

översikten behövdes de totala CPM för mätperioden. Samt en studie 

rapporterade inte epok längden. För att kontakta forskarna valdes det att söka 

upp deras mailadresser vilket oftast stod i orginalartikeln och förklara att två 

universitetsstudenter gjorde en systematisk litteraturöversikt och saknade 

viss information för att slutföra analysen. Sex forskare kontaktades och fyra 

svar kom in där en av forskarna delade med sig av sina tabeller och en annan 

epok längden, de andra forskarna var antingen upptagna i andra studier eller 

hade inte den datan. 
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5.4 Snowballing 

När lämpliga studier var funna valdes det att göra ytterligare en sökning, i 

deras referenslistor för att göra eventuella snowballings, det vill säga en 

manuell sökning efter vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 

Ur dessa snowballings framkom slutligen fem studier som fick inkluderas för 

att tillsammans med de andra studierna genomgå relevansbedömning. Först 

användes Metcalf et. al (2012) där två artiklar Magnusson et al. (2011), 

Kriemler et al. (2010) och en meta-analys Borde et al. (2017) identifierades. 

Sedan identifierades ytterligare två artiklar Hollis et al. (2016), Grydeland et 

al. (2013) i den andra meta-analysen Borde et al. (2017). Hollis et al. (2016) 

som hittades var en delstudie av en stor studie (de inriktade sig mer på andra 

utkomstvariabler i denna studien), därför valdes delstudien Sutherland et al. 

(2016) istället eftersom den mer passade översiktens syfte (fysisk aktivitet). I 

Grydeland et al. (2013) hittades Bugge et al. (2012).  

 

Figur 1: Illustration över snowballingens genomförande  
 

5.5 Relevansbedömning  

Slutligen fick 12 eventuellt potentiella artiklar genomgå en 

relevansbedömning, vilket gjordes var och en för sig av de två författarna till 

innehavande studie. Först och främst lästes abstrakten igenom och om ett 

verkade irrelevant exkluderades den artikeln. Fulltexter togs ner på de 

artiklar där abstrakten verkade relevanta eller där abstrakten inte innehöll 

tillräckligt mycket information. De relevanta fulltexterna granskades sedan 
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av samma två granskare med stöd av SBU:s relevansbedömningsmall (SBU, 

2014a). Genom denna upptäcktes det att en av studierna enbart hade 

rapporterat den fysiska aktiviteten i skolan, trots att de undersökt 

ungdomarna flera dygn. Därför gjordes ett försök att kontakta forskarna i 

hopp om att få tag i deras totala CPM per dag, tyvärr utan resultat och därför 

valdes det att exkludera denna. De 11st studier som mötte 

inklusionskriterierna kunde därmed inkluderas i översikten (SBU, 2017).  

5.6 Kvalitetsgranskning  

Även här granskades artiklarna av dessa två författare var för sig, detta för att 

undersöka kvaliteten på studierna. Granskningen skedde med stöd från 

SBU:s färdiga granskningsmallar för hälso- och medicinforskning som fanns 

att tillgå på deras hemsida. Mallarna som användes var för randomiserade 

kontrollerade studier samt observationsstudier (SBU, 2014b, 2014c). Utifrån 

SBU:s granskningsmall och granskarnas omdöme fick sedan varje artikel ett 

omdöme vilket baserades på hur välgjord den var samt dess tillförlitlighet, 

vilket sedan gav den låg, medel eller hög studiekvalitet. Översiktens studier 

hade enbart medel eller hög studiekvalitet och fick därmed inkluderas i 

översikten. Därmed bestod översikten fortfarande av 11 artiklar efter 

kvalitetsgranskningen (Forsberg & Wengström, 2016; Hessner & Andersson, 

2015; SBU, 2017). 

 

5.7 Databaser  

Dokumentation i de databaser där analysens slutgiltiga artiklar var funna.  

5.7.1 OneSearch 

OneSearch är en sökmotor som finns att tillgå genom Linnéuniversitets 

biblioteket och den innehar 109 tillgängliga databaser som exempelvis 

MEDLINE, Cinahl, PubMed, SwePub och SPORTdiscus. På Onesearch 

finns böcker, tidskrifter, artiklar, avhandlingar och rapporter (lnu.se/ub).  
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I OneSearch gjordes tre olika sökningar under tidsperioden 2017-12-15-

2018-03-02. Se tabell 3. 

Tabell 3: Sökningar i sökmotorn Onesearch 

Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Valda 

artiklar 

"physical activity" AND "physical 

education" AND "accelerometer" 

AND child* AND "adolescents" AND 

"curriculum" NOT disease NOT 

disability AND randomized controlled 

trial NOT movement skills NOT obese 
  
Avgränsningar: 2000–2017, full text, 

clinical trial 

29 10 10 2 (Art3, Art4) 

accelerometer* AND "physical 

activity" AND "physical education" 

AND child* AND "adolescents" AND 

"physical activity measurement" 
  
Avgränsningar: 2000–2017, peer 

reviewed 

168 62 10 0 

"physical activity" AND 

"physical   education" AND 

"accelerometer" AND child* AND 

"adolescents" AND "curriculum" NOT 

disease NOT disability AND 

randomized controlled trial NOT 

movement skills NOT obese 
 
Avgränsningar: 2017–2018, full text, 

clinical trial 

4 1 1 1 (Art 12, 

exkluderades 

vid RB*) 

RB* = Relevansbedömning 

5.7.2 PubMed  

PubMed är en av de 109 databaserna som ingår i OneSearchs sökmotor, dock 

valdes det att ändå söka enskilt i denna databasen då den har bred tillgång till 

tidskrifter inom hälso- och medicinområdet. Innehållet på PubMed utgörs till 

grunden av Medline och innehåller cirka 22 miljoner artiklar. Databasen är 

producerad av National Library of Medicine i USA och finns tillgänglig 
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kostnadsfritt genom internet (Forsberg & Wengström, 2016; SBU, 2017). 

Denna sökning gjordes en gång den 2017-12-15. Se tabell 4.  

Tabell 4: Sökningar i sökmotorn PubMed 

Sökord Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Lästa 

artiklar  
Valda 

artiklar  

(physical activity AND physical 

education AND children OR adolescents 

AND accelerometer AND randomized 

controlled trials) 
  
Avgränsningar: 2000–2017, full text, 

clinical trial 

107 34 34 2 (Art, 

Art 2)  

 

5.7.3 Cambridge 

Cambridge består av fler än 200 vetenskapligt granskade tidskrifter inom 

flera ämnesområden som exempelvis samhällsvetenskap, medicin, teknik och 

naturvetenskap. Dessa är utgivna av bland annat Cambridge University Press 

(lnu.se/ub). Denna sökning gjordes en gång 2017-12-18. Se tabell 5. 

Tabell 5: Sökningar i sökmotorn Cambridge 

Sökord Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Lästa 

artiklar  
Valda 

artiklar  
 

physical education AND schools AND 

physical activity measurement AND 

children or adolescents AND 

accelerometer AND randomized 

controlled trial 
 
Avgränsningar:  
2000-2017 
only show articles I have access to, 

articles 
 
Nyckelord (MESH): accelerometer, 

children, physical activity, physical 

education, adolescents, school, 

randomized controlled trials, curriculum.  
only show articles I have access to, 

articles, 2000-2017 
 
Ämne: Life Science 

 

998 
 

5 
 

5 
 

1 (Art 5) 



 

31 

 

5.7.4 PubMed Central (PMC)  

PubMed Central är ett fritt elektroniskt arkiv av 4 miljoner biomedicinska 

och naturvetenskapliga journalartiklar i fulltext, många av dessa finns även i 

PubMed (National Center for Biotechnology Information, 2016; U.S 

National Library of Medicine, 2017). Denna sökning gjordes en gång 2017-

12-19. Se tabell 6. 

 

Tabell 6: Sökningar i sökmotorn PubMed Central 

Sökord Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Lästa 

artiklar  
Valda 

artiklar  

"physical education lessons" AND 

"MVPA" AND "school" AND "physical 

activity" AND "children" AND 

"accelerometry"  
 
Avgränsningar:  

Open access, 2000–2017 

57 15 15 1 (Nr 6)  

 

5.8 Poängsystem för studiedesigner 

Beroende på vilken design studierna använt sig av utgav de olika stort 

bevisvärde. Poängsystemet som användes för att bedöma studiedesigner 

hämtades ur Forsberg & Wengström “Att göra systematiska 

litteraturstudier”. Dessa poäng tillsammans med kvalitetsgranskningens 

betyg utgjorde studiens fullvärdiga tyngd och bevisvärde (Forsberg & 

Wengström, 2016). Se tabell 7. I denna översikt var majoriteten av studierna 

randomiserade kontrollerade där forskarna slumpmässigt valt ut urvalet av 

interventions- och kontrollgrupper. Møller et al. (2014) var 

kvasiexperimentell där deltagarna inte randomiserats till interventions- eller 

kontrollgruppen. Bugge et al. (2012) var longitudinell och där undersöktes 

eller flera grupper ett flertal gånger över tid (Polit & Beck, 2012).  
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Tabell 7: Poängsystem gällande olika studiedesigner 

Studiedesigner   

Randomiserad kontrollerad studie  6p 

Kvasi-experimentell studie  5p 

Prospektiv longitudinell studie  4p 

Prospektiv kohortstudie  3p 

(Forsberg & Wengström, 2016, s.104) 

5.9 Dataextraktion  

När studierna lokaliserades behövde relevant information plockas ut för att 

kodas. Kodningen sammanfattar studiens resultat och det kan också 

framkomma att viss information saknas eller beskrivs olika i detta stadiet. 

Frågeställningen bestämmer vilken information som skall extraheras och 

därför valdes det att ha följande kodningsområden: syfte, metod (vilket 

innefattade antal deltagare, ålder, interventionstyp), resultat (ett flertal studier 

rapporterade data både för alla deltagare (bortfall inkluderat) vilket kallas 

“intention-to-treat” och enbart för de deltagare som fullföljt interventionen, 

det vill säga “per protocol”. I denna översikten valdes det att enbart använda 

data vid “per protocol” för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt, sedan 

extraherades även val av mätmetoder och kvalitet vilket sedan 

sammanfattades i en artikelmatris (Hessner & Andersson, 2015). Detta för att 

på så vis ge läsaren en överskådlig bild över studiernas likheter och 

skillnader, se tabell 8. För att öka transparensen och replikerbarheten bör 

processen för kodningen förklaras för att andra forskare skall få ut samma 

resultat (Card, 2012). Kodningen skedde av två oberoende granskare genom 

att gå igenom varje enskild studie och leta upp informationen som behövdes 

för att täcka förutbestämda kodningsområden. All information 

sammanfattades i ett enskilt dokument innan det fördes in i artikelmatrisen.   
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5.9.1 Effektstorlek 

Trots att en metaanalys inte kunde genomföras valdes det att räkna ut den 

enskilda effektstorleken för varje enskild studie, i syfte att förtydliga 

heterogeniteten. Effektstorleken beskriver hur mycket en grupp skiljer sig 

från en annan, vilket i denna översikt beskrivs som interventionsgrupp 

jämfört med kontrollgruppen (Kristensson, 2014). Effektstorleken 

beräknades manuellt genom formeln Cohens d (Hessner & Andersson, 

2015): 

 
Där M1 är medeltalet för interventionsgruppen och M2 är medeltalet i 

kontrollgruppen och SD1 är standardavvikelsen i interventionsgruppen och 

SD2 standardavvikelsen i grupp två och d är effektstorleken. 

 

M1 och M2 står för medelvärdet i CPM eller MVPA per dag, vilket beräknas 

genom att det genomsnittliga värdet för båda grupperna vid uppföljningen 

subtraheras med den poolade standardavvikelsen vid uppföljningen (SD). 

(Poolad standardavvikelse betyder att det är ett medelvärde av båda 

grupperna och på grund av att den står inom parentes beräknas den ut före 

den fullständiga uträkningen). Vilket sedan resulterar i studiens enskilda 

effektstorlek. 

 

För att beräkna effektstorleken behövdes rätt typ av värden extraheras utifrån 

studierna, i detta fallet gällde det den totala andelen CPM per dag. Dessa 

värden fanns inte tillgängligt i alla studier, exempelvis rapporterade inte 

artikel 6 SD och därav kunde inte effektstorleken räknas ut för den studien.  

En studie rapporterade enbart CPM och i tre enbart MVPA.  

Sju rapporterade både CPM och MVPA. Därför gjordes det två olika 

uträkningar, en för att få ut effekten på MVPA per dag samt effekten på 
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CPM per dag. Studie 2 hade enbart datan uppdelad i CPM per vecka och 

CPM per helg, därför fick följande uträkning ställas upp:  

 

• Interventionsgrupp/kontrollgrupp uppföljning:  

(CPM vecka * 5) + (CPM helg * 2) = X / 7 = Totalt CPM  

(5* = 5 dagar i veckan, 2* = 2 helgdagar, 7* = 7 dagar totalt i veckan) 

 

Även en uträkning för SD var tvunget att göras enligt följande uträkning: 

 

• Interventionsgrupp/kontrollgrupp uppföljning:  

(SD vecka * 5) + (SD helg * 2) / 7 = Totala SD 

 

Studie 11 hade delat upp deras CPM-värden i kön och likadant gällande 

deras MVPA-värden, därför gjordes en liknande uträkning som visas nedan: 

 

• Interventionsgrupp/kontrollgrupp uppföljning:  

(CPM * antalet tjejer + CPM * antalet killar / totala antalet) = Totalt 

CPM 

 

• Interventionsgrupp/kontrollgrupp uppföljning:  

(SD * antalet tjejer) + (SD * antalet killar) / totala antalet = Totala SD 

 

Studie 4 hade enbart rapporterat MVPA och även de delat upp värdena i kön 

och därför gjordes en liknande uträkning som den ovan. Alla effektstorlekar 

redovisas för MVPA respektive CPM i tabell 8. 
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5.9.2 Tolkning av effektstorlekar  

De beräknade effektstorlekarna resulterar i ett värde mellan 0 till 1+ och 

dessa kan tolkas utifrån (Cohen, 1988).  

 

Ett värde på <0.2 = Liten effekt 

Ett värde på>0.5 = Medelstor effekt 

Ett värde på>0.8 = Stor effekt 

5.9.3 Heterogenitet & homogenitet  

I en systematisk litteraturöversikt där olika studier skall slås samman är det 

oundvikligt att de skiljer sig åt och denna variation mellan studierna benämns 

som heterogenitet. Inom forskningen finns det olika typer av heterogenitet: 

klinisk, metodologisk samt statistisk heterogenitet. Dessa tar sig uttryck på 

olika sätt och påverkar därmed översiktsresultatet på olika sätt. Den kliniska 

heterogeniteten innefattar variation mellan deltagare, interventionstyper och 

utfall. Metodologisk heterogenitet innefattar variation i studiedesigner och 

dess risk för felkällor vilket ger sig exempelvis uttryck i hur utfallet 

definieras. På grund av den kliniska eller metodologiska heterogeniteten eller 

de både uppstår den statistiska heterogeniteten, vilket består av variationer 

mellan studiernas effektstorlekar då de kvantifierar olika utfall. Det går 

enbart göra en metaanalys av de studier som inkluderats i översikten om 

studierna är homogena, det vill säga tillräckligt lika varandra för att på så vis 

få ut en värdefull summering (Higgins & Green, 2011). Under översiktens 

gång identifierades studiernas extrema heterogenitet därför valdes det att inte 

beräkna en summerad effektstorlek, det vill säga göra en metaanalys, just på 

grund av att resultatet inte hade blivit tillförlitligt och användbart. Även 

Salmon et al. (2007) hade till syfte att genomföra en metaanalys med ett 

liknande syfte som detta, dock insåg även han att på grund av variationen av 

studiedesigner och mätmetoder kunde inte detta genomföras. 
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5.10 Publiceringsbias 

Trots att en systematisk litteraturöversikt sker noggrant och systematiskt 

finns det ändå en risk att studierna som inkluderats inte är ett representativt 

urval av studierna i området. Vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet. 

Publiceringsbias eller så kallad grå litteratur, är studier där resultatet inte är 

statistiskt säkerställt eller studier där resultatet går åt motsatt riktning än vad 

som förväntades och har därför mindre sannolikhet att publiceras än de som 

fått positivt resultat (Sedgwick, 2015). Publikationsbias kan därför leda till 

att effektstorleken överskattas och felaktiga slutsatser kan dras, vilket kan 

hanteras genom att identifiera och inkludera även opublicerade studier och 

sedan kan dessa jämföras med de publicerade studierna. Dock kan även detta 

medföra problem då opublicerade studier kan inneha sämre metodologisk 

kvalitet till exempel (Hessner & Andersson, 2015). Publiceringsbias försökte 

undvikas genom att söka efter grå litteratur på google utifrån sökorden “grey 

literature physical activity interventions”, dock identifierades ingen grå 

litteratur.  

5.11 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden gäller inte enbart intervju- eller enkätstudier 

utan också i systematiska litteraturöversikter. Den etiska aspekten i de funna 

studierna granskas, vilket gjordes vid urvalet i denna översikt. Detta genom 

att enbart de studier som fått ett etiskt godkännande från föräldrar och etisk 

kommitté inkluderades (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). 

Dock föreligger alltid en möjlighet att de kommittéer som forskningen 

hänvisar till har olika preferenser och traditioner likt forskningen i Sverige 

med det forskningsetiska rådet. Den externa data som saknades och som 

mailades separat för att möjliggöra denna litteraturstudie lovades att raderas 

efter användandet och har så gjorts, allt annat vore oetiskt. Detta i syfte att 

respektera och hantera deltagarnas privatliv och datainformation 

konfidentiellt (Registerforskning, 2017).  
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5.12 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom den kvantitativa 

forskningen som forskare måste ta hänsyn till. Validiteten beskriver i vilken 

utsträckning en studie mäter det den avser att mäta genom att värdera dess 

kvalitet och frånvaro av bias, vilket relaterar till studiens utfall och design. 

Det vill säga på vilket sätt metoden kan besvara frågeställningen och 

huruvida studiens resultat är generaliserbara och rimliga. Validitet kan även 

beskrivas genom intern validitet, vilket är förknippat till hur urvalet går till 

samt vilka slutsatser som dras utifrån de resultat som framkommer. I 

interventionsstudier kan detta beskrivas som att interventions- och 

kontrollgrupperna bör ha samma förutsättningar för att på så vis undvika 

bias. Mätningarna bör även ske i miljön frågan handlar om för att på så vis 

kunna generaliseras till samhället. Reliabilitet undersöker kvaliteten i 

mätmetoden, det vill säga hur säker mätmetoden är. Vilket även statistisk 

validitet handlar om, här bör mätinstrumentet innefatta en hög grad av både 

reliabilitet och validitet för att på så vis finna resultat som inte beror på 

slumpen (Kristensson, 2014). Det finns alltid en risk att författarens 

förförståelse inom ett ämne skall påverka tolkningen, för att öka validiteten 

är det viktigt att vara objektiv och inte inkludera personliga åsikter samt att 

jämföra slutsatserna med annan forskning (Polit & Beck, 2012).  
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6. Resultat 

Slutligen resulterade det i att 11 artiklar ingick i studien och fick genomgå en 

analys, urvalsprocessen beskrivs i figur 2. Artiklarna och dess kvalitet 

beskrivs närmare i artikelmatrisen i tabell 8.  

 

 

Figur 2: Urvalsprocessen beskrivs i PRISMA:s flödesschema
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Tabell 8: Artikelmatris över inkluderade studier 

Nr Referens Syfte Metod Mätmetod(er) Resultat Kvalitet & ES* 

1 Okely et al. (2017) Reducera den sjunkande mängden 

MVPA* för tjejer i åk 8. Aktiviteter 

utifrån tjejernas behov för att öka 

självförtroenden i fysiska aktiviteter, 
samt integrera tjejerna i idrotten i 

samhället. 

Grupp-RCT*, 24 HS*, 1518 tjejer, M =13,6 

år). 12 skolor i K*/I*. 18 mån skolbaserad 

intervention. Ändrat schema, skolmiljö och 

omgivningsfaktorer. Ökad tillgång till PA* 
(uppfräschning av redskap, lokaler etc.) 

Aktiviteter tjejerna tyckte om: yoga, 

promenader och boxning. Kontaktade 

verksamheter i samhället (tennis, klättring och 

gym)  

A* för CPM* (Actigraph 7164, GT1M 

modell, 30sek epok*) under 1 vecka och 1 

psykosocialt frågeformulär. Cut-points: låg 

intensitet 1.5–3.9 METs, medel 4.0–6.9, 
hög>7.0)  

Signifikant minskning av TPA* för 

båda grupperna. Lyckades inte 

förhindra minskningen av MVPA*. 

Per-protokoll visade mindre 
procentminskning i MVPA*-tid hos 

tjejer i I* (0.5%, 95% CI = 0-.01, 

0,99, P = 0.05).   

HÖG + 6p 

ES* CPM*: 0.30 

 

2 Jago et al. (2015) Utvärdera effekten & ekonomisk 

kostnad av en dansintervention efter 

skolan, som ville öka PA*-nivån 

(MVPA*) hos 11–12 åriga studenter. 
 

Kluster-RCT*, 18 HS* (571 tjejer, 11-12år). 

40st 75-min danstillfällen (2/v) direkt efter 

skolan lett av danslärare 20 veckor, jan-juli 

2014. Baslinjedata sept-nov 2013, uppföljning 
1: v17-20 under interventionen. Uppföljning 2: 

52v efter baslinjen. 

A* (Actigraph GT3X+, 10sek epok*) 1 

vecka för CPM* under veckan och helgen, 

samt M* på stillasittande. 67st psykosociala 

frågor. Cut-points: stillasittande 0–25 cpm, 
låg 26–573, måttlig 574–1002, hög >1003 

cpm. 

Ingen ökning av PA* hos tjejerna. 

Små skillnader i motivations-poäng. 

I* 4.7 mer MVPA* och 258 CPM* 

per dag mellan klockan 15–17 under 
dansdagar vs icke-dansdagar. 

  

HÖG + 6p  

ES* CPM*:  0.20  

3 Anderson et al. (2016) Utvärdera de långsiktiga effekterna av 

en skolbaserad intervention för att 

förbättra PA* och kost hos barn.  

Kluster-RCT*, 60 GS* (2221 barn, 8–9 år). 

Mättes vid baslinjen, direkt efter interventionen 

& 12 månader efter interventionen. Insatser: 

träning i klassrummen, lärovideos, läxor med 
föräldrarna, information om varför PA*, kost 

och stillasittande.  

A* (Actigraph GT3X+, 10sek epok*) för 

MVPA* & stillasittande per dag. 

Frågeformulär (daglig frukt & grönt-

konsumtion) Cut-points: 0 för inaktiv, 
<800 stillasittande, <3200 låg, >3200 

måttlig till hög. 

  

  

Inga statistiskt signifikanta 

skillnader. Samma resultat 12 

månader senare som direkt efter 

interventionen.  

HÖG + 6p 

ES* MVPA*: 0.07 
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4 Haerens et al. (2006)  Utvärdera de 2-åriga effekterna av en 

PA* /hälsosam mat-intervention i 
hopp om att öka den totala mängden 

MVPA* till minst 60 min/dag. 

Undersöka om föräldrarnas inflytande 

påverkade.  

 

RCT*, 2 år (2003–2005), 15 HS* (2840 åk 7–

8 studenter indelade i 3 olika grupper: 
intervention med föräldrainkludering, 

individuell I* eller K*. Interventionen 

inkluderade komponenter som enklare 

tillgång till idrottsredskap & aktiv transport 

till skolan. 
 

PA* mättes med IPAQ* och en 7e klass på 

varje skola valdes randomiserat ut för att 
mätas med A* 6 dagar (7164 modell, 1 

min epok*) (258 elever). Mätte även fett, 

frukt, vatten & läskintag med 

frågeformulär. Cut-points: låg <3 METs, 

måttlig 3.0–5.9 METs, hög>6.0 METs. 

 

A*-data visade signifikant mindre 

minskning av LPA* för killar i I* (-6 
min/dag) vs K* (-39 min/dag) (P 

<0,001). Tid i MVPA* stabil i I*, i 

K* ökning med (-18 min /dag) (P 

<0.05). Tjejerna mindre minskning i 

I* gällande LPA* (- 2 min/dag) vs 
K* (-20 min /dag, P <0.05).  

MEDEL+ 6p  

ES* MVPA*: 0.21 
 

5 Verstraete et al. (2006) Utvärdera effekterna av en 

heltäckande PA*-främjande 

intervention i GS*, gällande ökandet 

av elevernas TPA*- nivåer, fritids-
PA*, kondition & psykosociala 

faktorer kopplat till PA*. 

 

RCT*, 2002–2004 (16 GS*, 764 barn – M = 

9,7 år). Baserades på SPARK-programmet*. 

Interventionen inkluderade hälsopromotivt 

idrottsprogram, icke-schemalagt PA*-
främjande program, och klassrumsbaserade 

idrottslektioner.  

 

Frågeformulär och eurofit testbatteri*. 123 

med A* (MTI ActiGraph model 7164, 1min 

epok*) 5 dagar. 3.0–5.9 METs: måttlig 

aktivitet,>6.0 METs: hög intensitet. 
  

MVPA* med A* högre i K* i vs I* 

(F = 10.26, P <0.01). Genomsnittliga 

tiden i MVPA* I* = 9min, K* = 33 

min. Ingen total förbättring på 
konditionen och inga effekter på 

psykosociala variabler kopplat till 

PA*. TPA* minskade 23 min i K*, 

ökade 6 min i I*.  

MEDEL + 6p  

ES* MVPA*: 0.40 

 

6 Møller et al. (2014)  
 

Undersöka om barn på sportskolor är 
mer aktiva än barn på vanliga skolor. 

Även förändring i status för 

övervikt/fetma & dålig kondition. 

  

 

Kvasi-experimentell studie med data från 
tidigare CHAMP-studie (1213 barn från åk 0–

6, två sportskolor och en vanlig). I*-skolor 

ökades idrottslektionerna från två till sex 

lektioner per vecka (4.5 timmar idrott & hälsa 

totalt) under 3 år.  
 

  

PA* mättes två gånger med A* (GT3C 
ActiGraph, 2sek epok*) 1 vecka vintern 

2009/2010 + sommar/höst 2010). Cut-points: 

stillasittande 0-25 cpm, låg 26-573, måttlig 

574-1002, hög >1003 cpm.  

Inga signifikanta skillnader mellan 
I* och K* gällande TPA*. I* var 

mindre aktiva på fritiden under 

veckodagarna än K*, även mindre 

aktiva i organiserade fritids- & 

sportaktiviteter. 
  

HÖG + 5p  
ES: går inte räkna ut 

 

7 Kriemler et al. (2010)   Fastställa effekten av ett skolbaserat 

PA*-program under ett skolår 

angående fysisk & psykologisk hälsa 
hos unga skolbarn. 

  

 

Kluster-RCT* på 28 klasser, 15 skolor. (16 i I* 

& 12 i K*) åk 1–5, 502 elever – M* = 6.9 år. 

(Aug 2005-Sept 2006) I* fick multikombinerad 
PA*-intervention med de 3 idrottslektioner de 

hade per vecka + 2 till, även korta dagliga 

aktivitetspauser & PA*-läxor. 

PA* med A* (MTI/CSA 7164 ActiGraph, 1 

min epok*) 5 veckodagar. Samt kroppsfett, 

aerobic fitness, livskvalitet, BMI & 
kardiovaskulära riskfaktorer. Cut-points: 

MVPA = över 2000 cpm 

 

Barnen i I* fick en ökad mängd 

MVPA* (11min). Ingen signifikant 

skillnad på TPA* hos grupperna.  
 

MEDEL + 6p 

ES* CPM*: -0.00 

ES* MVPA*: 0.17 

8 Magnusson et al. (2011)  Fastställa i vilken utsträckning PA* 

förändras under & efter skolan hos 

Kluster-RCT* i 6 GS* år 2006. (320, M = 

7.4år). PA* & möjlighet till träning på lektion 

PA* mättes med A* (Actigraph GT1M, 

1min epok*) 7 dagar + lärar-loggbok. 

Ingen signifikant skillnad i minuter 

av MVPA* mellan grupperna vid 

MEDEL + 6p 

ES* CPM*: 0.16 
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barn som får en 2-årig progressiv 

intervention, jämfört med K*. Försöka 
ge eleverna tillgång till minst 60 min 

MVPA* per dag. 

i schemat för I* + större tillgång till sport & 

träningsredskap. Lärarledd intervention, År 2 
i studien fick I* en extra idrott & hälsa-

lektion.  

Mätningarna upprepades 2007 och 2008. 

Cut-points: MVPA = över 2000 cpm. 

baslinjen, barnen i I* var inte mer 

fysiskt aktiva i MVPA* varken efter 
1 eller 2 år efter interventionen (M* i 

skillnad: 0.61, 95% CI: 0.02, 1.20, p 

= 0.04.) 

 

9 Sutherland et al. (2016)  Fastställa effekten av en 24-månaders 
skolbaserad multikomponerad 

intervention för att försöka reducera 

minskningen av MVPA* hos 

högstadieelever i socialt missgynnade 

områden.  

Kluster-RCT* 1150 barn (12år), 4 I* och 4 
K*. Baserades på ramverket ”Hälsopromotiva 

skolor” & innehöll sju PA*-främjande 

strategier gällande schemat, skolmiljön, 

föräldrar, samhället.  

MVPA* med A* (ActiGraph GT3X+ och 
GT3X modeller, 15sek epok*) 7 dagar. 

Mätningar vid baslinjen, 12-mån och 24 

mån. Cut-points: stillasittande 0–25 cpm, 

låg 26–573, måttlig 574–1002, hög >1003 

cpm.  
 

Signifikanta effekter för I* vid 24-
mån uppföljningen i den dagliga 

MVPA* (M* skiljde sig med 7.0 min 

mellan grupperna, 95% CI=2.7, 11.4, 

p <0,002). Interventionen hjälpte 

eleverna att öka deras MVPA*. 

MEDEL + 6p 
ES* CPM*:  0.08 

ES* MVPA*: 0.14 

10 Grydeland et al. (2013)  Öka TPA* främst hos de minst aktiva 

personerna, förbättra matvanor och 

minska skärmtiden. Även se om dessa 

potentiella effekter skiljer sig mellan 
kön, viktstatus, inledande PA*-nivå 

och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Kluster-RCT*, 20 månader, 700 11-åringar 

(392 tjejer, 308 killar). I* fick HEIA-

aktivitetspauser 10 min minst en gång i 

veckan, HEIA-posters hängdes upp, fick 
“aktivitetsbox” med sport & idrottsredskap. 

 

M* i CPM* mättes med A* (ActiGraph 

7164/GT1M, 10 sek epok*) 5 dagar. 

Frågeformulär med demografiska data. Cut-

points: stillasittande <100cpm, låg> 100cpm 
- 2000 cpm, MVPA >2000 cpm. 

Effekt på TPA* = 0.05, 

nettoeffektsökning 50 CPM* 

baslinjen-eftertestet. I* fick ökning 

på (95% CI - 0.4, 100). Störst effekt 
hos tjejer, normalviktiga barn + barn 

vars föräldrar hade 13–16 års 

utbildning.  

MEDEL + 6p 

ES* CPM*: 0.50 

ES* MVPA*: 0.72 

11 Bugge et al. (2012)  Utvärdera kortvariga och långvariga 

effekter av en 3-årig kontrollerad 
PA*-intervention gällande fetma, 

kardiovaskulär fitness, och 

kardiovaskulära riskfaktorer hos barn. 

 

Kontrollerad longitudinell studie 2001/2002, 

2004/2005, 2008. 18 skolor (10st intervention, 
8st kontrollskolor - 696 6-7 åringar). I* fick 

fördubblad mängd idrott och hälsa (från 

90min till 180min per vecka), idrottslärarna 

blev undervisade och skolfaciliteterna samt 

ämnet idrott & hälsa uppgraderades.  

PA* med frågeformulär och A* (ActiGraph 

7164 vid baslinjen och ActiGraph GT1M, 
10 sek epok*) 4 dagar (2 vardagar och 2 

helgdagar) för CPM*. Kardiovaskulära 

mätningar utfördes. Mätningar vid 

baslinjen, efter interventionen & 4 år 

senare. Cut-points: MVPA* = >1500 cpm. 

Ingen statistisk signifikant effekt på 

PA*. För att en positiv effekt skulle 
kunna kvarstå menar forskarna att 

ökningen av idrott & hälsa bör pågå 

hela barnens skoltid. 

  

  
  

MEDEL + 4p 

ES* CPM*: 0,06 ES* 
MVPA*: -0,76 

A* = Accelerometer, RCT* = Randomized controlled trial (randomiserad kontrollerad studie), MVPA* = Moderate to vigorous physical activity (medel- 

till hög fysisk aktivitet), Epok* = Varje gång accelerometern registrerar en ny rörelse, TPA* = Total physical activity (total fysisk aktivitet), CPM* = 

Counts per minute, PA* = Physical activity (fysisk aktivitet), LPA* = Light intensity physical activity (lågintensiv fysisk aktivitet) IPAQ* = The 

International Physical Activity Questionnaire (fysisk aktivitets-frågeformulär), Eurofit testbatteri* = Ett test med olika fystester för att få ut en fysisk 



 

42 

 

profil, SPARK-programmet* = Syftar till att öka TPA* under idrott & hälsa-lektionen, samt öka lärarnas medvetenhet om deras hälsofrämjande roll 

under idrottslektionen, MET* = Energiförbrukning, ES* = Effektstorlek, M* = Medelvärde/medelålder, I* = Interventionsgrupp, K* = Kontrollgrupp, 

GS* = Grundskola, HS* = Högstadieskola 
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6.1 Sammanställning av kvalitetsgranskning 

Tabell 9: Studiekvaliteten i inkluderade studier 

Låg studiekvalitet Medel studiekvalitet Hög studiekvalitet 

0 7 (Art4, Art5, Art7, Art8, Art9, 

Art10, Art11) 

4 (Art1, Art2, Art3, Art6) 

 

6.2 Studietyper 

Metod 

De 11 inkluderade studierna var kontrollerade, åtta var randomiserade 

kontrollerade. En var en kontrollerad longitudinell studie och en var en 

kontrollerad kvasiexperimentell studie. Studierna var på engelska, peer 

reviewed samt publicerade mellan 2010-01-01 och 2017-12-19. Dessa 

studier varierade i storlek, studiedesign, interventionstyp och längd.  

Deltagare 

Översikten inkluderade två studier som undersökte tonåringar och nio 

undersökte barn. Ålder på deltagarna varierade från 6–14 år. Studiestorlekar 

från mellan 199 till 2840 elever. Åtta studier undersökte både tjejer och killar 

och tre studier undersökte enbart tjejer.  

Intervention 

Studierna som inkluderades hade manipulerat med den fysiska aktiviteten på 

något vis, där en grupp fick mer än den andra. Detta antingen genom 

exempelvis mer idrott och hälsa, aktivitetspauser, rastaktiviteter eller 

aktiviteter efter skolan. 10 studier baserades i skolan och en efter skolan. 

Längden på interventionerna varierade från 20 veckor till 3 år, där 

majoriteten var 2 år.  

Utfall 

De flesta studier hade till syfte att reducera minskningen av MVPA samt se 
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om MVPA eller TPA går att öka genom olika interventioner. Flertalet studier 

rapporterade CPM per dag vilket var vad som eftersöktes till översikten. 

Vissa rapporterade CPM per vecka och CPM per helg, delade upp CPM 

mellan könen eller rapporterade enbart MVPA.  

Effektstorlek 

Inkluderade studier varierade i effektstorlek från 0.0 till 0.50 gällande CPM 

och från -0.76 till 0.72 gällande MVPA. Sju av studierna analyserades utifrån 

utfallet CPM (fem gav en liten effekt, och två gav en medeleffekt. Sju studier 

analyserades utifrån utfallet MVPA (fyra gav en liten effekt, en gav en 

medeleffekt och två gav en stor effekt).  

Metodologisk kvalitet  

Majoriteten av de inkluderade studierna hade hög kvalitet, se tabell 9. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka om barn och ungdomar blir mer fysiskt 

aktiva om mer fysisk aktivitet tillsätts i samband med skolan, för att koppla 

detta till om en ökad mängd timmar av skolämnet idrott och hälsa bidrar till 

en ökning av den totala fysiska aktiviteten. Majoriteten av studierna var av 

hög kvalitet, dock var två studier inte randomiserade kontrollerade vilket 

medförde ett lägre bevisvärde enligt poängsystems-tabellen. Resultatet 

påvisar att ett flertal studier med syften att reducera minskningen av MVPA 

samt multikomponerade interventioner med ett flertal olika aktiviteter i 

samma intervention, inte ger någon större effekt.  

En (studie 10) av 11 studier rapporterar att de fått positiva effekter gällande 

interventionens effekt på den totala fysiska aktiviteten, Andersson et al. 

(2000) visar att de fick en nettoökning på 50 CPM från baslinjen till 

uppföljningen i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Dessa 

effekter visar sig vara störst hos normalviktiga barn och de barn med 

föräldrar som har högre utbildning. Tre studier belyser skillnad i mängden 

MVPA per dag (4,7min mer, 11min mer, 7min mer) och en studie uppfattar 

en mindre minskning av LPA i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (6 min vs 39 min). Det vill säga, interventionerna ger ingen 

större effekt gällande manipulering av den fysiska aktiviteten i syfte att få 

interventionsgruppen mer totalt fysiskt aktiv.  

 

Som tidigare nämnt visar forskarnas resultat olika gällande frågan huruvida 

barns totala fysiska aktivitetsnivå går att påverka. Gomersall et al. (2016) 

påstår att barn har en given nivå av fysisk aktivitet och uppnår barnet den i 

skolan kommer hen därmed vara mindre aktiv hemma. Kelder et al. (1994) 

menar att aktiva barn blir aktiva vuxna, dock påvisar Currie et al. 2002; 

Nyberg, 2017; Norberg, 2016; Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann, 
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2015; Trost et al. 2002; Pagel, Raustorp, Guban, Fröberg & Boldemann, 

2016 i sina studier att barn och ungdomar blir mindre aktiva i takt med ökad 

ålder. Därmed kan dessa två hypoteser ses som komplementära genom att 

aktiva barn kan bli aktiva vuxna, dock är det vanligt att barn har en period av 

lägre aktivitet i tonåren för att sedan återuppta den fysiska aktiviteten senare i 

livet. Wilkin (2011) menar att det är interventionen i sig som ökar barnens 

fysiska aktivitet på grund av störningen i vardagen och när det störande 

objektet, det vill säga interventionen försvinner kommer även barnets 

aktivitetsnivå återgå till det normala (Wilkin, 2011). Vilket identifieras i 

flertalet långvariga studier där mätningen skett efter exempelvis två år efter 

interventionen och aktivitetsnivån har varit stabil, det vill säga deras status 

quo är konstant. En eventuell förklaring till detta beteende kan vara 

activitystat, det vill säga att barnen kompenserar deras fysiska aktivitetsnivå. 

Författarna till innevarande studie stödjer det som Wilkin säger att när det 

störande objektet försvinner kommer också barnet gå tillbaka till sin 

vardagliga aktivitetsnivå, eftersom det är så mycket som påverkar individer 

gällande deras aktivitetsnivå, inte minst barn. Faktorer som väder, huruvida 

de går i skolan eller inte, säsongssporter etcetera (Mindell, Coombs & 

Stamatakis, 2014).  

 

Den metodologiska heterogeniteten synliggjordes genom att utfallet 

varierade kraftigt mellan studierna, vissa rapporterade enbart MVPA och 

andra enbart CPM eller delade upp CPM vilket tidigare nämnts. Även den 

kliniska heterogeniteten identifierades eftersom antalet deltagare kraftigt 

varierade mellan vissa studier och två studier hade olik studiedesign från de 

andra. Eftersom utfallen skiljde sig åt gällande MVPA och CPM skiljde sig 

därmed också effektstorlekarna vilket gjorde att den statistiska 

heterogeniteten upptäcktes och därmed kunde inte analyserna genomföras på 

alla studier utan de två analyserna som hade olik studiedesign fick 

genomföras separat, se 5.9.1. Resultatet av analyserna visade att alla 
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interventioners effekt var heterogena och eftersom dessa analyser är gjorda 

på en mycket liten del av översiktens inkluderade artiklar samt på grund av 

att effekten i de flesta fall visade sig vara liten valdes det att inte summera 

effektstorlekarna och genomföra en metaanalys.  

 

En stor forskningsproblematik som upptäckts under studiens gång är det inte 

finns någon standardiserad mätmetod som används vid alla fysiska 

aktivitetsstudier, vilket resulterar i olika utfall gällande hur fysiskt aktiva 

exempelvis barn och ungdomar är i Sverige. Det finns heller inga 

standardiserade metoder när det gäller epoklängder och cut-points på 

accelerometern. Epoklängderna varierar från 2 sekunder till 1 minut vilket i 

stor grad kan ha påverkat resultaten, särskilt gällande barn på grund av deras 

intermittenta rörelsemönster. Även cut-pointsen varierar där tre studier 

använder sig utav MET-värden och resten av studierna cut-points gällande 

CPM, dock varierar även CPM och i en studie definieras MVPA som 1000 

CPM och i en annan över 2000 CPM. Vilket kan ge ett snedvridet resultat 

angående mängden MVPA som eleverna ägnar sig åt.  

7.2 Metoddiskussion 

Följande kapitel handlar om utfall, motiveringar till val samt validitet och 

reliabilitet. 

7.2.1 Sökningsförfarande och urval 

Genom att söka artiklar som är publicerade mellan 2000–2018 framträder 

den nuvarande relevanta forskningen som lämpade sig till den aktuella 

frågeställningen. Artiklar som valts ut är baserade i olika länder vilket ger 

oss en bredd i sökningen. De artiklar som inte är randomiserade 

kontrollerade blir tilldelade ett lägre bevisvärde i poängsystems-tabellen samt 

att de klassificeras utifrån en lägre klassad mall dock är det tveksamt ur ett 

bedömningsperspektiv om det är relevant för syftet i fråga på grund av att 

eleverna automatiskt är randomiserade på skolnivå, se tabell 7. Det valdes att 
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inte kolla specifikt på kön och antal deltagare eftersom det inte kändes 

relevant utefter studiens syfte.  

 

Artikeln “Effects of a peer-led Walking In ScHools intervention (the WISH-

study) on physical activity levels of adolescent girls: a cluster randomised 

pilot study” exkluderades vid relevansbedömningen på grund av att den 

enbart redovisar data gällande hur aktiva tonåringarna är under skoltid, trots 

att de mätt dem hela dagar. Mail skickades iväg till forskarna med frågan om 

den totala CPM per dag data kunde anförtros, tyvärr är forskaren ej 

anträffbar. Detta är enbart ett exempel på metodologiska och rapporterande 

brister som uppkom i översiktens inkluderade artiklar. Dessa brister är i 

samklang med de som Salmon et al. (2007) upptäckte i sin narrativa analys 

(avsaknad av standardavvikelse, bortfallsbeskrivning, antalet valida dagar 

barnen och ungdomarna skulle mätas samt vilken epoklängd de hade 

exempelvis).  

 

Val av mätmetod baserades på de tidigare uppsatta kraven för en god 

mätmetod, det vill säga mätmetoden bör ha en tillräckligt hög upplösning för 

att kunna hantera barns intermittenta fysiska aktivitetsbeteende och kunna 

fånga hela dagens fysiska aktivitet samt upptäcka eventuella 

kompensatoriska beteenden. Aktivitetsdagboken och frågeformuläret har 

ensamma svårigheter med alla krav. Stegräknaren har svårigheter att 

upptäcka det intermittenta beteendet, dock sker mätningarna hela dagarna 

och tendenser till kompensatoriskt beteende kan identifieras. Vid en 

direktobservation kan det intermittenta beteendet observeras, dock uppstår 

problematiken när hela dagens fysiska aktivitet samt kompensatoriska 

mekanismer skall identifieras då observationerna inte sker under heldagar. 

Dubbelmärkt vatten, hjärtfrekvensregistrering samt accelerometer är de 

främsta när det gäller en god mätmetod eftersom de kan uppfylla de tidigare 

uppsatta kraven och kan därmed få en helhetsbild gällande barns fysiska 
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aktivitetsbeteende. Av de tre mätmetoder som uppfyller kraven är 

accelerometer den vanligaste förekommande vid fysisk aktivitetsmätning på 

barn och därav valdes det att exkludera de andra två mätmetoderna eftersom 

det primära syftet var att genomföra en metaanalys med homogena data för 

att uppnå hög kvalitet.  

Antalet dagar accelerometern behöver bäras i studien baseras på Trost et al. 

(2000) rekommendationer, Trost säger att 3–7 dagar är nog och det är ett 

mått som majoriteten av studierna i denna systematiska litteraturöversikt 

använt, varav antalet valida dagar varierar från 2–7 dagar. Här finns 

möjlighet till att var mer konsekventa och dra en bredare gräns på valida 

dagar, vilket borde vara mer än 2 dagar. Dock beror detta på 

studiepopulationens syfte, storlek samt hur många gånger de mäts vilket 

Bergman (2018) förklarar i sin studie. 

 

Rörande validiteten i översikten har sökningarna gjorts på det som syftet och 

inklusionskriterier beskriver sedan innan vilket ökar validiteten i studien. 

Dock påverkas både reliabiliteten och validiteten utav söksträngarnas 

utformning i en systematisk litteraturöversikt eftersom söksträngarna är 

studiens “mätmetod”. Det vill säga de utgör översiktens inklusions- och 

exklusionskriterier och därmed medföljer en eventuell påverkan av 

forskarnas subjektivitet i undersökningen. För att undvika att söksträngarna 

och forskarens eventuella förförståelse skall leda till bias har objektivitet 

eftersträvats i alla avseenden (Polit & Beck, 2012). Samt genom att enbart 

välja studier som använder sig utav accelerometer därför höjs reliabiliteten 

och den statistiska validiteten i studien, då detta är en av de säkraste 

mätmetoderna. Däremot är det mer komplext att uttala sig om reliabiliteten 

gällande sökningarna trots systematiken i översikten, det vill säga hur säkra 

sökningarna är. Osäkerheten påverkas av publiceringsbias vilket tidigare 

nämnts och det är något som tas hänsyn till genom att söka efter grå litteratur 

på google. Dock kan avsaknad av erfarenhet gällande dessa sökningar bidra 
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till att utfallet inte resulterar i några artiklar. Hade erfarenheten och 

kunskapen varit större angående hur artiklarna identifierades kanske 

opublicerade artiklar hittats, dock förändrar detta inte resultatet nämnvärt 

med en redan heterogen forskning. Hänsyn till intervaliditeten tas genom att 

urvalet baseras enbart på studier vars interventions- och kontrollgrupper har 

liknande förutsättningar vid start, för att på så vis undvika bias. Samt att 

urvalet av studierna baseras enbart på de studier som har interventioner i 

skolan eller med en koppling till skolan, kopplat till att översiktens syfte 

handlar om detta (Kristensson, 2014). Replikerbarhet är en av grundpelarna i 

en systematisk översikt och därför tas det hänsyn till replikerbarheten genom 

att systematiskt genomföra PRISMA:s riktlinjer och anteckna varje steg och 

sökning för att på så vis få ett transparent arbete, upprepningsbart (Card, 

2012). Problematiken med forskning likt denna översikt är dock att datan inte 

blir enhetlig och går därav inte generalisera bortom individnivå, men det går 

att ana indikationer, fastän utan vetenskapligt tyngd (Hessner & Andersson, 

2015).   

7.3 Jämförelse med liknande översikter 

Metcalf et al. (2012) har ett liknande syfte och metod som innevarande 

studie, dock fokuserar han även på korrelationen med fetma och fysisk 

aktivitet. Resultatet visar en svag till icke existerande effekt gällande 

påverkan på den totala fysiska aktiviteten, enbart 4 minuter mer av löpning 

eller promenad. Förklaringen till att Metcalf et al. (2012) fann 30 studier 

jämfört med innevarande 11, är att deras sökord även var inriktade på fetma 

och BMI, vilket exkluderades i innevarande studie på grund av att det var 

irrelevant utifrån översiktens syfte. Metcalfs studie är även lik innevarande 

eftersom den enbart inkluderar artiklar med accelerometer. I jämförelse med 

innevarande översikt kollar Owen et al. (2017) enbart på tonårsstjejer mellan 

11–18 år, samt huruvida skolbaserade fysisk aktivitets-interventioner ger 

effekt på all typ fysisk aktivitet och inte specifikt på den totala fysiska 
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aktiviteten. I de 20 inkluderade studierna mättes 10 med accelerometer och 

de andra med självskattning, vilket skiljer sig från denna översikt där enbart 

accelerometer accepterades. Owens resultat visar att fysiska aktivitets-

interventioner har en liten effekt på den fysiska aktiviteten. Jago et al. (2004) 

skiljer sig åt i sin översikt eftersom han undersöker studier mellan 1970–

2002 och fokuserar på icke-schemalagda interventioner som rast-aktiviteter, 

aktiv transport till och från skolan, aktiviteter efter skolan samt sommarläger. 

Även han inkluderar studier vars mätmetoder var både självrapporterade och 

objektiva. Resultatet visar att interventionerna inte ökar den fysiska 

aktiviteten, dock hade vissa av interventionerna potential. Timperio et al. 

(2014) fann att de studier som fokuserar på heltäckande skol-strategier var 

mer lyckade än de som enbart fokuserat på schemat, vilket är i samklang med 

innevarande analys då de allra flesta studierna har heltäckande strategier, 

likaså regeringen gör en heltäckande insats för att försöka nå barnen.  

7.4 Övrig diskussion   

Dobbins et al. (2011) och Schäfer Elinder et al. (2011) ger exempel på att 

tiden för idrott och hälsa borde utökas för att på så vis få aktivare barn, trots 

att denna översikt visat att det ger en obetydande till svag effekt. 

Kraftsamlingen “Samling för daglig rörelse” är inte något negativt men i 

syfte att förbättra barn och ungdomars totala fysiska aktivitet är det troligen 

ingen fungerande insats. Det finns klara hälsosamma fördelar med skolämnet 

såsom bättre skeletthälsa, ökad muskelstyrka, bättre mental hälsa, 

skolprestationer, självkänsla samt motoriska- och fysiologiska färdigheter 

som forskningen redan visar sker i de lägre årskurser där det är aktuellt 

(Skolverket, 2018; Hagströmer, 2017). Huruvida idrott och hälsa-lektionerna 

ger en fysiologisk fördel med syfte att motverka folkhälsosjukdomar som 

följd av fysisk inaktivitet visar svag evidens. Fröberg et al. (2017) fann att 

endast 25% av barnen under en idrott och hälsa-lektion nådde upp till 

måttlig-till-hög intensiv fysisk aktivitet.  
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Därmed har det eventuellt skett en felfokusering med att lägga till 100 

timmar extra i skolan då det gynnar dem som redan är aktiva, och inte de 

subgrupper med de barn och ungdomar som inte kommer till idrott och hälsa-

lektionerna trots att det är just dem som vill nås. Dessa barn går inte till 

gymnastiken överhuvudtaget eller sällan och då förloras själva poängen med 

insatserna och resultatet blir då snedvridet. De som vill ha och tycker om 

idrott och hälsa kommer infinna sig på lektionerna oavsett mängd och 

aktivitet, konsekvensen blir att de individer som faller inom ramen för ökat 

behov av fysisk aktivitet förbises. För att insatserna skall vara 

kostnadseffektiva bör de istället riktas mot de subgrupper som behöver det 

allra mest, det vill säga de minst aktiva och utforma fysisk aktivitet utefter 

subgruppernas behov, likt Okely et al. (2017). Dessa subgrupper kan vara 

barn med ett socialt och eller ekonomiskt arv utanför föreningslivet, barn 

från lägre socioekonomiska förhållanden har inte samma sociala eller 

ekonomiska möjligheter att delta i föreningsidrotten (Wagnsson & 

Augustsson, 2015; Lundvall & Brun Sundblad, 2017). Därför kan en positiv 

inkluderande faktor med interventionerna i skolan vara att kommersiell idrott 

inte förekommer, alltså idrott där föräldrar kan betala extra för teknikläger 

och träningsläger som skapar segregering mellan barnen då det blir en 

ekonomisk klassfråga (Wagnsson & Augustsson, 2015). För att undvika 

segregeringen kan bör man fokusera på att nå de faktiska subgrupperna och 

forma samhället överlag mer hälsofrämjande. Som till exempel skapa trygga 

miljöer de kan leka i eller att införa aktiv transport till skolan (Koplan et al., 

2005 & WHO, 2018). Dock anser de att det krävs mer forskning på dessa 

åtgärder innan det kan dras någon slutsats huruvida de kan öka den fysiska 

aktiviteten (Schäfer Elinder et al., 2011). Som Faskungers (2008) diskussion 

om att det är samhällets ansvar att alla människor når upp i de fysiska 

aktivitets-rekommendationerna då samhället är med och skapar det aktiva 

samhället. Det vill säga att vikten av var busshållplatser, fartgupp vid 

området kring skolor placeras så att trygga vägar till skolan skapas.  
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7.5 Styrkor och svagheter 

Översikten innefattar både styrkor och svagheter. Den främsta svagheten 

skulle kunna vara att vi inkluderade studier som rapporterat både CPM och 

MVPA likt Metcalf et al. (2012). Därmed borde vi varit konsekventa och 

enbart valt ut studier som rapporterade totala CPM per dag för att på så vis 

kunna genomföra en metaanalys, då vissa av studierna exempelvis delade 

upp CPM på helg och vecka vilket komplicerar analysen. Men även för att 

vårt syfte handlade om den totala fysiska aktiviteten och därför hade det 

optimala varit att välja enbart studier som rapporterade totala CPM. Det är 

även första gången vi genomför en metaanalys och inte förens under 

processens gång förstod vi att tidigare forskare har försökt göra systematiska 

litteraturöversikter med metaanalyser på detta innan. Även de har 

misslyckats på grund av liknande orsaker som innehavande översikt.  

Under kvalitetsgranskningen uppstod vissa svårigheter på grund av att 

översikten inte handlar om medicinsk forskning. Därför blev många svar “Ej 

tillämpligt”, det vill säga ej relevanta och på så sätt även otydliga och svåra 

mallarna visade sig vara mer problematiska att tillämpa i praktiken. En mer 

utvecklad granskningsmall för fysisk aktivitet skulle vara passande utifrån 

översiktens syfte. Däremot kändes SBU som den mest relevanta och pålitliga 

källan att använda då den är en statlig myndighet som utför oberoende 

utvärderingar av metoder inom hälsa och sjukvård. Både litteratur och 

handledare hänvisade även till myndigheten. En av de främsta styrkorna med 

översikten är att författarna tidigare gjort en systematisk litteraturöversikt på 

detta ämnet, vilket resulterar i en ökad förståelse för ämnet samt för 

forskningsmetoden. Ytterligare en styrka är att översikten enbart inkluderade 

studier mätta med accelerometer vilket inte är vanligt i tidigare systematiska 

litteraturöversikter och ger ett högre bevisvärde. 
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8. Slutsats 

Denna systematiska litteraturöversikt visar en obetydande till svag evidens 

för att skolbaserade interventioner främjar barn och ungdomars totala fysiska 

aktivitet, vilket är i samklang med tidigare genomförda systematiska 

översikter. Dock är översiktens studier överlag alltför heterogena för att 

några definitiva slutsatser kan dras, vilket är en indikation på att skolbaserade 

interventioner bör standardiseras på ett bättre sätt gällande 

utvärderingsmetod och rapportering.  
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