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Abstrakt 
 

Syfte: Syftet är att undersöka validiteten gällande hur väl accelerometern klassificerar 

mätningar vid 5 sekunders epok. 

 

Metod: Ett total av 13 barn i åldrarna 3-5 år inkluderades i studien som genomfördes 

med accelerometer GT1M och observation med hjälp av observationsprotokollet CARS. 

Varje barn hade på sig accelerometern i totalt 55 minuter och observerades samtidigt. 

Detta för att sen jämföra om accelerometern klassificerar samma beteende som 

observatörerna observerar. Beteendena var indelade i 4 klassificeringar: stillasittande, 

låg fysisk aktivitet, moderat fysisk aktivitet och kraftig fysisk aktivitet. Den fysiska 

aktiviteten/inaktiviteten var uppskattad efter 5 olika forskares skärningspunkter: 

Freedson (FR), Puyau (PU), Treuth (TR), Mattocks (MT) och Evenson (EV). 

Sensitivitet (SE) och specificitet (SP) beräknades på de olika skärningspunkterna.  

 

Resultat: FR och EV var de som stämde bäst överrens med CARS vid alla 4 

intensitetsnivåerna men inte tillräckligt för att säga att accelerometern mäter det den 

avser att mäta vid de här skärningspunkterna. De andra FR, PU och TR klassificerade 

stillasittande som stillasittande men precis som de två skärningspunkterna ovan var de 

sämre på att klassificera de andra 3 intensitetsnivåerna.  

 

Konklusion: Accelerometern är bra på att klassificera intensitetsnivån stillasittande 

men vad gällande de andra intensitetsnivåerna; stående med rörelse, moderat fysisk 

aktivitet och kraftig fysisk aktivitet var accelerometern sämre på att klassificera det som 

rätt beteende vid 5 sekunders epok i förhållande till CARS-protokollet. Accelerometern 

och CARS är inte två metoder som fungerar att använda tillsammans utifrån valda 

skärningspunkter.  

 

Nyckelord 
 

Nyckelord: Accelerometer, CARS, skärningspunkter, sensitivitet, specificitet 
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1  Inledning 
 

1.1 Fysisk aktivitet  
 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som förekommer allt oftare i samband med att man talar 

om god hälsa och förebyggande av ohälsa. Begreppet fysisk aktivitet definieras 

”kroppsrörelse utförd av skelettmuskel som resulterar i energiåtgång” (Caspersen et al, 

1985).  

 

Med fysisk aktivitet följer en rad såväl fysiska som psykiska positiva effekter. Kroppen 

mår bra av rörelse och fysisk aktivitet, de flesta organ och vävnader påverkas av arbete 

och anpassar sig till regelbunden träning (FYSS, 2008). Fysisk aktvitet kan utföras vid 

olika ansträngningsnivåer och ju högre intensitet i aktiviteten desto större påverkan på 

de olika kroppsfunktionerna (FYSS, 2008).  

 

Det som sker vid fysisk aktivitet är att pulsen och hjärtminutvolymen ökar, blodtrycket 

höjs, kroppstemperaturen stiger, hjärtats och musklernas genomblödning ökar, det 

bildas mer mjölksyra och frisättningen av hormoner så som adrenalin, tillväxthormon 

och kortisol ökar (FYSS, 2008).  

 

Positiva följder av fysisk aktivitet är bland annat högre bendensitet, mindre kroppsfett 

och en minskad risk för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, höga blodfetter, 

diabetes typ-2 med mera (FYSS, 2008). Psykologiska positiva effekter av fysisk 

aktivitet för barn är bättre färdigheter motoriskt, kognitivt, emotionellt samt socialt 

(FYSS, 2008).  

 

1.2 Beteendemönster och att mäta fysisk aktivitet  

 

Puhl et al (1990) menar att mönster i fysisk aktivitet, precis som många andra av våra 

beteenden formas och sätts i ung ålder och sedan följer med oss upp i vuxen ålder. Av 

den anledningen är det viktigt att man har en bra och tillförlitlig metod för att kunna 

mäta barns fysiska aktivitet och dess intensitet, frekvens och duration för att man på så 

sätt ska kunna förstå och hjälpa till att förändra beteenden och mönster i fysisk aktivitet.  

 

1.3 Intresse i studien  
 

Under vår utbildning till idrottsvetare har vi stött på en rad olika mätinstrument för att 

mäta och kvantifiera fysisk aktivitet för grupper och individer i olika åldrar. Detta har 

gjort oss uppmärksamma på fördelarna, men även bristerna med de olika metoderna och 

mätinstrumenten. Det i sin tur har lett till ett intresse av att ta reda på mera om hur det 

påverkar resultatet av olika mätningar och vad det får för konsekvenser gällande vad 

som framställs inom vetenskaplig litteratur. I denna uppsats ämnar vi därför att 

undersöka huruvida accelerometern mäter det den avser att mäta.  

 

1.4 Problemformulering  
 

Många anser accelerometern vara det mest lämpade mätinstrumentet för att kvantifiera 

fysisk aktivitet hos barn i förskoleåldern, bland annat eftersom det är en metod där man 

får ut mycket data. Dock finns några outrätade frågetecken kring insamling, reduktion 
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och tolkning av accelerometerdata (Oliver et al, 2009). Då det fortfarande finns 

frågetecken kring mätmetoden finns det också ett behov av att undersöka hur väl 

accelerometern klassificerar mätningar vid olika epoker. Behovet av detta är motivet till 

ämnesvalet och att denna uppsats skrivs. Angående val av epok upprepas det i tidigare 

studier att vald epok spelar stor roll för utfallet av resultatet vid mätning av fysisk 

aktivitet med accelerometer (Vale et al, 2009, Rowlands et al, 2006, Hislop et al, 2012). 

Beroende på vilken epok mätaren registrerar vid (exempelvis 3,5 alternativt 10 

sekunder) blir utfallet på den uppmätta fysiska aktiviteten annorlunda.  

 

Examensarbetets syfte är att undersöka validiteten gällande hur väl accelerometern 

klassificerar mätningar vid 5 sekunders epok. Fångar accelerometern upp all 

aktivitet/inaktivitet i olika intensitetsnivåer som barn ägnar sig åt med ett tidsintervall 

på 5 sekunder? För att undersöka och kontrollera att accelerometern registrerar fysisk 

aktivitet i alla nivåer och mäter samma som observatörerna registrerar används också en 

subjektiv mätmetod children´s activity rating scale (CARS), vilken förklaras 

noggrannare nedan.  
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2 Syfte  
 

Syftet är att undersöka validiteten gällande hur väl accelerometern klassificerar 

mätningar vid 5 sekunders epok. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

Vad får valet av skärningspunkter för påverkan för accelerometerns klassificeringar 

gentemot observation?  

 

Hur påverkas sensitiviteten och specificiteten av olika skärningspunkter i förhållande 

till observation? 
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3 Bakgrund   
 

3.1 Definitioner och begrepp 
 

Nedanstående definitioner och begrepp anses vara av vikt att förtydliga för att förstå 

eftersom de är kontinuerligt återkommande genom hela texten.  

 

Accelerometer: Ett mätinstrument för fysisk aktivitet och stillasittande. Mätaren 

registrerar acceleration när kroppen förflyttar sig i rummet.  

 

Children´s activity rating scale (CARS): En metod att klassificera fysisk aktivitet med 

hjälp av ett observationsprotokoll. Protokollet klassificerar fysisk aktivitet i fem olika 

nivåer: stillasittande, stående med viss rörelse, låg fysisk aktivitet, moderat fysisk 

aktivitet, kraftig fysisk aktivitet.  

 

Count: En summering av acceleration som accelerometern registrerat under vald epok 

(se nedan) sammanfattas med en siffra, count.  

  

Skärningspunkt: Det accelerometervärde som motsvarar en specifk klassificering av 

intensiteten på fysisk aktivitet. Ju högre skärningspunkt desto högre intensitet.  

 

Epok: Inställning på accelerometern som avgör hur ofta mätaren registrerar 

acceleration. Accelerationen sammanfogas till en count (se ovan) per epok. 

 

Sensitivitet: Sannolikheten att ett positivt utfall också uppmäts som positivt, dvs om en 

individ observeras som stillasittande så uppmäts även den individen som stillasittande 

av accelerometern.  

 

Specificitet: När en individ observeras som stillasittande men uppmäts av 

accelerometern som något annat än stillasittande. 

 

3.2 Vad är en accelerometer?  
 

Accelerometern används för att mäta fysisk aktivitet/inaktivitet. Den är ungefär lika stor 

som en tändsticksask och fästes i ett bälte, oftast vid höften. Accelerometer är ett 

instrument som designats för att mäta tidsvarierande skillnader i kraft eller acceleration. 

Vid mätningen av fysisk aktivitet kan accelerometern se omfattningen och den totala 

volymen av rörelse över tid (Cliff et al, 2009), aktiviteten lagras i mätarens minne för att 

sedan laddas upp med hjälp av ett program i datorn. I datorn kan man sedan se hur länge 

en aktivitet varat samt vilken intensitetsnivå aktiviteten utfördes i. Man får på så sätt en 

god överblick över den totala fysiska aktiviteten, dock inte vad det är för typ av aktivitet 

som finns bakom siffrorna. Accelerometern är ett attraktivt alternativ för forskare att 

nyttja eftersom den ger en objektiv mätning av barns fysiska aktivitet, plus att det inte är 

lika kostsamt i tid och pengar som andra alternativ för att mäta och registrera fysisk 

aktivitet (Evenson et al, 2008). Den eliminerar också recall bias och social bias. 
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3.3 Accelerometerns placering 

 

Accelerometern kan placeras på olika platser på kroppen (fotleden, handleden, 

ländryggen och naveln) men vanligtvis placeras den på höften som också visat sig vara 

den bästa placeringen om man gör acceleroemeter mätningar på barn 3-5 år. Det verkar 

inte vara någon signifikant skillnad om man placerar den på höger eller vänster sida 

(Cliff et al, 2009).  

 

3.4 Accelerometerns begränsningar  
 

Accelerometern är endast kapabel till att registrera rörelse av kroppens segment som 

rörelsesensorn är ansluten till. Därför menar Cliff et al (2009) att en mätare som är fäst 

vid höften inte kommer kunna mäta rörelse med armarna och inte heller korrekt mäta 

energiutgifter när man rör sig samtidigt som man bär på en vikt eller motsvarande. Dock 

menar Mackintosh et al (2012) att nettoeffekten av detta troligtvis är väldigt liten 

eftersom större delen av rörelserna utförs i planet accelerometern registrerar aktiviteter.  

  

Accelerometern klarar inte heller av att skilja på olika typer av stillasittande beteende 

eller aktiviteter. Därför underskattar den aktiviteter så som skridskoåkning och cykling 

(Dencker el al, 2012). Ett annat problem med mätaren är att den inte klarar av att mäta 

aktiviteter i vatten.   

 

3.5 Val av accelerometer 
 

Hislop et al (2012) har i sin studie kommit fram till att det inte finns någon fördel med 

att använda treaxlig accelerometer framför en enaxlig accelerometer vid undersökningar 

av förskolebarns relativa eller absoluta mängd fysisk aktivitet. 

 

Vanhelst et al (2012) har i undersökt accelerometrarna GT1M ActiGraph och GT3X 

Actigraph, för att se om de registrerar fysisk aktivitet i olika nivåer samstämmigt, båda 

mätarna bars av försökspersonerna samtidigt under en tidsbestämd period. Resultatet 

blev att det inte var någon signifikant skillnad mellan den äldre mätaren GT1M och den 

nyare mätaren GT3X och således går det att använda båda mätarna när man mäter fysisk 

aktivitet med accelerometer. Mätarna hade i undersökningen inställningen att de 

registrerade rörelser i en axel.  

 

3.6 Faktorer för att mäta fysisk aktivitet  
 

Bornstien at al (2011) har identifierat viktiga tre faktorer för att mäta fysisk aktivitet hos 

barn. Den första är val av accelerometer eftersom det finns en rad olika varianter med 

olika egenskaper. Den andra faktorn är valet av skärningspunkter, eftersom dessa 

klassificerar in de olika intensitetsnivåerna av fysisk aktivitet. Valet av 

skärningspunkter spelar roll för mängden fysisk aktivitet som registreras för de olika 

intensitetsnivåerna. Framförallt fysisk aktivitet som klassificeras moderat- till kraftig 

fysisk aktivitet alternativt kraftig fysisk aktivitet. Den sista faktorn är vilken epok som 

används, då denna styr hur ofta accelerometern registrerar aktivitet.  
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3.7 Vikten av att välja rätt epok 

 

Vikten av att välja rätt epok har i flertalet studier visat sig spela roll för utfallet av 

mängden fysisk aktivitet som registreras vid olika intensitietsnivåer (Vale et al, 2009, 

Rowlands et al, 2006, Hislop et al, 2012). Studierna visar på att kortare epok är bättre 

för att fånga upp korrekt tid fysik aktivitet vid högre intensitetet, exempelvis Vale et al 

(2009) där tiden i moderat till kraftig fysisk aktivitet hade en signifikant skillnad 

(p<.0.001) mellan 60 sekunders epok och 5 sekunders epok. Den kortare epoken om 5 

sekunder registrerade 17 minuter mer moderat till kraftig fysisk aktivitet för 

förskolebarn (2-5 år) i förhållande till 60 sekunders epoken. Samma slutsats drog 

Rowlands et al (2006) i jämförelse mellan 60 sekunders epok och 1 sekunders epok, där  

60 sekunders epok överskattade tiden i måttlig till kraftig fysisk aktivtiet och 

anstängande aktiviteter. Resultatet visade även att tiden i kraftigt anstängande aktiviteter 

underskattades vid 60 sekunders epok gen emot 1 sekunders epok.  

 

Problem med felklassificering uppstår vid registering med långa epoker efterom då 

förloras barns ”på av” beteende som kännetecknas av oregelbudet sporadiskt 

rörelsemönster av korta perioder i aktivitet följt av långa perioder i inaktivtiet. Hislop et 

al (2012), Rowlands et al (2006), Oliver et al (2009), Kim et al (2012B) och Loprinzi et 

al (2011).  

 

Konsekvensen av registrering vid längre epoker blir att barnens lekmönster i högre 

intensiteter ”maskeras” och kan underskattas eftersom kortvariga aktiviteter som 

klassificeras som kraftig fysisk aktivitet jämnas ut (Loprinzi et al, 2011, Oliver et al, 

2009). Dock menar Rowlands et al (2006) att total tid som tillbringas i lätt respektive 

hård aktivitet inte skiljde sig beroende på val av epok.  

 

Ett annat problem är om aktiviteten överlappar mellan två epoker, vilket också kan göra 

att det missas i mätarens registrering (McClain et al, 2008). Inställningen på epoker 

verkar inte skilja vid klassificering av stillasittande beteende då man inte upptäckt 

någon signifikant skillnad (Oliver et al, 2009). Men höga skärningspunkter för 

stillasittande kan leda till att aktiviteter som är lågintensiva missklassificeras som 

stillasittande (Mackintosh et al, 2012). Därför bör man under framtida 

kalibreringsstudier använda sig av så korta epoker som möjligt i kombination med att 

man ska försöka fånga upp en så stor spännvidd av aktiviteter som möjligt. Detta för att 

få ett korrekt utfall på data man samlar in (Oliver et al (2009).  

 

3.8 Svårigheter med att kvantifiera barns fysiska aktivitet  

 

Vid studier på spontanlekande barn som utförts med accelerometer och CARS visade 

det sig att 15 sekunders epok inte var tillräckligt tillförlitlig för att kunna fånga upp och 

mäta barns förändringar i fysiskt aktivitetsmönster (Mahar et al, 2008, Oliver et al, 

2009). Slutsatsen blev att 5 sekunders epok eller kortare bör användas för att fånga upp 

förskolebarns fysiska aktivitet (Olviver et al, 2009), Mahar et al (2008) tilllägger att 1 

sekunders epok är absolut bäst när det gäller att mäta barns fysiska aktivitet.   

 

Kortare epoker ger ett signifikant utfall på att ett betydligt högre antal minuter 

registreras vid aktiviteter som motsvarar moderat till kraftig fysisk aktivitet och skiljer 

sig mindre i förhållande till direkt observation jämfört med längre epoker (Hislop et al, 

2012, Dencker et al, 2012). 
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Kim et al (2012B) har tittat på studier där man omvandlar exempelvis 5 sekunders epok 

till 60 sekunders epok (dvs man har klumpat ihop 12 stycken 5 sekunder epoker), denna 

återintegrerings metod menar Kim et al (2012B) ge felaktigt utslag på moderat till 

kraftig fysisk aktivitets uppskattningen av fysisk aktivitet hos barn, på grund av stora 

individuella variationer.  

 

3.9 Att välja skärningspunkt  

 

Forskare är inte överens om vilken/vilka skärningspunkter som är de mest lämpade för 

att mäta fysisk aktivitet med accelerometer (Kim et al, 2012A, Hislop et al, 2012). 

Därför blir det svårt att ställa studier mot varandra eftersom skärningspunkterna varierar 

från studie till studie (Fisher et al, 2012). Vissa forskare förespråkar olika 

skärningspunkter för barn i olika åldrar medan andra har samma skärningspunkter för 

barn i alla åldrar.  

 

Fischer et al (2012) menar på att genom att välja olika skärningspunkter resulterar det i 

stora skillnader i uppskattning av stillasittande tid och jämförbarheten mellan studier 

förhindras. Mackintosh et al (2012) skriver att det krävs det vidare studier för att kunna 

identifiera och klassificera sanna stillasittandebeteende aktiviteter och rätt 

skärningspunkter för detta. Kim et al (2012B) skriver att man rekommenderar kortare 

epoker, men ännu finns det inga skärningspunkter utvecklade som är tillräckligt bra för 

att bedöma moderat till kraftig fysisk aktivitet hos barn.  

 

Trost et al (2011) jämförde 5 studier som undersökt skärningspunkter vid olika 

intensitet hos barn. Aktiviteterna delades in i olika nivåer, stillasittande, lätt-, moderat- 

och kraftig intensiv fysisk aktivitet. Resultatet var att det endast Eversons et als (2008) 

skärningspunkter gav acceptabla klassifikationer för alla 4 nivåerna av fysisk aktivitet 

för barn i alla åldrar.  

 

Tidigare tillämpades forskning med empiriskt bevisade skärningspunkter. Men för att 

kunna översätta och tolka data från accelerometern arbetar man nu mot mer 

åldersbaserade skärningspunkter som kan användas på specifika studiepopulationer.  

 

3.10 Direkt observation 

 

Metoden gör det möjligt att fånga upp barns kontinuerliga och oregelbundna fysisk 

aktivitet på ett korrekt sätt samtidigt som man tar reda på vad för typ av aktivitet de 

ägnar sig åt vid olika intensitetsnivåer (McClain et al, 2008). Informationen om 

aktiviteterna registreras och samlas in via ett protokoll antingen i pappersform eller via 

handdator (Loprinzi etal, 2011).  

 

Loprinzi et al (2011) menar att direkt observation har ett antal fördelar jämfört med 

andra mätmetoder. Det är en objektiv metod som ger kontextuell och innehållsrik data 

för att identifiera faktorer relaterade till olika typer av fysiska aktivitetsbeteenden och 

dess intensitet.  

 

Har observatörerna stor erfarenhet av att observera och följer ett särskilt protokoll, kan 

observation ge giltig och tillförlitliga uppskattningar om fysisk aktvitet och barns 

beteende. Därför är observation en attraktiv metod för att mäta barns fysiska aktivitet 

(Loprinzi et al, 2011).  
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Används dessutom videoinspelning ökar tillförlitligheten i den direkta observationen. 

För att då kan samma sekvenser ses om och om igen (Loprinzi et al, 2011). Nackdelen 

med att observera videoinspelningar är att det är mycket tidskrävande.  

 

Direkt observation ger en större förståelse för data uppmätt med accelerometer. 

McClain et al (2008) menar att man i framtida forskning bör använda sig av direkt 

observation för att kunna säkerställa att accelerometern mäter det den avser att mäta.  
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4 Metod 
 

4.1 Urvalsgrupp 
 

Deltagarna valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval baserat på geografisk närhet, 

syfte med studie och tillgänglighet (Trost, 2007). Kontakt togs med rektor på förskolan 

via telefon, där studien och dess syfte presenterades. Rektorn godkände vidare kontakt 

med förskolelärare på de olika avdelningarna. Förskolelärarna förmedlade sedan 

förfrågan om deltagande vidare till föräldrarna i form av ett deltagande blankett (se 

bilaga 1), som sedan godkände barnens deltagande i studien. Försökspersonerna 

utgjordes av barn i åldrarna 3-5 år som går på 3 olika avdelningar på samma förskola i 

en medelstor kommun i södra Sverige. 

 

Förfrågan om deltagande i studien delades ut till samtliga barn på förskolan (n=77). 

Totalt fick 20 barn påskrift om deltagande av föräldrar (externt bortfall n=57). Av dessa 

20 barn observerades 13 (internt bortfall n=7). Alla observationer och alla data från 

accelerometern gick att använda för statistiska analyser (data bortfall n=0).  

 

Valet av barn i åldern 3-5 år motiveras av att i denna ålder kännetecknas rörelsemönstret 

av sporadisk och oregelbunden aktivitet. De är den mest aktiva delen av befolkningen, 

men deras aktiviteter utförs sällan under en kontinuerlig period av tid. Mönstret är 

intensiv aktvitet under korta perioder följt av perioder av långvarig lågintensiv aktivitet 

eller vila (Cliff et al, 2009).  

 

4.2 Procedur  
 

För att mäta barns fysiska aktivitet med observation, användes Children´s activity rating 

scale (CARS). CARS är uppbyggt utifrån kategorier av nivåer på fysisk aktivitet enligt 

en skala från 1 till och med 5. Kategoriernas siffror är väldefinierade och därför 

utesluter de varandra (se bilaga 2). Siffrorna definieras enligt följande: 1 = 

Stillasittande, 2 = Stillastående med små rörelser, 3 = Låg eller lätt fysisk aktivitet, 4 = 

Moderat fysisk aktivitet och 5 = Hög eller väldigt hög fysisk aktivitet (Puhl et al, 1990). 

Tidigare har validiteten undersökts studier av Brown et al (2006) samt McKenzie et al 

(2000) där de kom fram till att CARS är en en mätmetod som i hög grad mäter det som 

avses att mätas. Därefter konstruerades ett observationsprotokoll (se bilaga 2 och 3) som 

var till för att kunna sätta in klassifikationerna enligt CARS.  

 

Valet av de 5 skärningspunkterna framtagna av Freedson et al (1998), Evenson et al 

(2008), Puyau et al (2002), Mattocks et al (2008) och Treuth et al (2004) motiveras av 

att dessa är de vanligast förekommande i artiklarna som lästs och bearbetats i denna 

uppsats.  

 

Puyau et al (2002), Mattocks et al (2008) och Treuth et al (2004) kom fram till 

”gränserna” för sina skärningspunkter genom att på liknande sätt använda sig av barn 

som försökspersoner. Barnen bar accelerometer under tiden de utförde förutbestämda 

aktivitetet (dessa skiljde sig något åt mellan respektive forskare) samtidigt som 

energiförbrukningen mättes vid varje given aktivitet. När energiförbrukningen uppmätts 

jämfördes denna med accelerometer countsen och därefter bestämdes 

skärningspunkterna för varje intensitetsnivå. Freedson et al (1998) och Evenson et al 



  
 

10 

(2008) använde sig av syreupptagningsförmåga på sina försökspersoner under tiden de 

genomförde en rad olika aktiviteter. Därefter uppskattade de förhållandet mellan 

accelerometern och syreupptagningen, efter detta sattes skärningspunkterna vid 

respektive aktivitet.  

 

En pilotstudie genomfördes på förskolan med accelerometer actigraph GT1M. Syftet 

med pilotstudien var att identifiera eventuella brister i protokollets utformning och 

huruvida observatörerna kategoriserade lika utifrån en given aktivitet. Under 

pilotstudien fick observatörerna samtidigt observera och klassificera samma barn. 

Korrelationen mellan observatörerna kontrollerades genom ett intraclass correlation 

coefficient test (ICC). Testet genomfördes för att se intrabedömmar reliabiliteten, 

resultatet visade ICC = 0,921 och P= 0,000. Resultatet gör att reliabiliteten höjs då 

observatörerna klassificerar lika när de observerar samma aktivitet samtidigt, resultatet 

visar en hög signifikans vilket också ökar tillförlitligheten av studien.  

 

Det framkom även att 5 sekunders epok var den lägsta möjliga för att hinna med att 

observera och anteckna barnets aktiviteter i protokollet. Den valda tiden för 

observationerna blev 2 stycken 25 minuters perioder för att observatörerna skulle orka 

med att hålla fokus under hela perioden (25 minuter observation, 5 minuter paus, 25 

minuter observation).  

 

Observationerna var öppna, vilket betyder att barnen på förskolan var medvetna om att 

de blev observerade. Barnen informerades om vad som skulle göras och varför, vilket 

var viktigt så att de inte tog av sig mätaren, lekte med den eller alternativt aktivt 

försvårade arbetet för observatörerna.  

 

Eftersom informationen var tvungen att registreras systematiskt (var 5:e sekund) i 

protokollet, användes en applikation för smart phones som fungerar som en metronom 

(taktmätare). Denna gav ifrån sig ett ljud som signalerade att man skulle skriva in en ny 

siffra varje gång den pep (var 5:e sekund). På så sätt behövde observatörerna endast 

hålla ögonen på barnet som observerades utan att distraheras av att samtidigt behöva 

titta på sin klocka eller motsvarande. Innan varje observationstillfälle synkroniserades 

accelerometern med respektive mobiltelefon för att tiden skulle överensstämma.    

 

I studien användes GT1M ActiGraph accelerometen, med inställning att registerara 

mätningar i en axel, detta motiveras av Hislop et al (2012). Valet av 5 sekunders epok är 

efter rekommendation av tillverkaren (Mackintosh et al, 2012) och för att på ett 

noggrant sätt kunna fånga upp de korta sekvenser av aktivitet i hög frekvens som barn 

ägnar sig åt (Mackintosh et al 2012, Mahar et al, 2008). Accelerometern placerades på 

barnens högra höft vid samtliga 13 mätningar eftersom det är den vanligaste och bästa 

placeringen för att göra mätningar med accelerometer på barn 3-5 år och för att 

utförandet ska vara det samma under alla mätningar (Cliff et al 2009).  

 

 

4.3 Databehandling  
 

När mätningarna med accelerometern färdigställts lades data in via ett program ActiLife 

Data Analysis Software och de timmar som observerats fördes in i ett Excel dokument. 

Sedan fördes klassificeringarna utifrån CARS- protokollet in för hand i samma 
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dokument. Countsen kodades om i olika spann för att se hur de olika 

skärningspunkterna stämmer överens med observatörernas klassifikationer i CARS.  

 

Datan är strukturerad så att varje 5 sekunders epok har en accelerometer count och en 

motsvarande CARS klassifikationssiffra. På så sätt ser man om accelerometerns 

klassificering av en aktivitet överensstämmer med observatörernas klassning av samma 

aktivitet. Kategorierna var indelade i 5 intensitetsklassificeringar. Eftersom 

skärningspunkterna är definierade utifrån 4 olika intensiteter fick 2 intensitetsnivåer i 

CARS klumpas ihop, dessa var ”stående med rörelse” och ”låg fysisk aktivitet” som 

hädanefter benämns låg fysisk aktivitet.  

 

Den fysiska aktiviteten/inaktiviteten klassificerades efter 5 olika skärningspunkter: 

Freedson et al (1998) (FR), Puyau et al (2002) (PU), Treuth et el (2004) (TR), Mattocks 

et al (2007) (MT) och Evenson et al (2008) (EV). Motiveringen till valet av dessa 

skärningspunkter är att de är de vanligast förekommande i den litteratur som bearbetats 

till studien. Gällande EV har den skärningspunkten visat sig vara den bästa för barn i 

åldrarna 5-8 år (Trost et al, 2011).  

 

När all data från accelerometrarna och observatörernas avidentifierade resultat förts in i 

datorn analyserades resultaten i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 17.0. För att kunna beskriva fördelningen mellan variablerna gjordes 

en 2 × 2 tabell för att ta fram hur många klassifikationer som blev sant negativa (A), 

falskt negativa (B), falskt positiva (C) och sant positiva (D). Ur detta räknades 

sensitiviteten och specificiteten av varje skärningspunkt ut i förhållande till CARS 

klassifikationerna (se tabell 1).  

 

Tabell 1: Beräkning av sensitivitet= A/ (A+C) och specificitet= D/ (D+B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om några grundläggande etiska frågor – frivillighet, 

integritet, konfidentialitet. Det skrivs även om fyra etiska principer som vi har tagit 

hänsyn till i denna studie.  

 

 Informationskrav – att forskarna berättar vad studien handlar om och även 

klargör för deltagarna att deltagandet är frivillig.  

 

 Samtyckeskrav – den frivillige ska själv avgöra om medverkan i studien.  

 

 Konfidentialitetskrav – uppgifter om personerna ska behandlas med största 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

    Negativa (Cars) Positiva (Cars) 

Negativa 

(Accelerometer) 

Sant 

negativa 

 

Falsk 

negativa 

 Positiva 

(Accelerometer) 

Falsk 

positiva    

Sant 

positiva   
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 Nyttjandekrav – informationen får bara användas i forskningsändamål.  

 

Noggrann information gavs till respondenternas föräldrar genom skriftlig information 

även förskolelärarna informerades muntlig och skriftlig. Här gavs information om 

studiens syfte, rätten till anonymitet, att uppgifterna behandlas konfidentiellt, 

frivilligheten att delta i studien samt rättigheten att avbryta om så önskades. Studiens 

observationsprotokoll samt följebrev utformades med hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna fick även en 

muntlig förklaring vid observationen om vad det var som förväntades av dem och hur 

länge de skulle bära accelerometern och varför. Eventuella frågor från förskolebarnen 

besvarades också så att de skulle känna sig trygga med att bära mätaren.   

 

Alla uppgifter i studien behandlas konfidentiellt, inga personuppgifter lämnades ut till 

obehöriga. Endast forskarna själva och förskolelärarna känner till vilka som deltagit. 

Eftersom varje deltagare kodats om till en siffra under data behandlings fasen känner 

endast forskarna själva till vem som hör ihop med vilken siffra. Således hålls deltagarna 

konfidentiella. Övriga personuppgifter har enbart forskarna själva haft tillgång till, det 

vill säga inga obehöriga kan ta del av denna information. All information i studien har 

endast använts i forskningsändamål, då alla insamlade uppgifter enbart har använts i 

denna studie och det finns inget som talar för vidare användning av dessa uppgifter. 

Alla uppgifter kommer efter studiens slut att arkiveras. 
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5 Metoddiskussion  
 

5.1 Val av metod  
 

Efter litteraturbearbetningen upptäcktes ”glapp” i forskning som rör studier genomförda 

med accelerometer. Dessa ”glapp” innefattar exempelvis att accelerometern har svårt att 

skilja på olika beteenden eller aktiviteter. Mätaren under- och överskattar aktiviteter i 

olika intensitetsnivåer. Diksussionen bland forskare som gjort mätningar med 

accelerometer berörde också ämnen som val av epok och skärningspunkter samt vilken 

accelerometer som är mest lämpad för att göra mätningar med. För att försöka finna 

svar på en eller flera av dessa ”glapp” som man i tidigare studier funnit, utförmades 

studiens syfte att undersöka validiteten gällande hur väl accelerometern klassificerar 

mätningar vid 5 sekunders epok. För att kunna besvara uppsatsens syfte användes 

kvantitativ metod.  

 

För att kunna besvara syftet användes CARS som jämförelsemetod, CARS är ett bra 

komplement till accelerometern med avseende att mäta kontinuerlig och oregelbunden 

fysisk aktivitet på ett korrekt sätt (Loprinzi et al, 2011). Så med CARS kan man 

kontrollera om accelerometern mäter det den avser att mäta 

 

Motiveringen till att sensitivitet och specificitet användes för att undersöka validiteten 

på accelerometern är att det är en enkel och tillförlitlig metod för att få fram hur väl 

accelerometern klassificerar aktiviteter vid olika intensitetsnivåer jämfört med direkt 

observation (CARS). Men även för att det är en beprövad metod som använts i en 

tidigare studie (Stewart et al, 2011).  

 

Valet av 5 sekunders epok motiveras av att den fångar upp en stor spännvidd av 

aktiviteter som vid de längre epokerna suddas ut eller underklassificeras (Oliver et al, 

2011). 

 

5.2 Korrelation mellan observatörerna  
 

För att se om observatörerna klassificerar lika testades korrelationen med ett ICC test. 

Korrelationen mellan observatörerna var 0,921 där ett max är 1,000, P= 0,000. 

Resultatet visar att observatörerna med stor säkerhet mäter lika vid en situation där de 

observerar samma aktivitet.   

 

5.3 Problematik med observationerna  

Det var svårare att observera barnens rörelsemönster utomhus än inomhus, då lekytan 

utomhus var större och att störningsmomenten runtomkring var flera än inomhus och 

därför var det enklare att tappa fokus. Inomhus var det enklare att följa barnen jämfört 

med när de var ute och lekte eftersom ytan inomhus gjorde att leken blev mer stationär 

och stillasittande. När barnen vistades i inomhusmiljö var de mer ofta belägna att till en 

och samma plats under längre perioder.  

 

Verksamheten på förskolan var mer strukturerad inomhus än utomhus och detta gjorde 

även det att barnen blev mer stillasittande exempelvis under tiden förskoleläraren 

undervisade eller liknande.  

 



  
 

14 

Problem med att mäta inomhus var exempelvis när de gick på toalettbesök eller lekte i 

kojor, efter som man inte kunde se dem och därför inte heller kunde med säkerhet 

klassificera den typen av aktivitet utan fick uppskatta och anta. En annan svårighet med 

att observera inomhus var när barnen fick för sig att undvika observatören genom att 

springa iväg och gömma sig för att undvika att bli sedda, vilket inte skedde i samma 

utsträckning när observationerna skedde utomhus. 

 

Personalen på förskolan försvårade ibland också observatörerna i sitt arbete genom att 

konversera med dem, vilket kan ha gjort att fokus och koncentration på uppgiften 

periodvis försvann. 

 

I användandet av CARS som protokoll kunde hjälp av en handdator effektiviserat 

klassificerandet, det vill säga istället för att skriva in allt på papper för hand skulle man 

ha kunnat klicka i en siffra på handdatorn för att effektivisera. Det blir en liten 

fördröjning från att titta på barnet till att metronomen signalerar att man ska skriva till 

att man hittar rätt rad och sedan skriver in sin siffra.  
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6 Resultat 
 

6.1 Sensitivitet och specificitet 
 

Genom att kontrollera hur skärningspunkter som tagits fram i tidigare studier förhåller 

sig gent emot CARS-protokollet genomfördes beräkningar på sensitivitet och 

specificitet (se tabell 2). Detta för att se om accelerometern registrerar samma sak som 

observatörerna klassificerat med CARS inom varje angiven skärningspunkt.  

 

Vid stillasittande beteende klassificerade Puyau et als (2002) skärningspunkter i högst 

grad korrekt med en sensitivitet på 95 %, men skärningspunkterna hade även den lägsta 

specificiteten med 31 %. Resterande skärningspunkter hade en sensitivitet på 89 % 

vilket tyder på att alla skärningspunkter är bra på att klassificera stillasittande.  

 

Låg fysisk aktivitet klassificerades bäst av Mattocks et als (2007) skärningspunkter 

eftersom sensitiviteten var 34 % och specificiteten 57 %. Svagaste klassifikationen på 

ovanstående beteende var Puyau et als (2002) skärningspunkter med sensitivitet på 15 

% och specificitet 76 %.  

 

Evenson et als (2008) skärningspunkter hade högst sensitivitet, 18 % och lägst 

specificitet på 96 % vid moderat fysisk aktivitet. Mattocks et als (2007) 

skärningspunkter hade den lägsta sensitiviteten på 9 % och högsta specificiteten på 99 

%. 

 

Vid kraftig fysisk aktivitet hade Freedson et als (1998) skärningspunkter högst 

sensitivitet 25 % och lägst specificitet 96 %. Även här var Puyau et als (2002) 

skärningspunkter svagast på at klassificera med en sensitivitet på 5 % och en specificitet 

på 99 %.  

 

Klassificeringar vid alla fyra aktivitets beteenden var Freedson et al (1998) och Evenson 

et als (2008) skärningspunkter att föredra. Puyau et als (2002) skärningspunkter var 

sämst på att klassificera rätt beteende över lag. (se tabell 2).  
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Tabell 2: Sensitivitet och specificitet för utformning av olika counts-metoder i 

förhållande till CARS. (FA*= Fysisk aktivitet). 

 

 

 

 

Skärningspunkter 

 

Counts Sensitivitet % Specificitet % 

Freedson et al. 

   Stillasittande 0-8 89 51 

Låg FA* 9-185 31 65 

Moderat FA* 186-345 16 96 

Kraftig FA* 345-1050 25 96 

Evenson et al. 

   Stillasittande 0-8 89 51 

Låg FA* 9-191 30 66 

Moderat FA* 192-334 18 96 

Kraftig FA* 335-1050 23 97 

Puyau et al. 

   Stillasittande 0-66 95 31 

Låg FA* 67-268 15 76 

Moderat FA* 269-683 16 97 

Kraftig FA* 684-1050  5 99 

Treuth et al. 

   Stillasittande 0-8 89 51 

Låg FA* 9-249 33 60 

Moderat FA* 250-433 13 97 

Kraftig FA* 434-1050 12 98 

Mattocks et al. 

   Stillasittande 0-8 89 51 

Låg FA* 9-298 34 57 

Moderat FA* 299-510 9 99 

Kraftig FA* 511-1050 9 98 
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7 Resultatdiskussion 
 

7.1 Sensitivitet och specificitet (se tabell 2) 
 

Efter att ha testat sensitiviteten och specificitet för de olika skärningspunkter gentemot 

observatörernas CARS klassificeringar kan man se att det är skillnad mellan dem.  

 

Valet av skärningspunkter spelar roll för utfallet av klassificeringarna i fysisk 

aktivitet/inaktivitet som man också sett i Kim et al (2012A), Hislop et al (2012), Fisher 

et al (2012), Mackintosh et al (2012), Bornstein et al (2011).  

 

Puyau et als (2002) klassificeringar stämmer bäst överens med CARS gällande 

klassificeringar i stillasittande och sticker ut något med en sensitivitet på 95 %. 

Specificitetens utfall på stillasittande klassificeringar var 51 % för alla forskares 

skärningspunkter utom Puyau et al (2002) där det endast låg på 30 %.  

 

Puyau et als (2002) skärningspunkt går vid 66 count, de andra har sin skärningspunkt 

för stillasittande vid 8 count. Då Puyau et als (2002) spann är högre i jämförelse med de 

andra skärningspunkterna gör det att fler sant positiva stillasittande identifieras. Men 

valet av en hög skärningspunkt för stillasittande gör att andra aktiviteter också fångas 

upp, alltså det är mycket ”brus” i datan. Man kan inte dra några slutsatser om Puyau et 

als (2002) skärningspunkter är bättre på att klassificera stillasittande än någon av de 

andra forskarnas skärningspunkter. 

 

Samtliga 5 skärningspunkter stämmer väl överens med observatörernas CARS 

klassificeringar för stillasittande. Man lyckas identifiera de stillasittande som faktiskt 

också är stillasittande med en sensitivitet på 89 % vid 4 av 5 skärningspunkter.  

  

I tabell 2 ser man att accelerometern är dålig på att klassificera låg fysisk aktivitet. Det 

kan bero på att accelerometern endast kan registrera aktivitet i den del av kroppen 

mätaren är fäst i (Cliff et al, 2009). Ett exempel på detta är att enligt CARS så 

klassificeras rörelse i händer och fötter som en 2:a medan accelerometern inte fångar 

upp denna aktivitet eftersom mätaren sitter fast i bältet vid höften. Istället klassificeras 

detta som stillasittande aktivitet. Därför är sensitiviteten i låg fysisk aktivitet så pass 

svag.  

 

Vid låg fysisk aktivitet stämmer sensitiviteten inte överens lika bra som vid 

stillasittande. Sensitiviteten ligger omkring 30 % för alla skärningspunkter utom Puyau 

et als (2002), som bara lyckas klassificera låg fysisk aktivitet i 15 % av fallen. 

Specificiteten är inom ett spann på 60- 76 % med Treuth et al lägst, och Puyau et al 

(2002) högst. Förklaringen är att Puyau et al (2002) även här har ett större spann på 

skärningspunkten för låg fysisk aktivitet och fångar därför upp alla sant positiva 

klassifikationer men även sant negativa klassifikationer.  

 

Detta har Mackintosh et al (2012) diskuterat kring och menar på att höga 

skärningspunkter för stillasittande kan leda till aktiviteter som är låg intensiva 

missklassificeras som stillasittande vilket Puyau et al (2002) är ett bra exempel på i 

denna studie.  
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Sensitiviteten för moderat fysisk aktivitet är spridd från 9 till 18 % mellan 

skärningspunkterna. Specificiteten är hög (96- 99 %) i alla 4 skärningspunkter för 

moderat fysisk aktivitet. Det tros bero på att moderat fysisk aktivitet antingen under- 

eller överklassificeras av accelerometern, samtidigt som observatörerna med CARS 

fångar den sanna aktiviteten.  

 

Samma problem återkommer vid högre intensiteter där accelerometern klassificerar 

många sant negativa och sensitiviteten är genomgående låg. Freedson et al (1998) är i 

topp med en siffra på 25 %, följt at Evenson et al (2008) 23 %, Treuth et al (2004) 12 

%, Mattocks et al (2007) 9 % och Puyau et al (2002) på 5 %. Precis som vid moderat 

fysisk aktivitet är specificiteten hög i kraftig fysisk aktivitet. Detta kan förklaras av 

accelerometerns oförmåga att klassificera den aktivitet det verkligen är, eftersom 

mätaren inte tar hänsyn till om rörelsen är i exempelvis kuperad terräng eller när barnen 

bär på saker (Cliff et al, 2009). Accelerometern kan inte heller registrera cykling 

(Dencker et al, 2012). CARS-protokollet tar hänsyn till dessa aktiviteter och det kan 

vara en del i förklaringen till att de två mätmetoderna inte överensstämmer vid 

aktiviteter med högintensitet. 

 

Cliff et al (2009) skriver att barns aktvitetsmönster innefattar korta aktiviteter vid kraftig 

intensitet, vilket gör att det är svårt för observatörer att klassificera in dem rätt. Samma 

problem gäller för accelerometern som ofta underklassificerar denna typ av aktiviteter. 

Överlappar aktiviteten mellan 2 epoker kan mätaren missa att registrera (McClain et al, 

2008). 

 

Freedson et al (1998) och Evenson et al (2008) är dem två som klassificerar flest sant 

positiva svar inom alla 4 nivåerna av fysisk aktivitet vilket kan bero på att de har 

likande skärningspunkter och spannen på dessa är mindre än vad de andra 

skärningspunkterna är. Puyau et als (2002) skärningspunkt var den som klassificerade 

minst antal sant positiva inom alla nivåerna av fysisk aktivitet och som ovan nämnts så 

beror det troligast på att denna skärningspunkt var den med störst variation.  

 

Alla skärningspunkter är goda för att klassificera stillasittande beteende, men för de 

andra 3 intensitetsnivåerna är sensitiviteten låg och specificiteten hög. Alltså 

accelerometern kan inte klassificera in låg-, moderat- eller kraftigt fysiskt aktivitet 

bättre än slumpen eftersom sensitiviteten är under 50 %. 

 

Precis som Bornstein et al (2011) identifierat spelar valet av skärningspunkt stor roll för 

utfallet av resultatet vid mätningar med accelerometer, vilket också speglats i denna 

studie. Adderar man sedan till en kontrollmetod (CARS) för att se om accelerometern 

mäter det den avser mäta får man ytterligare ett kvitto på detta.  

 

Oliver et als (2009) resonemang kring felklassificering vid höga intensitetsnivåer 

stämmer bra även i denna studie. Höga aktivitetsnivåer är i störst utsträckning uppmätt 

till något annat än vad observatörerna klassificerat in i CARS protokollet.  

 

McClain et al (2008) skriver att om man lyckas fånga upp barns oregelbundna och 

kontinuerliga aktivitets mönster i fysisk aktivitet på ett korrekt sätt, kan direkt 

observation med CARS vara ett bra komplement till accelerometern. Men resultatet i 

denna studie tyder på något annat. En förklaring till att det ser ut så är kan vara att 

observatörerna inte registrerat rätt aktivitet eller att accelerometern inte lyckats fånga 

upp det som observatörerna sett.  
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Valet av epok kan påverka resultatet. Hade observationerna utförts med 1 sekunders 

epoker skulle kanske utfallet sett annorlunda ut. Hislop et al (2012) visade på att kortare 

epoker ger ett signifikant utfall på antal minuter som registreras vid aktiviteter som 

motsvarar moderat till kraftig fysisk aktivitet och skiljer sig mindre i förhållande till 

direkt observation jämfört med längre epoker.  

 

7.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   
 

Att accelerometern och CARS protokollet är reliabilitets- och validitetstestade ger tyngd 

åt resultatet då det är två metoder som är rekommenderade till användning av forskning 

som avser att mäta fysisk aktivitet och inaktivitet.  

 

Hade upprepade mätningar genomförts på samma grupp men med andra observatörer är 

det däremot inte säkert att mätningarna hade gett samma utslag på sensitivitet och 

specificiteten. För att i denna studie är det två otränade observatörer som observerar och 

om det istället hade varit två tränade observatörer, hade de eventuellt varit bättre på att 

registrera fler sant positiva klassifikationer. De tester som genomförts är relevanta för 

studiens syfte och är mätt på ett tillförlitligt sätt därför höjer även det reliabiliteten.  

 

Reliabiliteten är också den hög eftersom man kan följa forskningsproceduren genom 

uppsatsen för att på likartat sätt genomföra samma studie gång på gång, och få likartade 

resultat, förutsatt att man har två eller flera observatörer med hög korrelation mellan sig.  

 

Accelerometern som valideras i denna studie mäter inte det den avser att mäta med 

undersökta skärningspunkter och därför får accelerometern som mätmetod låg validitet. 

Eftersom accelerometern i 3 av 4 skärningspunkter klassificerar sämre än slumpen 

(sensitivtet < 50 %) så är också reliabiliteten på mätinstrumentet låg då tillförlitligheten 

på de uppmätta resultaten inte är pålitliga.   

 

Flera olika forskares skärningspunkter har använts för att få fram så generaliserbara 

resultat som möjligt. Resultatet av studien är representativt och generaliserbart eftersom 

om samma studiedesign tillämpas på samma urvalsgrupp av barn i åldrarna 3-5 år med 

samma mätmetoder som i denna kommer utfallet att likna resultatet i denna studie.  

 

7.3 Framtida forskning 

 

I framtida studier inom samma fält borde forskningen rikta sig emot att arbeta fram 

skärningspunkter som är mer kompatibla med CARS än de som använts i denna studie. 

Detta för att på ett säkrare sätt kunna hitta flera typer av beteenden i fysisk aktivitet och 

inaktivitet än som upptäckts och klassificerats som sant positiva i denna studie. 

Accelerometerns känslighet är också det en viktig del att ta hänsyn till i framtida 

forskning, vad konsekvenserna av att ha en hög känslighet inställd kontra en låg 

känslighetsinställning. Mycket brus i data eller att riskerna att missa aktiviteter som är 

på låg aktivitet. Hur ska man lyckas hitta den faktiska aktiviteten/ inaktiviteten utan att 

missa eller få med sådant som inte är faktisk aktivitet/inaktivitet. Mycket arbete och 

forskning med accelerometern krävs för att få den mer precis och kunna med säkerhet 

konstatera att det man uppmäter faktiskt stämmer.  
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Om man ska bygga vidare på denna studie föreslås det att forskare undersöker och testar 

andra skärningspunkter och observationsprotokoll, för att på så sätt validera 

accelerometern ytterligare. I framtida studier som syftar till att se om accelerometern 

mäter det den är avsedd för att mäta, bör dataunderlaget täcka en större spännvid av 

aktivitetsnivåer eftersom en stor del av den insamlade datan i denna studie var på nivåer 

från stillasittande till och med moderat fysisk aktivitet.  

 

Data vid nivåerna för kraftig fysisk aktivitet var en väldigt liten del och därför bör man 

vidare undersöka dessa. För att göra detta kan man se till att försökspersonerna får göra 

förutbestämda aktiviteter med högintensitet under en viss period av tid, för att sedan i 

efterhand vid dataanalyser se hur väl accelerometern lyckas fånga upp dessa och hur de 

blir klassificerade, jämfört med CARS alternativt annat validerat observations protokoll.  

 

Gällande skärningspunkter krävs vidare forskning för att kunna komma fram till mer 

åldersspecifika skärningspunkter, då det visat sig i andra studier så väl som denna att 

generella skärningspunkter inte fungerar som standard för alla åldersgrupper.  

 

Författarna till denna uppsats ser också gärna att framtida studier undersöker huruvida 

utfallet med samma studie design ser ut med en epok på 1 sekund, och om 

observationerna utförs efter att barnen filmats så att man i efterhand kan göra 

klassificeringarna i lugn och ro utan bruset som förekommit under denna studie vid 

observationerna på förskolan. Detta skulle kunna tänkas göra att observationerna blir 

bättre och mer korrekt klassificerade utifrån CARS. Men det skulle också kunna tänkas 

göra att man på ett bättre sätt kan fånga upp barnens korta sporadiska aktiviteter i 

kraftig fysisk aktivitet, jämfört med epoken 5 sekunder som använts i denna studie. 
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8 Konklusion  
 

Studien svarade på syftet att undersöka validiteten gällande hur väl accelerometern 

klassificerar mätningar vid 5 sekunders epok.  

 

Resultatet visade att accelerometern inte är bra på att klassificera aktiviteter vid 5 

sekunders epok i förhållande till observationsprotokollet CARS.  

 

Validiteten av mätningarna är låg då sensitiviteten är lägre än 50 % i 3 av 4 

skärningspunkter vilket betyder att klassificeringarna skulle kunna förklaras av 

slumpen.  

 

Accelerometern klassificerade bäst på stillasittande aktiviteter och betydlig sämre på 

aktivitetsnivåer över stillasittande. Valet av skärningspunkter spelar inte heller någon 

roll gentemot klassificeringar i CARS då sensitiviteten genomgående är låg och 

specificiteten genomgående är hög.  

 

Accelerometern och CARS är inte två metoder som är bra att använda tillsammans, 

åtminstone inte med de skärningspunkter som använts i denna studie och vid en 5 

sekunders epok. Detta på grund av att sensitiviteten och specificiteten i resultatet är så 

pass låg.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Information till föräldrar 
 

Information angående studien ”Undersökning av Accelerometer som mätmetod”. 

 

För att undersöka accelerometern (en mätmetod för att mäta fysisk aktivitet med hjälp 

av en apparat lika stor som en tändsticksask som fästs vid midjan) får förskolebarnen 

bära accelerometern under 55 minuter vid ett tillfälle samtidigt som vi observerar 

barnet. Accelerometern delas personligen ut och samlas in av oss vid observationen.  

 

Som förälder behövs din tillåtelse för att ditt barn ska kunna deltaga i studien. Av ditt 

barn fordras att han/hon bär accelerometern under 55 minuter vid ett tillfälle.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst under undersökningens gång 

välja att avbryta Ditt barns medverkan utan att Du behöver ange något skäl till detta. 

Ditt barns resultat kommer att bearbetas på ett sådant sätt att de inte kan härledas till 

Barnet som person.  

 

Resultat av studien presenteras i en C-uppsats skrivet vid Linneuniversitet Kalmar. 

Om ni har några frågor kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

 

Sabina Ninn & Daniel Rydqvist 

Studenter vid Linneuniversitetet Kalmar 

Tel. 0734- 227031 alt. 0723100404 

E – post: sn222bp@student.lnu.se alt. dr222ad@student.lnu.se  

 

Handledare och ansvarig forskare: Patrick Bergman (Patrick.bergman@lnu.se) 

Universitetslektor, PhD, Leg sjukgymnast 

Institutionen för idrottsvetenskap 

Linneuniversitetet, 0480-446332 

 

Intresseanmälan 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien ” Undersökning av accelerometern som 

mätmetod”. 

 

 

Namn:____________________________________________________ 

 

 

Barnets namn:______________________________________________ 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

mailto:sn222bp@student.lnu.se
mailto:dr222ad@student.lnu.se
mailto:Patrick.bergman@lnu.se
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Bilaga 2: Förklaring av CARS- protokollet  
 

Tabell 1: Här ser man vilken/ vilka aktiviteter som är kopplade till respektive siffra som 

använts vid observationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level/Description   Representative Activities     

1 Stationary- no movement Lying, Sitting 

   2 Stationary whit movement Standing/coloring, Standing/ball activity 

 3 Translocation slow/easy Walk 2,5 mph, 0% grade 

  4 Translocation moderate Walk 2,5 mph, 5% grade, walk 2,5 mph, 10% grade 

5 Translocation fast, very fast Walk 2,5 mph, 15% grade     
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Bilaga 3: CARS-protokoll 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

00.05 04.15 08.25 12.35 16.45 20.55 

00.10 04.20 08.30 12.40 16.50 21.00 

00.15 04.25 08.35 12.45 16.55 21.05 

00.20 04.30 08.40 12.50 17.00 21.10 

00.25 04.35 08.45 12.55 17.05 21.15 

00.30 04.40 08.50 13.00 17.10 21.20 

00.35 04.45 08.55 13.05 17.15 21.25 

00.40 04.50 09.00 13.10 17.20 21.30 

00.45 04.55 09.05 13.15 17.25 21.35 

00.50 05.00 09.10 13.20 17.30 21.40 

00.55 05.05 09.15 13.25 17.35 21.45 

01.00 05.10 09.20 13.30 17.40 21.50. 

01.05 05.15 09.25 13.35 17.45 21.55 

01.10 05.20 09.30 13.40 17.50 22.00 

01.15 05.25 09.35 13.45 17.55 22.05 

01.20 05.30 09.40 13.50 18.00 22.10 

01.25 05.35 09.45 13.55 18.05 22.15 

01.30 05.40 09.50 14.00 18.10 22.20 

01.35 05.45 09.55 14.05 18.15 22.25 

01.40 05.50 10.00 14.10 18.20 22.30 

01.45 05.55 10.05 14.15 18.25 22.35 

01.50 06.00 10.10 14.20 18.30 22.40 

01.55 06.05 10.15 14.25 18.35 22.45 

02.00 06.10 10.20 14.30 18.40 22.50 

02.05 06.15 10.25 14.35 18.45 22.55 

02.10 06.20 10.30 14.40 18.50 23.00 

02.15 06.25 10.35 14.45 18.55 23.05 

02.20 06.30 10.40 14.50 19.00 23.10 

02.25 06.35 10.45 14.55 19.05 23.15 

02.30 06.40 10.50 15.00 19.10 23.20 

02.35 06.45 10.55 15.05 19.15 23.25 

02.40 06.50 11.00 15.10 19.20 23.30 

02.45 06.55 11.05 15.15 19.25 23.35 

02.50 07.00 11.10 15.20 19.30 23.40 

02.55 07.05 11.15 15.25 19.35 23.45 

03.00 07.10 11.20 15.30 19.40 23.50 

03.05 07.15 11.25 15.35 19.45 23.55 

03.10 07.20 11.30 15.40 19.50 24.00 

03.15 07.25 11.35 15.45 19.55 24.05 

03.20 07.30 11.40 15.50 20.00 24.10 

03.25 07.35 11.45 15.55 20.05 24.15 

03.30 07.40 11.50 16.00 20.10 24.20 

03.35 07.45 11.55 16.05 20.15 24.25 

03.40 07.50 12.00 16.10 20.20 24.30 

03.45 07.55 12.05 16.15 20.25 24.35 

03.50 08.00 12.10 16.20 20.30 24.40 

03.55 08.05 12.15 16.25 20.35 24.45 

04.00 08.10 12.20 16.30 20.40 24.50 

04.05 08.15 12.25 16.35 20.45 24.55 

04.10 08.20 12.30 16.40 20.50 25.00 


