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Abstrakt 
 

Bakgrund: Idag är det allmänt känt att fysisk aktivitet är bra för vår hälsa. 

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad sjukdomar och förtidig 

död. Många länder har rekommendationer för minsta nivå av fysisk aktivitet. 

Dessa rekommendationer baserar sig på forskning om nivåer av fysisk 

aktivitet i förhållande till hälsovinster. Det finns stora skillnader i fysisk 

aktivitetsnivå hos olika grupper i samhället. Forskning tyder på att personer 

med utvecklingsstörning tillhör en grupp som inte når upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Syftet med studien var att 

undersöka om elever som går i gymnasiesärskola är lika fysiskt aktiva som 

gymnasieelever. Syftet var också att undersöka om det finns någon skillnad i 

antal steg per dag mellan pojkar och flickor i gymnasiesärskolan samt om 

elever i gymnasiesärskolan uppnår rekommendationerna för antal steg per 

dag. Totalt 25 elever från en gymnasiesärskola och 26 elever från en 

gymnasieskola deltog i studien. Under fyra på varandra följande dagar fick de 

bära en förseglad stegräknare som lästes av varje morgon. Resultaten visade 

att det inte var någon signifikant skillnad i antal steg per dag mellan 

gymnasiesärskoleeleverna och gymnasieeleverna. Gymnasiesärskoleeleverna 

uppfyllde rekommendationerna för antal steg per dag. Det var ingen 

signifikant skillnad i antal steg per dag mellan pojkar och flickor i 

gymnasiesärskolan. Konklusion: det var ingen skillnad i antal steg per dag 

och båda grupperna kom upp i rekommendationerna i antal steg per dag.  

 

Nyckelord 

 

Fysisk aktivitet, utvecklingsstörning, gymnasiesärskola, stegräknare 
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1 Inledning 

 

Det är allmänt känt är att fysisk aktivitet är bra för hälsan och välbefinnandet (WHO 

2013, FYSS 2008, FHI 2012) . Det finns rekommendationer för hur mycket man bör 

röra på sig för att uppnå hälsovinster (Nordiska Rådet 2004, FHI 2012) . Många studier 

visar dock att nivån av fysisk aktivitet skiljer sig mellan olika grupper i samhället (FHI 

2005, Rasmussen 2004, Hagströmer 2007). Föreliggande studie undersöker hur det ser 

ut vad gäller steg per dag hos elever på en gymnasiesärskola, skiljer sig deras antal steg 

per dag från gymnasieelevers. De elever som är med i studien är mellan 16 och 21år och 

är i gränslandet mellan vuxen och barn. Därför inkluderas forskning både vad gäller 

barn och vuxna i bakgrunden. 

 

1.1 Definitioner 

 

Fortsättningsvis kommer följande definitioner att gälla för denna studie. 

Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i en ökad energiförbrukning (Caspersen 1985). 

World Health Organisation (WHO 2013) menar att man inte ska missta fysisk aktivitet 

för bara sport utan att även andra aktiviteter så som t.ex. leka, gå, dansa, utför 

hushållssysslor och trädgårdssysslor också räknas till fysisk aktivitet. 

Hälsa är ett tillstånd av total fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara 

avsaknad av sjukdom (WHO 1948). Winroth använder sig i sin bok av den egna 

definitionen hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara 

vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål, det är denna 

definition som kommer att utgås från i föreliggande studie (Winroth 2008). 

Folkhälsoinstitutet (FHI) menar att hälsofrämjande fysisk aktivitet är sådan aktivitet 

som främjar hälsan utan att orsaka skada (FHI 2012). 

Definitionen av att vara fysiskt inaktiv i denna uppsats är då man inte uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. 
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1.2 Fysisk aktivitet 

 

1.2.1 Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Hälsoeffekter kan uppnås vid både måttlig och högintensiv fysisk aktivitet. Exempel på 

måttlig aktivitet kan vara en rask promenad, dans eller hushållssysslor och exempel på 

mer intensiv aktivitet kan vara löpning eller snabb cykling (WHO 2013).  

Att vara fysiskt aktiv minskar risken för förtidig död. Risken för att utveckla olika 

sjukdomar så som t.ex. hjärtkärlsjukdom och diabetes typ2 minskas om man har en 

fysiskt aktiv livsstil, det vill säga rör på sig minst 30 minuter varje dag på minst måttlig 

nivå (FYSS 2008). 

Enligt WHO (2013) är fysisk inaktivitet den fjärde största riskfaktorn för global 

dödlighet (WHO 2013). Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar så som hjärt-

kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och 

cancer (FHI 2012) 

Det finns många fördelar med att vara fysiskt aktiv som ung då det bidrar till att man 

utvecklar det kardiovaskulära systemet och den neuromuskulär koordination samt bidrar 

till ett starkare skelett. Det bidrar också till kontroll över ångest och depression, att man 

bibehåller en hälsosam kroppsvikt, ökat självförtroende och social interaktion (WHO 

2011). 

En artikelgranskning gjord av Strong m.fl.(2005) över forskning om den fysiska 

aktivitetens påverkan på barn och ungdomar mellan 6 och 18 år visade att fysisk 

inaktivitet är en stark bidragande faktor till övervikt. Därför menar Strong m.fl. (2005) 

att barn och ungdomar inte bör spendera mer är två timmar om dagen med stillasittande 

aktiviteter, så som tv-tittande och datoranvändande. Strong m.fl. menar att de 

rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar som gäller idag, stämmer 

överens med vad forskningen säger om nivå av aktivitet för att uppnå hälsovinster och 

förebygga ohälsa. Uppnår man rekommendationerna så bidrar det till en ökning av 

muskelstyrka, kondition, uthållighet och ett starkt skelett samt förebygger fetma (Strong 

m.fl. 2005). 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet hos olika grupper i samhället 

Det finns forskning som tyder på att hur fysiskt aktiv man är skiljer sig mellan olika 

grupper i samhället. Enligt FHI är de med hög socioekonomisk status och de som är 

födda i Sverige generellt mindre stillasittande än de med lägre inkomst och utbildning 
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samt utlandsfödda (FHI, 2005). Olikheter i fysisk aktivitetsnivå mellan könen har också 

identifierats (Rasmussen 2004, Hagströmer 2007). Att det även kan skilja sig mellan 

olika gymnasieprogram tyder Tugetams (2012) studie, om fysisk aktivitet och fysisk 

självkänsla, på. Hon har sett att de som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram rör 

på sig mindre än de som går ett studieförberedande program (Tugetam 2012). 

 

1.2.3 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Nordiska rådet har för barn och ungdomar tagit fram rekommendationen för fysisk 

aktivitet som gäller för de Nordiska länderna. De menar att barn och ungdomar bör vara 

fysiskt aktiva 60 minuter om dagen på minst måttlig intensitet. Aktiviteten bör innehålla 

moment som utvecklar både kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, koordination 

och reaktionstid. Den fysiska aktiviteten kan delas upp under dagen och behöver inte 

vara 60 minuter i sträck (Nordiska Rådet 2004). För vuxna är rekommendationen 30 

minuter fysisk aktivitet per dag, helst varje dag, på minst måttlig intensitet (FHI 2012). 

Nuvarande rekommendationer för fysisk aktivitet i termer av steg per dag för ungdomar 

mellan 12-19 år är 10 000- 11 700 steg per dag för att uppnå rekommendationerna 

(Tudor- Locke 2011). För vuxna är motsvarande rekommendationer 7000-8000 steg per 

dag för att uppnå rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet (Tudor-Locke 2011). 

 

1.3 Frivillig skolform 

1.3.1 Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan är en treårig utbildning för de ungdomar som avslutat grundskolan. 

Det finns 18 program att välja mellan, 12 yrkesprogram som ska förbereda eleverna för 

yrkeslivet och 6 program som är högskoleförberedande. Gymnasieskolan syftar till att 

ge en grund för arbetslivet, till vidare studier efter gymnasiet, personlig utveckling och 

ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket 2011). 

 

1.3.2 Gymnasiesärskolan 

För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till 

grundskolan. Socialstyrelsen använder följande definition på utvecklingsstörning: ”en 

nedsättning i intelligensförmågan som är konstaterad före 18 års ålder och samtidig en 

nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende” (Socialstyrelsen 2006). Denna definition 

liknar den man använder sig av i USA (American Association on Mental Retardation 

2002) De nämner också att för att diagnostiseras med utvecklingsstörning ska man ha 
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ett IQ under 70 och ha begränsningar i sociala, utbildningsrelaterade och praktiska 

förmågor (Socialstyrelsen 2006).  

Grundsärskolan har en egen läroplan och består av nio årskurser med möjlighet till att 

läsa ett tionde år. Ett begåvningstest genomföras för att se om eleven tillhör särskolan 

eller inte. Det innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med utvecklingsstörning som 

gått i särskolan eller träningsskola. Inom gymnasiesärskolan finns det nationella, 

specialutformade och individuella program. Gymnasiesärskolan har samma läroplan 

som gymnasieskolan och alla program är fyraåriga (Skolverket 2011) Det är viktigt att 

undervisningen anpassas efter individen på ett sätt som medför att den får så lika 

kunskaper som gymnasieeleverna som möjligt (SOU 2011). 

 Innan den nya läroplanen kom 2011 kunde även personer med autism eller 

autismliknande tillstånd gå i särskolan. Nu får dessa personer inte gå i särskolan om de 

inte också har en utvecklingsstörning. De som började gymnasiesärskolan innan den 

nya läroplanen togs i bruk får gå klart sin utbildning. Det kan alltså fortfarande 

förekomma personer som inte har utvecklingsstörning i gymnasiesärskolan (Skolverket 

2011).  

 

1.4 Fysisk aktivitet hos personer med utvecklingsstörning 

 

1.4.1 Fysisk aktivitet hos vuxna med utvecklingsstörning 

Det finns forskning som tyder på att fysisk inaktivitet är vanligt hos personer med 

utvecklingsstörning (Draheim 2002, Emerson 2005, Finlayson m.fl. 2009, Robertson 

m.fl. 2000). I Storbritannien har en studie gjorts med syftet ta reda på vilka som är de 

vanligaste livsstilsrelaterade riskfaktorerna för ohälsa hos personer med 

utvecklingsstörning. De kom fram till att fysisk inaktivitet var den största faktorn som 

påverkar denna grupps hälsa negativt. I undersökningen såg man att 84 % av männen 

och 80 % av kvinnorna var fysiskt inaktiva och låg på samma nivå som de i övriga 

befolkningen som är 70 år och äldre (Robertson m.fl. 2000). 

I en artikelgranskning gjord av Stanish m.fl. (2006) där man inkluderat artiklar som 

undersökt i hur stor utsträckning personer med utvecklingsstörning når 

rekommendationerna för fysisk aktivitet har de sett att det är 17,5 till 33 % som når upp 

till rekommendationerna. Det framkommer inte i deras studie om aktiviteten skiljer sig 

från övriga befolkningen (Stanish m.fl 2006). Robertson m.fl. menar att troligtvis är en 
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ökning av måttlig eller mer intensiv fysisk aktivitet det mest effektiva sättet att förbättra 

hälsan i denna grupp (Robertson m.fl. 2000). 

  

1.4.2 Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning 

Hinckson m.fl. (2013) har gjort en artikelgranskning där de gått igenom forskning om 

fysisk aktivitet hos barn och ungdomar mellan 5 och 18 år med en utvecklingsstörning. 

Dessa barn och ungdomar var mindre fysiskt aktiva än barn utan utvecklingsstörning i 

samma ålder. Dock ansåg de att reliabiliteten och validiteten var låg i många av dessa 

studier (Hinckson 2013). En annan litteraturgenomgång, gjord av Frey m.fl. (2008), på 

artiklar om fysisk aktivitet hos ungdomar med utvecklingsstörning, visar också att de få 

undersökningar som finns ofta är bristfälliga. De artiklar de gått igenom visar väldigt 

olika resultat, allt ifrån att de med en utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva än 

sina jämnåriga till att de är mer aktiva (Frey m.fl. 2008). 

Blomdahl och Elofsson (2011) har gjort en undersökning där elever i särskolan i fyra 

olika kommuner i Sverige fått svara på frågor gällande deras fysiska aktivitet och om de 

är medlem i någon idrottsförening. Totalt var det 443 elever som gick på högstadiet 

eller gymnasiet som deltog i studien. Det var fler pojkar än flickor i studien och det, 

förklarar författaren, kan ha att göra med att det generellt är fler pojkar som går 

särskola. I denna undersökning utgick de ifrån att om man tränar två gånger i veckan 

eller mer, på en nivå där man blir svettig eller andfådd så räknas man som fysiskt aktiv. 

De har jämfört det insamlade materialet med likadana studier som gjorts på högstadie- 

och gymnasieskolor. De har då sett att de som går i särskolan är betydlig mer fysiskt 

inaktiv än de övriga ungdomarna. Av de elever som gick i gymnasiesärskola var 66 % 

fysiskt inaktiva motsvarande för de elever som gick gymnasiet var 38 %. Även 

deltagande i en idrottsförening är betydligt mindre inom särskolegruppen (Blomdahl & 

Eriksson 2011).  

Den vetenskaplig litteratur om de fysiska aktivitetsvanorna hos personer med 

utvecklingsstörning är ofta bristfällig och det behövs mer forskning inom området 

(Stanish m.fl. 2006, Frey m.fl. 2008, Hinckson 2013). Särskilt då det finns forskning 

som tyder på att denna grupp har sämre kondition och bentäthet samt högre andel total 

fettmassa än övriga befolkningen (Graham & Reid 1996, Gillespie 2003, Pitteti m.fl. 

2001). Det finns enligt Frey m.fl. mycket forskning vad det gäller personer med 

utvecklingsstörning och nivåer av fysisk kapacitet men inte mycket om graden av fysisk 

aktivitet. De menar därför att det är viktigt att framtida forskning lägger vikten vid hur 
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det ser ut med deltagande och utövande av fysisk aktivitet i denna grupp. Detta för att 

kunna fastställa graden av fysisk aktivitet och se om den skiljer sig från övriga 

befolkningen. För att få fram tillförlitlig data för barn och ungdomar rekommenderar de 

att man vid sådana studier använder sig av flera mätinstrument (Frey 2008). 
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om elever som går i gymnasiesärskola är lika 

fysiskt aktiva som gymnasieelever. Syftet var också att undersöka om det finns någon 

skillnad i antal steg per dag mellan pojkar och flickor i gymnasiesärskolan samt om 

elever i gymnasiesärskolan uppnår rekommendationerna för antal steg per dag. 

 

 

Baserat på uppsatsens syfte skall följande frågor besvaras: 

 

1. Är det ingen skillnad i antal steg per dag mellan elever på gymnasiesärskolan och 

elever på gymnasieskolan? 

 

2. Hur stor andel av eleverna på gymnasiesärskolan uppnår rekommendationerna för 

antal steg per dag? 

 

3. Skiljer sig antal steg per dag mellan pojkar och flickor i gymnasiesärskolan? 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

I föreliggande studie har en kvantitativ metod använts och data samlades in med hjälp 

av stegräknare som mätte antal steg per dag. Kvantitativa metoder innefattar sådant som 

går att beskriva med siffror och passar bra för att göra generaliseringar utifrån mindre 

grupper (Eliasson 2006) 

 

3.2 Stegräknare 

En stegräknare räknar antal steg man tar under tiden man har den på sig. Den mäter inte 

bara steg då vi promenerar utan också de steg vi tar i vardagen när vi t.ex. roterar eller 

tar ett steg i sidled. Därför är detta ett instrument som är till för att mäta den vardagliga 

fysiska aktiviteten. Negativt med stegräknaren är att den inte kan mäta aktivitet vid 

simning eller cykling. Den säger inte heller något om intensiteten eller vilken aktivitet 

man utför (Crouter m.fl. 2003). I denna undersökning har Yamax LS-2000 använts det 

är den stegräknare som främst har använts för att ta fram riktlinjerna för 

stegrekommendationerna. (Tudor-Locke 2011) . Denna stegräknare räknas som ”golden 

standard” och referensmätare (Tudor-Locke 2006) och har validitetstestats 2003 och 

2004 (Crouter 2003, Schnider 2004). Hos barn och ungdomar rekommenderas att de bär 

stegräknaren i minst fyra dagar för att få tillförlitlig data (Tudor-Locke m.fl. 2009).  

Denna studie har utgått från stegrekommendationen för ungdomar, detta för att 

huvuddelen av deltagarna i studien var 19 år eller yngre. Då rekommendationen är 

mellan 10000 och 11700 steg per dag drogs gränsen vid 10000 steg. Detta för att det 

ligger närmst rekommendationerna för vuxna 7000-8000 steg per dag då det 

förekommer elever som är över 19 år i studien.  

 

3.3 Studiepopulation 

I studien inkluderades 25 elever från en gymnasiesärskola och 26 elever från en 

gymnasieskola. Det var 31 flickor och 20 pojkar som deltog i studien och de var mellan 

16 och 21 år gamla. Medelåldern hos eleverna på gymnasiesärskolan var 18,3 år och hos 

gymnasieeleverna var den 17,1 år. Eleverna från gymnasiesärskolan gick nationella eller 

individuella program. De elever som deltog från gymnasieskolan gick hotell och turism, 

hantverk eller estetiskt programmet. Av de 51 elever som inkluderades i studien 
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fullföljde 32 stycken elever undersökningen, dessa elever hade tillräcklig stegdata. 

Alltså var det 19 stycken elever som inte fullföljde studien. Anledningar till bortfallet 

var bland annat avhopp, sjukdom och att man glömt att använda stegräknaren. 

Fördelningen mellan pojkar och flickor var inte jämt fördelad i någon av grupperna.  

 

 

 

Figur 1. Flödesschema som beskriver deltagarna som inkluderades, bortfall, hur många 

dagar som justerades upp från tre till fyra dagar och slutligen hur många som var med i 

analysen. 

 

3.4 Procedur 

Ett strategiskt urval gjordes av skolorna pga. lämpligt geografiskt läge. Mail skickades 

ut till rektorer för förfrågan om medverkan. Idrottslärarna på respektive skola 

tillfrågades om de tillät att undersökningsledaren kom ut med information och förfrågan 

om deltagande till eleverna. Vid förfrågan om deltagande i studien informerades 

eleverna muntligt och skriftligt i missivbrevet (bilaga 1) om undersökningens syfte och 

hur det skulle gå till. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att man när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande. Eleverna informerades också om att all 

informationen skulle behandlas konfidentiellt. 

De som ville delta och var under 18 år fick ett missivbrev, enligt etiknämndens mall för 

forskningspersonsinformation (bilaga 1), att ta med hem. Det skulle målsman skriva på 

om de gav sitt samtycke till att eleven deltog i studien. Eleverna fick sedan varsin 

 

Gymsär n=25 +  Gym 
n=26 

 

3 dagars data 

Gymsär n=4  Gym 
n=6 

4 dagars komplett data 

Gymsär  n=14  Gym n= 8 

3 dagars data justerad till 
4 dagar +  

4 dagars data 

Gymsär n=18  Gym n=14 

Bortfall 

Sjukdom, glömt, avhopp 

Gymsär n=7    Gym n= 12 
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stegräknare (Yamax Keep Walking LS 2000) som de skulle ha på sig fyra på varandra 

följande dagar i februari 2013. Eleverna informerade om att den skulle fästas i 

byxlinningen eller i bältet och att den skulle sitta på all vaken tid under studien, bortsett 

från vid vattenaktiviteter då stegräknaren ej är vattentät. Stegräknaren förseglades med 

buntband, detta för att undvika feedback till deltagaren vilket skulle kunna påverka 

mängden steg eleven tar (Heath 2012) och för att undvika att mätaren nollställs. Varje 

dag lästes stegräknaren av, vid samma tid som den lämnades ut första dagen. En 

”assurance chek” gjordes också varje dag då eleverna tillfrågades om det använt 

stegräknaren all vaken tid förutom vid dusch, detta är något som bl.a. Tudor-Locke 

använt sig av i sina studier (Tudor-Locke m.fl. 2011) Därefter nollställdes den, 

förseglades och lämnades åter till eleven. Den fjärde dagen samlades stegräknarna in 

och den sista dagens data avlästes.  
 

3.5 Analys 

Programmet SPSS Statistics 17.0 användes för att analysera stegdata. För att se om 

datan var normalfördelad gjordes ett Shapiro-Wilk test där p<0,05 vilket innebär att 

datan inte är normalfördelad. Därför gjordes ett Mann Whitney U-test som är ett icke-

parametriskt test som jämför medelvärdet mellan två grupper. För att man ska kunna 

göra ett Mann Whitney U-test ska observationerna vara oberoende från varanandra, det 

ska vara ordinal data och det ska vara två oberoende grupper. Fyra dagars stegdata 

granskades och de som hade tre dagars data justerades upp till fyra genom att deras 

medelvärde adderades. Inklutionskriterier för steg per dag var 1000–30000 (Tudor-

Locke m.fl. 2009). Signifikansnivån sattes till p<0,05.   

 

3.6 Etiska övervägande 

Vid presentation av studien framgick att man som deltagare var anonym, att det var 

frivilligt att delta och att man när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. 

Detta framgick också i missivbrevet (bilaga 1) som vårdnadshavarna erhöll för 

samtycke till deltagande i studien. Där beskrevs också undersökningen och dess syfte. 

För att tillgodose konfidentialitetskravet nämns i uppsatsen inga namn, varken på elever 

eller skola. Då personer med utvecklingsstörning kan ha svårt för att ta till sig ny 

information och förstå innebörden av den las stor vikt vid att få deltagarna att förstå vad 

studien syftade till och vad det skulle innebära att delta innan de gav sitt samtycke. 

Detta gjordes via en tydlig muntlig presentation där det fanns möjlighet till frågor. 
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Att jämföra grupper och deras fysiska aktivitet skulle kunna ses som oetiskt då man 

delar upp och kategoriserar människor. Det kan vara känsligt att klassas som ”särelev” 

och jämföras med ”andra elever”. Det finns mycket forskning gjord på hur den fysiska 

aktivitetsnivån skiljer sig mellan olika grupper i samhället (FHI 2005, Rasmussen 2004, 

Hagströmer 2007) och även forskning som tyder på att personer med 

utvecklingsstörning tillhör riskgruppen för fysisk inaktivitet (Draheim 2002, Emerson 

2005, Finlayson m.fl. 2009, Robertson m.fl. 2000). Då vi vet att fysisk aktivitet har en 

stor inverkan på vår hälsa kan denna kunskap vara nyttig då man kan identifiera var 

insatser bör göras för att gynna särskilt utsatta grupper. 
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4 Resultat 

Resultatet är baserat på de 18 elever i gymnasiesärskolan och 14 elever från 

gymnasieskolan som hade tillräcklig data. Det blev ett bortfall på 7 elever från 

gymnasiesärskolan och 12 från gymnasieskolan och 10 elevers data justerades upp från 

tre till fyra dagar. Bortfallet var 30 % hos pojkarna och 42 % hos flickorna. Medelåldern 

på de som inte fullföljde studien var 17,4 år jämfört med 17,8 år hos dem som hade 

tillräcklig data. 

 

Då resultatet analyserades var det ingen signifikant skillnad p=0,909 i fysisk aktivitet, 

steg per dag, mellan eleverna i gymnasiesärskolan jämfört med gymnasieeleverna.  

Eleverna i gymnasiesärskolan gick i snitt 11703 steg per dag och gymnasieeleverna 

11531 steg per dag. Både gymnasiesärskoleeleverna och gymnasieeleverna uppfyller i 

snitt rekommendationerna på 10000 steg per dag och därmed rekommendationerna för 

60 minuter måttlig till ansträngande fysisk aktivitet per dag. Av de som går 

gymnasiesärskola var det 67 % som uppfyllde rekommendationerna för antal steg per 

dag, hos gymnasieeleverna var motsvarande siffra 57 %. Standardavvikelsen var 3599 

steg hos gymnasiesärskoleeleverna och 3395 hos gymnasieeleverna. Detta visar att 

spridningen mellan lägsta och högsta antal steg/dag var stor i båda grupperna. 

Det var ingen signifikant skillnad p=0,512 i antal steg per dag mellan flickor och pojkar 

i särskolan. Det var 83 % av flickorna och 58 % av pojkarna kom upp till 

rekommendationerna.  

 

Tabell 1. Genomsnittligt antal steg per dag, för elever i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan, för pojkar respektive flickor samt standardavvikelse (SD) i antal steg. 

        

  Genomsnitt/dag     SD Min-Max 

Gymnasiesärskola 11703 3599  6806-17990 

Gymnasieskola 11531 3395 7544-16099 

Gymnasiesärskola, flickor 12614 3933 7749-19504 

Gymnasiesärskola, pojkar 11248 3509 6806-17990 

Alla flickor 12291 3414 7544-19504 

Alla pojkar  10777 3443 6806-17990 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultaten visar att det inte är någon skillnad i antal steg per dag mellan grupperna och 

att de i båda grupperna, i snitt, når upp till rekommendationerna. Detta stämmer inte 

överens med Blomdahl och Erikssons rapport om att ungdomar i särskolan skulle vara 

mindre fysiskt aktiva än andra ungdomar. Dock är deras studie baserad på 

självrapporterad fysisk aktivitet och har inte mätt den fysiska aktiviteten objektivt. Den 

forskningen som finns om äldre personer med utvecklingsstörning tyder på att dessa är 

mindre fysiskt aktiva än övriga befolkningen och att få av dem når upp till 

rekommendationerna (Draheim 2002, Emerson 2005, Finlayson m.fl. 2009, Robertson 

m.fl. 2000). Däremot är forskningen om hur det ser ut hos barn och ungdomar i denna 

grupp väldigt bristfällig (Hinckson 2013, Frey m.fl. 2008). Att denna studie tyder på att 

eleverna på gymnasiesärskolan är lika fysiskt aktiva som elever på gymnasiet initierar 

att det skulle kunna vara så att ojämlikheterna uppkommer först efter avslutad skolgång. 

Både eleverna på gymnasiesärskolan och eleverna på gymnasieskolan kom i snitt upp 

till rekommendationerna för steg per dag, trots detta var det 33 % av 

gymnasiesärskoleeleverna och 43 % av gymnasieeleverna som inte kom upp till 

rekommendationerna. Alltså förekommer det elever som inte når upp till 

rekommendationerna i båda grupperna. 

Tidigare forskning har visar att det förekommer skillnader mellan könen vad gäller 

fysisk aktivitet (Rasmusen 2004, Hagströmer 2007).  I föreliggande studie var det ingen 

signifikant skillnad i steg per dag mellan flickorna och pojkarna på gymnasiesärskola. 

 

5.2 Begränsningar 

Antalet deltagare i denna studie var inte tillräckligt många för att representera hela 

populationen. Detta var en liten undersökning med få deltagare som alla går skola i 

samma stad. Alltså var det ingen nationell spridning på deltagarna. Därför blir resultaten 

inte representativa för alla gymnasiesärskoleelever eller gymnasieelever, man kan alltså 

inte generalisera att det ser likadant ut på någon annan skola. Man skulle kunna se 

denna undersökning som en pilotstudie inför en större mer omfattande undersökning. 

Då hade det varit viktigt att få en så jämn könsfördelning som möjligt då tidigare 

forskning har visat att mängden fysisk aktivitet kan skilja mellan könen (Rasmussen 
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2004, Hagströmer 2007). I denna studie var fördelningen mellan könen i de båda 

grupperna ojämn. Av eleverna från gymnasiesärskolan var 33 % flickor och 

motsvarande för gymnasieskolan var 86 % flickor, denna snedfördelning skulle kunnat 

påverka resultatet. Eftersom att det i tidigare forskning visat sig att pojkar är mer fysiskt 

aktiva än flickor skulle det kunna bidra till att den totala fysiska aktiviteten i 

föreliggande studie blir högre i gruppen där andelen pojkar är större. 

Det var en spridning mellan åldrarna på fem år, medelåldern var 18,3 år hos 

gymnasiesärskoleeleverna och 17,1 år hos gymnasieeleverna. Det finns forskning som 

visar på att nivån av fysisk aktivitet kan skilja sig i olika åldrar (Frey 2008). Då det bara 

skiljer ett år på medelåldern inom de olika grupperna antas att det inte har påverkat 

studien nämnvärt. En anledning till att medelåldern är något högre hos eleverna på 

särskolan skulle kunna vara att gymnasiesärskolan är fyraårig istället för treårig som 

gymnasieskolan samt att man inom grundsärskolan har möjlighet att gå ett extra år 

innan man går vidare till gymnasiet. 

 

I bakgrunden har aktivitetsvanor hos personer med utvecklingsstörning beskrivits. Då 

denna undersökning är gjord på en gymnasiesärskola och då kriterierna för vem som får 

gå där nyligen har ändrats är det viktigt att påpeka att eleverna i gymnasiesärskolan inte 

behöver ha en utvecklingsstörning ifall de påbörjade sina gymnasiala studier före den 

nya läroplanen. Graden av utvecklingsstörning kan också variera inom gruppen och 

ingen hänsyn har tagits till detta. Det skulle kunna vara så att den fysiska aktivitetsnivån 

skiljer sig mellan personer som har olika grader av utvecklingsstörning (Frey 2008). 

Tugetams undersökning om fysisk aktivitet och fysisk självkänsla har påvisat att det kan 

finnas skillnader i nivån av fysisk aktivitet mellan yrkesförberedande och 

studieförberedandegymnasieprogram (Tugetam 2012). Ingen hänsyn till vilket program 

eleverna går har tagits i denna studie och det är något som kunnat påverka resultatet. En 

av sakerna Feyer m.fl. tar upp i sin artikelgranskning är att många av de undersökta 

studierna misslyckas med att beskriva gruppen. De menar att ofta nämns inte vilken 

grad av utvecklingsstörning deltagarna har eller om det förekommer tilläggshandikapp. 

Många gör heller ingen skillnad på kön eller ålder. Det var bara två av studierna i 

artikelgranskningen som undersökte skillnader mellan pojkar och flickor. Båda 

studierna tyder på att flickor är mindre aktiva än pojkar (Frey 2008) 

Stegräknarna var i undersökningen förseglade med buntband vilket gjorde att 

försökspersonen inte haft möjlighet att nollställa eller läsa av stegen. Det skulle kunna 
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vara så att resultaten blivit missvisande och falska då eleverna på grund av stegräknarna 

rört sig mer eller mindre än vanligt. Detta fenomen kallas för reactivity och innebär att 

vårt beteende skulle kunna ändras bara av det faktum att vi vet om att vår aktivitet mäts. 

Enligt Vincent & Pangrazi (2002) är det inte så att vårt beteende påverkas av vetskapen 

att vi bär en stegräknare (Vincetn & Pangrazi 2002). 

 

5.3 Konklusion 

Resultatet i föreliggande studie visar att det inte fanns några skillnader vad det gäller 

steg per dag mellan elever på gymnasiesärskolan och elever på gymnasiet. Samma 

gäller mellan flickor och pojkar i särskolan. Både grupperna kom i snitt upp till 

rekommendationerna för steg per dag. Procentuellt var det 67 % av eleverna på 

gymnasiesärskolan och 57 % på gymnasieskolan som kom upp till rekommendationerna 

för antal steg per dag. 

Då det var 33 % av eleverna i gymnasiesärskola och 43 % av eleverna på 

gymnasieskolan som inte uppfyllde rekommendationerna för antal steg per dag borde 

det undersökas varför det ser ut som det gör och vilka insatser som behövs för att dessa 

elever ska uppfylla rekommendationerna. 

 

5.4 Framtida forskning 

För att få en överblick över hela populationen kan en liknande studie som denna göras 

där man har med en större undersökningsgrupp och där man tar hänsyn till grad av 

utvecklingsstörning, vilket program deltagarna går, ålder och kön. Man bör också ha 

ytterligare en mätmetod för att få så korrekt data som möjligt. Sen bör man göra 

uppföljningar på denna grupp så man ser om resultaten förändras då de flyttat hemifrån 

och kommit ut i arbetslivet. 
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Bilagor 

Undersökning av fysisk aktivitet hos elever på särskolegymnasium 

och gymnasium 

Idag är det allmänt känt att fysisk aktivitet är bra då det förebygger sjukdom 

och främjar hälsa. Det finns forskning som visar att graden av fysisk aktivitet 

kan skilja sig hos olika grupper i samhället Syftet med denna studie är att 

undersöka om elever som går i gymnasiesärskola är lika fysiskt aktiva som 

övriga elever på gymnasiet. Syftet är också att undersöka om det finns någon 

skillnad i antal steg per dag mellan pojkar och flickor i särskolan samt om 

elever i särskolan uppnår rekommendationerna för antal steg per dag. 

För att få tag på undersökningsgruppen togs kontakt med rektorn på skolan 

som sedan hänvisade vidare till respektive lärare. Eleven kommer att bära en 

stegräknare under fem dagar. Stegräknaren ska sitta på under hela dagen, från 

det att han/hon stiger upp på morgonen tills dess att han/hon går och lägger 

sig på kvällen. Stegräknaren ska alltså bäras under all vaken tid men ska tas 

av vid dusch och bad.  Stegräknaren (försluten med dubbla buntband) fästs i 

bältet eller byxlinningen i linje med knä-tå (se bilder nedan). Stegräknare 

kommer att delas ut måndagen den 11 februari och samlas in fredagen den 

15. 
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Alla personuppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och det är bara 

jag och min handledare som kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet. I studien kommer varken elevens eller skolans namn att nämnas.  

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i den elektroniska databasen 

DIVA. 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Man kan när som helst, även efter på 

börjad studie, välja att avbryta sitt deltagande i studien. 
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