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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk 

aktivitet under skoldagen, där även lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- 

och gymnasiesärskolan. 

 

Metod: Målgruppen utgjordes av en klass från gymnasiesärskolan bestående av sex elever 

och45 elever från fyra klasser från årskurs 1–3 i gymnasieskolan. För att undersöka mängden 

och nivån av den fysiska aktiviteten användes som mätinstrument stegräknare och pulsmätare. 

Undersökningen pågick under två skoldagar som inkluderade lektioner i idrott och hälsa. Som 

teoretiskt ramverk kommer uppsatsen utgå från begreppet fysisk aktivitet, indelat i nivå och 

mängd, vilket kommer analyseras utifrån begreppet moderate to vigorous physical activity 

(MVPA) samt hälsorekommendationerna gällande antal steg per dag. 

 

Resultat: Undersökningen visade att eleverna i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan i 

genomsnitt ackumulerade ungefär lika många steg under en skoldag. Det var däremot 

signifikant skillnad när det gällde hur många av skoldagens steg som utfördes under lektionen 

i idrott och hälsa. Eleverna i gymnasiesärskolan gick ca 34 procent av skoldagens totala antal 

steg under lektionen i idrott och hälsa medan eleverna i gymnasieskolan gick ca 50 procent. 

Det var också signifikant skillnad gällande vilken nivå av fysisk aktivitet eleverna låg på 

under lektionen i idrott och hälsa. Eleverna i gymnasiesärskolan spenderade ca 33 procent av 

lektionen i MVPA medan motsvarande var 70 procent av lektionen för eleverna 

gymnasieskolan.    

 

Slutsats: Resultatet gällande total fysisk aktivitet under skoldagen indikerar att eleverna i 

gymnasiesärskolan har en mer fysisk aktiv skoldag utöver lektionerna i idrott och hälsa än 

eleverna på gymnasieskolan. Detta eftersom resultatet visar att de kommer upp i liknande 

antal steg över en hel skoldag, trots att de har färre antal steg på lektionen i idrott och hälsa än 

eleverna på gymnasieskolan. Beträffande nivån på fysisk aktivitet under lektionen i idrott och 

hälsa visade resultaten signifikanta skillnader gällande tid spenderad i MVPA mellan 

grupperna. Eleverna i gymnasiesärskolan spenderade mindre än hälften av lektionstiden i 

MVPA jämfört med eleverna i gymnasieskolan. En förklaring till det skulle kunna var olika 

lektionsinnehåll eller problematiken kring utvecklingsstörning. 



 

Abstract  

Purpose: The main purpose of this study was to examine and compare amount and level of 

physical activity during the school day, which also include a physical education lesson, 

among pupils in upper secondary school with and without mental retardation.  

 

Method: The target group of this study composed of six high school students from one class 

from special school and 45 students from four classes of first to third grade in the upper 

secondary school. In order to examine the amount and level of physical activity, the study 

used pedometers and heart rate monitors. The survey of this study lasted two whole school 

days which included physical education lessons. As for theoretical framework, this study 

presupposes from the concept physical activity which is divided into level and amount of 

physical activity. It will be analyzed with the concept moderate to vigorous physical activity 

(MVPA)and the recommendation of health regarding steps taken per day.  

 

Results: The study showed that students from the special school and upper secondary school 

on average accumulated the same amount of steps during one school day. There was however 

a significant difference in how much of the total steps of the school day that was accumulated 

during the physical education lesson. For the students in the special school about 34 percent 

of the steps taken during the school day came from the physical education lesson and equal 

result for the students in upper secondary school was about 50 percent. There were also 

significant differences regarding the level of physical activity among the students during the 

lesson in physical education. Students in special school spent about 33 percent of the lesson in 

MVPA while the students in upper secondary school spent 70 percent of the lesson in MVPA. 

 

Conclusion: The result indicates that the students in special school overall have a more active 

schoolday beyond the lessons in physical education than the students in upper secondary 

school. This is because the results show that they have the same amount of steps during the 

whole school day, despite the fact that they have fewer steps than the students in upper 

secondary school during the lesson in physical education. Regarding the level of physical 

activity during the lesson in physical education the result showed significant difference 

between the study groups. The students in the special school spent less than half the time in 

MVPA compared with the students in upper secondary school. An explanation to that could 

be different lesson content or the complex of problems regarding intellectual disabilities. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Stillasittande och inaktivitet är ett växande problem i dagens moderna samhälle för såväl unga 

som vuxna. Samhällsstrukturen har under de senaste årtiondena förändrats mycket i och med 

utvecklingen av datorer, smartphones, ”paddor”, bilar etc. Att åka bil, sitta vid datorn, tv:n 

eller liknande är en stor del av såväl vuxna som barns vardag och en starkt bidragande faktor 

till att människor idag är mindre aktiva. (Statens folkhälsoinstitut 2012, s. 11) En inaktiv 

livsstil kan medföra ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (World 

Health organisation 2016). Det förs diskussioner i samhället om olika lösningar på hur vi kan 

få människor att bli mer aktiva och för att nå barn och ungdomar nämns ofta skolan som en 

lösning. Skolan bidrar redan till barn och ungdomars fysiska aktivitet, och då främst genom 

ämnet idrott och hälsa, men mångas uppfattning är att skolan skulle kunna bidra med mera 

(Perlhagen, Flodmark & Hernell 2007, s. 138f; Schäfer 2011, s. 15). Internationellt finns det 

mycket forskning om fysisk aktivitet men i Sverige är det däremot relativt få studier gjorda 

med inriktning på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.  

 

Idén om att rikta in vårt examensarbete på fysisk aktivitet kom efter att vi läst en studie av 

Andreas Fröberg med kollegor (2016) där de mätte nivån på fysisk aktivitet hos elever i 

grundskolan i Göteborg. Fysisk aktivitet är centralt inom idrott och hälsa och är ett aktuellt 

ämne i samhället vilket gjorde att vi kände att det var ett intressant ämne för oss att 

undersöka. En grupp som det inte fokuseras så mycket på inom svensk forskning om fysisk 

aktivitet är människor med funktionsnedsättningar trots att det finns rapporter som visar att 

dessa har större hälsoproblem än människor utan funktionsnedsättningar (Boström2008, s. 

7f).Vi har båda jobbat med barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och 

är intresserade av den gruppen människor. Därför ville vi undersöka hur mycket fysisk 

aktivitet skolan bidrar med för elever i gymnasiesärskolan jämfört med elever i 

gymnasieskolan och hur ansträngande den är. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Vad är fysisk aktivitet? 

Med fysisk aktivitet avses all rörelse som leder till ökad energiförbrukning 

(Folkhälsomyndigheten2016-17-11). De dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet 

varierar för barn och vuxna. Barn och ungdomar mellan 5–17 år rekommenderas att röra sig 

minst 60 minuter per dag i måttlig till intensiv intensitet. Dessa rekommendationer gäller alla 

som har en fysisk möjlighet att uppnå dem. För vuxna i åldrarna 18–64 är det rekommenderat 

att de ska vara fysisk aktiva i måttlig till intensiv nivå i minst 30 minuter per dag. De som har 

någon form av funktionsnedsättning och inte kan uppnå rekommendationerna ska i samråd 

med sin vårdrådgivare anpassa rekommendationerna så att de fungerar för dem. Med måttlig 

intensitet menas att göra av med tre till sex gånger så mycket energi som i viloläge och på 

intensiv nivå ska det göras av med minst sex gånger så mycket energi som i viloläge. (World 

Health Organization, 2010, s. 16ff)Det finns också rekommendationer gällande antal steg 

människor ska ta per dag. För barn mellan 6–12 år så ska pojkar gå minst ca 15 000 steg och 

flickor ca 12 000 medan ungdomar och vuxna ska gå minst 10 000 steg. (Tudor-Locke 

&Basset 2004) 

 

Det finns mycket stöd och forskning för att stillasittande och fysisk inaktivitet har negativ 

inverkan på människors hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) angav fysisk inaktivitet 

som den fjärde största riskfaktorn för dödlighet. Det kan leda till förhöjd risk för icke 

smittsamma sjukdomar eller, som det också kallas, livsstilssjukdomar vilket innefattar hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes, cancer samt även risk för förhöjt blodtryck, blodsocker och 

övervikt. (World Health Organization 2010, s. 10) Statens folkhälsoinstitut har i en rapport 

sammanställt 96 olika studier som undersökte sambandet mellan stillasittande beteenden, 

dödlighet och olika hälsoutfall hos vuxna. Resultatet av den jämförande undersökningen 

visade precis som WHO:s att det finns ett samband mellan stillasittande och ökad risk för 

dödlighet, hjärt- och kärlsjukdomar samt livmoderkroppscancer. Enligt deras rapport är dock 

sambandet mellan andra hälsoutfall såsom övervikt, risk för cancer (förutom 

livmoderkroppscancer) oklart eftersom resultaten från studier som undersökt dessa tillstånd 

varierar eller är för få studier gjorda. (Statens folkhälsoinstitut 2012, s. 7f)Bristen på samband 

mellan stillasittande och övervikt stämmer även överens med Fröberg och Raustorps (2015) 

forskningsöversikt på sambandet mellan stillasittande beteende och olika hälsoutfall. Deras 
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metaanalys visar på svaga samband mellan stillasittande och förhöjd risk för andra 

livsstilssjukdomar. De menar dock att det finns flera andra faktorer som också påverkar såsom 

ökat förtärande av läsk, godis, snabbmat etc. som är associerat med mycket stillasittande 

vilket studierna inte tagit hänsyn till. Trots det svaga sambandet mellan stillasittande och olika 

hälsoutfall/livsstilssjukdomar föreslår Fröberg och Raustorp (2015) att ungdomar ska 

uppmuntras till att vara fysiskt aktiva och minska den tid de är stillasittande eftersom att 

många studier visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för 

livsstilssjukdomar. 

1.2.2 Utvecklingsstörning 

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en medfödd eller förvärvad nedsättning 

fysiskt, psykiskt eller kognitivt/intellektuellt och kan vara av permanent eller tillfällig natur 

(Hallberg & Hallberg 2014, s. 11). En typ av funktionsnedsättning är intellektuell 

funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning som det också kallas. Utvecklingsstörning är 

en kognitiv funktionsnedsättning och innebär en störning hos en människas intellektuella 

utveckling. För att klassas som utvecklingsstörd ska personen ha en IQ på 70 eller lägre och 

utvecklingsstörningen ska ha uppstått innan 18 års ålder. De ska även ha adaptiva svårigheter 

inom minst två av områdena praktiska-, sociala- och akademiska färdigheter. Utvecklingen 

går långsammare hos personer med utvecklingsstörning och därför hinner de inte utvecklas 

lika långt som en person utan utvecklingsstörning. För att kunna utvecklas så mycket som 

möjligt behöver de stöd och hjälp med att lära sig nya företeelser. Det är vanligt att personer 

med utvecklingsstörning har fler funktionsnedsättningar som nedsatt hörsel, syn eller epilepsi. 

(Dammert 2013, s. 181f) Det finns olika grader av utvecklingsstörning och de är följande: 

 

 Lindrig utvecklingsstörning är den vanligaste graden av utvecklingsstörning och 

motsvarar en kognitiv utvecklingsgrad som hos en 7–12 åring. De har ofta 

svårigheter med tids och rumsuppfattningen, att planera och att hantera pengar 

men med hjälp och stöd kan många med lindrig utvecklingsstörning ändå få en 

självständig och fungerande vardag. 

 Måttlig utvecklingsstörning motsvarar en kognitiv utveckling som hos en 2–7 

åring. Personer med måttlig utvecklingsstörning baserar sin verklighetsuppfattning 

på egna erfarenheter. Det vill säga att tid, rum, kvantitet, kvalitet samt orsak och 
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verkan är knutna till vad de själva har upplevt. De behöver stöd och hjälp av 

scheman för uppgift, dag, veckan osv. De har svårt att hantera nya situationer. 

 Grav utvecklingsstörning innebär en utvecklingsnivå hos barn upp till ca 2 års 

ålder. Personer med grav utvecklingsstörning uppfattar världen på ett konkret, 

egocentriskt och intuitivt sätt. De kan känna igen saker och uppleva det som 

händer i nuet men på ett omedvetet sätt. En person med grav utvecklingsstörning 

känner känslor men glömmer snabbt bort orsaken till dem så att bara känslan är 

kvar. De saknar eller har stora svårigheter med tids- och rumsuppfattning samt 

planeringsförmåga. För att ge en meningsfull tillvaro behöver de en tydlig struktur 

med mycket stöd och hjälp. (Svensson-Höstfält & Söderman 2012, s. 75ff)  

1.2.3 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning till skillnad från gymnasieskolans treåriga 

(Sverige 2011, s.151). Den riktar sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och vill läsa 

vidare men bedöms inte klara av att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av 

utvecklingsstörning (Skolverket2013a, s. 11). Gymnasiesärskolan är indelade i tre olika 

huvudprogram, det nationella-, specialutformade- och individuella programmet. De nationella 

programmen har sin motsvarighet i gymnasieskolan och ska till viss del utgå från deras 

kursplan och kunskapskrav. Ett specialutformat program ska motsvara ett nationellt program i 

fråga om utbildningsnivå och kan bestå av delar av det nationella programmet. Med ett 

individuellt program är målet att eleverna ska utvecklas så att de kan gå över till ett nationellt- 

eller specialutformat program och deras verksamhet riktar in sig mycket på verksamhet- och 

yrkesträning. Läsåret 2009/10 gick 9 412 elever i gymnasiesärskolan. (Sverige 2011, s. 157ff) 

Samma period gick det ca 395 000 elever i gymnasieskolan (Skolverket 2016-07-08). 

1.2.4 Fysisk aktivitet: skillnader och likheter mellan läroplanerna för 

gymnasiet och gymnasiesärskolan 

Fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten och många anser att skolan måste ta ett 

större ansvar för elevers fysiska aktivitet än vad de gör idag. Under hösten 2016 har bland 

annat Sveriges skolminister Gustav Fridolin uttalat sig om att skolan måste ge elever mer 

fysisk aktivitet än de för tillfället har, och det genom att utöka antalet lektioner i ämnet idrott 

och hälsa(Larsson 2016). 
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Läroplanerna för gymnasiesärskolan och gymnasiet och är väldigt lika varandra i stort, och 

även hur de lyfter fram fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet nämns inte speciellt ofta eller tydligt i 

läroplanerna, utan för det mesta är det olika förmågor eller egenskaper som går att koppla till 

fysisk aktivitet som tas upp. En gång nämner de dock fysisk aktivitet direkt när de skriver att 

“Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska 

aktiviteter” (Skolverket 2011, s. 7; Skolverket 2013b, s. 4). Dessutom är det olika förmågor 

eller kunskaper som lyfts fram, såsom att ha: 

 

 Kunskaper om god hälsa och livsstilens betydelse för hälsan. 

 Utveckla ansvarskännande elever med en livslång lust att lära. 

 Ha förmågan att kritiskt granska information. 

 

Detta tar båda läroplanerna upp i princip ordagrant på samma sätt. En skillnad mellan 

läroplanerna är att gymnasiesärskolans läroplan är mer individanpassad då de eleverna ska 

uppnå målen utifrån sina egna förutsättningar, medan att i gymnasiets läroplan ska eleverna 

uppnå målen och inte samma fokus läggs på elevers olika förutsättningar. (Skolverket 2011, s. 

5ff; Skolverket 2013b, s. 2ff) 

1.2.5 Ämnesplanerna för idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa har gått från att vara ett rekreations- eller aktivitetsämne till att idag 

vara ett kunskapsämne precis som alla andra ämnen i skolan (Skolinspektionen 2010, s. 11). 

Det är ett steg i skolverkets försök att öka ämnets legitimitet. Det finns däremot fortfarande en 

allmän bild av ämnet som ett aktivitetsämne, och att det eleverna gör på lektionerna i idrott 

och hälsa är att springa runt och röra på sig. 

 

Ämnesplanen för idrott och hälsa 1 är mer omfattande för gymnasiet än gymnasiesärskolan 

vilket medför skillnader mellan dem, Syftet med ämnet är däremot relativt lika varandra i de 

båda ämnesplanerna. Båda syftar till att eleverna ska utveckla sin kroppsliga förmåga samt 

planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. De ska förstå sambandet mellan 

livsstil, hälsa och välbefinnande samt lära sig hantera olika nödsituationer. Undervisningen 

ska bedrivas både inom- och utomhus, den ska utformas så att alla kan delta utefter sin egen 

förmåga och den ska bidra till att eleverna känner ett ökat välbefinnande vid fysisk aktivitet 

och rekreation. Båda ämnesplanerna tar upp fysisk aktivitet och vad den har för betydelse för 
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hälsan. Skillnaderna mellan ämnesplanerna blir tydligast hos de förmågor och kunskapskrav 

som tas upp i ämnesplanerna. Både de förmågor som eleven ska utveckla och kunskapskraven 

är betydligt mindreomfattande i gymnasiesärskolans än i gymnasiets ämnesplan. Procentuellt 

sett är det dock inte så stor skillnad på hur stor del av förmågorna som är riktade mot fysisk 

aktivitet. Av de förmågor som tas upp i gymnasiesärskolan är två av tre punkter praktiska 

medan fyra av sju punkter är praktiska i gymnasieskolan. I kunskapskraven för 

gymnasiesärskolan är en av de fyra delarna kopplad till fysisk aktivitet. Idrott och hälsa 1 på 

gymnasieskolan har betydligt fler delar när det gäller kunskapskravet och vid tre tillfällen 

nämns genomförande av olika aktiviteter vilket direkt kan kopplas till fysisk aktivitet. Idrott 

och hälsa 2 på gymnasieskolan har samma syfte som idrott och hälsa 1,men skiljer sig från 

gymnasiesärskolans ämnesplan såtillvida att de också har betydligt fler delar när det gäller 

kunskapskraven. Även idrott och hälsa 2 nämner vid tre tillfällen begrepp som direkt går att 

koppla till fysisk aktivitet. (Skolverket 2016a; Skolverket 2016b) 

 

Såväl enligt ämnes- som läroplanerna för gymnasiesärskolan och gymnasieskolan ska fysisk 

aktivitet bedrivas, men det nämns aldrig en viss nivå eller mängd som ska uppnås. 

1.2.6 Lärande 

Varje person med utvecklingsstörning är unik och har sina styrkor och svagheter. Forskning 

har visat att det beror på en mängd olika faktorer vad en person med utvecklingsstörning kan 

utveckla och uppnå, där undervisning kan vara en av de mest betydande faktorerna för 

utveckling. Vad en elev kan uppnå är mer beroende av inlärningssättet än begåvningen. Den 

personal som använt sig av en större variation av stöd i anpassade miljöer har uppnått bättre 

resultat än de som använt sig av liten variation. Det finns en risk att verksamheter som byggts 

upp för människor med utvecklingsstörning utgör ett hinder för deras utveckling då de kanske 

inte blir utmanade tillräckligt mycket. Utvecklingspotentialen hos människor med 

utvecklingsstörning är individuell, den ändras och flyttas fram hela tiden och det finns en risk 

att personalen begränsar dem ifall de har en för snäv tro på vad som kan förväntas av dem 

(Jakobsson & Nilsson 2011, s. 145f). 

1.2.7 Livsstil och hälsa 

Generellt sett har människor med funktionsnedsättningar sämre hälsa än människor utan 

funktionsnedsättningar. Detta gäller även personer med utvecklingsstörning. Det finns 

forskning som visar att unga vuxna med utvecklingsstörning har tre gånger lägre fysisk hälsa 
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och 16 gånger lägre psykisk hälsa än unga vuxna utan utvecklingsstörning (Ineland 2014). I 

en studie gjord på personer med utvecklingsstörning som bodde på olika former av 

stödboenden i norra England visar resultaten att 69procent var antingen under- eller 

överviktiga och att endast fyra procent av de som var med i studien kunde klassas som fysiskt 

aktiva. En av slutsatserna som forskaren drog var att fysisk inaktivitet är en av de största 

hälsoriskerna för personer med utvecklingsstörning. (Emerson 2005) Forskning på elever med 

och utan utvecklingsstörning i grundskolan visar att elever med utvecklingsstörning rörde sig 

betydligt mindre än elever utan utvecklingsstörning. Vilket gällde såväl på skolan, efter 

skolan och på helgerna. (Bryan, Foley & McCubbin 2008) En del av förklaringen till detta 

kan vara att ungdomar med utvecklingsstörning inte är med i lika många fritidsaktiviteter som 

ungdomar utan utvecklingsstörning (Blomdahl & Elofsson 2011). Svensson-Höstfält och 

Söderman (2012 s. 123f) nämner att vissa problem med personer med utvecklingsstörning är 

att de kan vara i behov av en livsstilsförändring utan att de själva inser det. Det ligger för 

långt fram i tiden för dem. Därför är det viktigt att personer i deras omgivning antingen sätter 

upp delmål som de kan förstå eller ser till att önskad livsstilsförändring ändå blir av. (ibid) 

1.3 Forskningsläge 

Barn och ungdomar har generellt sett stort behov av rörelse och aktivitet. De barn och 

ungdomar med någon form utvecklingsstörning har kanske till och med större behov än andra. 

Vad gäller forskning globalt så finns det en hel del kring hur den fysiska aktiviteten ser ut i 

olika sammanhang och korrelationer, både under och efter skolan. I Sverige är det däremot 

relativt få gjorda studier om fysisk aktivitet hos barn och ungdomar överlag. Det är svårt att 

hitta forskning som undersöker just gymnasieålder och som enbart tittar på hur den fysiska 

aktiviteten ser ut under skoldagen, men framför allt som jämför normalt utvecklade med 

utvecklingsstörda elever. Ytterligare parametrar att ta hänsyn till angående tidigare forskning 

är att mätinstrumenten bör vara accelerometer, pulsmätare och stegräknare.  

1.3.1 Mängden fysisk aktivitet 

I en studie från Valencia har man undersökt den fysiska aktiviteten hos elever med 

utvecklingsstörning i åldrarna 13–17 år under skoldagar som var ca nio timmar långa. Denna 

studie visade att eleverna ackumulerade i genomsnitt 7097 och 4802 steg, för pojkar 

respektive flickor. Det sammanlagda genomsnittet var 5949 steg, eller 11 steg/min, vilket 

motsvarar 50 procent av deras dagliga fysiska aktivitet. Mätningarna skedde under sju 

sammanhängande dagar där två lektioner i idrott och hälsa ingick. (Queralt et al. 2016) 
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I Sverige genomfördes en studie av Raustorp med kollegor (2010) på elever i årskurs fyra 

med syftet att undersöka i vilken grad lektioner i idrott och hälsa bidrog till barns dagliga 

fysisk aktivitet. De mätte mängden fysiska aktiviteten från morgon till kväll under fyra 

sammanhängande vardagar med stegräknare samt den fysiska intensiteten med accelerometer 

under lektionen i idrott och hälsa. Resultatet visade att över en hel dag gick klassen i 

genomsnitt 16 886 steg, och utav det bidrog idrott och hälsa till 16,9 procent av den dagliga 

rekommendationen för fysisk aktivitet. Lektionen varade i ca 34 min och klassen tog i snitt 2 

512 steg, vilket motsvarar 74 steg/min. Totalt uppnådde 84,2 procent av eleverna 

rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet under skolan. (ibid) 

 

I en annan svensk studie gjord av Sundahl med kollegor (2016) undersöktes den fysiska 

aktiviteten med hjälp av stegräknare hos personer med och utan utvecklingsstörning i åldrarna 

16–20. Mätningarna pågick i fem dagar, söndag till torsdag, och stegen mättes under hela 

dagen och resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De med 

utvecklingsstörning gick i snitt 8978 steg per dag och de utan utvecklingsstörning gick 10 461 

steg per dag. Det var dock signifikant skillnad under den första mätningsdagen, vilket var en 

söndag, där personer med utvecklingsstörning rörde sig betydligt mindre än normalt 

utvecklade personer. I diskussionen nämner Sundahl med kollegor (2016) att en förklaring till 

den signifikanta skillnaden skulle kunna vara att personerna med utvecklingsstörning i skolan 

är omgivna av en miljö som är positiv för deras fysiska aktivitet. Samma positiva miljö 

kanske inte finns utanför skolan och därför kan det vara skillnad mellan söndagen och 

resterande dagar. (ibid)  

 

Pelclová med kollegor (2010) genomförde en studie i Tjeckien som under ett helt läsår 

kollade på skillnader i den dagliga fysiska aktiviteten hos gymnasieelever i åldrarna 15–16 år. 

Eleverna delades in i två grupper om åtta och fyra elever som undersöktes under varsin 

tolvmånadersperiod. Eleverna mättes med stegräknare under hela läsåret och under den 

perioden hade eleverna en 90 min lektion i idrott och hälsa varje vecka. Resultatet visade att 

medelnivån låg på 15 729 steg/dag sett till över hela mätningsperioden och det visade även att 

eleverna tog olika många steg beroende på årstid. Under hösten gick de i snitt 17 724 steg/dag 

och resultatet visade att medelnivån var lägst under vintern och högst under vår- och 

sommarmånaderna. Specifikt i jämförelse mellan månaders togs minst steg under februari och 

flest steg i juni. Vidare visade resultatet att eleverna tog i snitt 15 733 steg/dag under 
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vardagarna och att det också visade signifikant skillnad för medelvärdet i antal steg/dag 

mellan de olika grupperna. Båda grupperna hade högst medelvärde i antal steg samma dag 

som de hade idrott och hälsa. (ibid) 

 

Avslutningsvis noterade vi resultatet för Alderman med kollegor (2012) som bland annat 

undersökt hur fysiskt aktiva elever är under skoldagar med och utan lektioner i idrott och 

hälsa. Studien genomfördes på en skola i USA och med elever i åldrarna 11 - 12 år. Eleverna 

gick i skolan i snitt 7 h och 40 min och de hade två till tre lektioner i idrott och hälsa i veckan 

där varje lektion var ca 35 min lång. Under en skoldag mättes antalet steg med stegräknare 

vid några specifika tillfällen, exempelvis vid början av första lektionen och slutet av sista 

lektionen samt i början och efter idrott och hälsa. Resultaten visade att elever gick i 

genomsnitt 12 002 steg över en hel dag, och skillnaden på antalet steg mellan en skoldag med 

och utan en lektion i idrott och hälsa var ganska tydlig. Skillnaden var 5 239 steg vilket 

motsvarar 35 procent av den dagliga rekommendationen och 11 steg/min. Resultatet visade 

också att idrott och hälsa bidrar olika mycket till den totala dagliga fysiska aktiviteten 

beroende på hur aktiv eleverna är i övrigt. (ibid)  

1.3.2 Nivån av fysisk aktivitet          

I en spansk studie har Yuste med kollegor (2013) mätt elevers fysiska aktivitet med hjälp av 

pulsmätare. De tittade på elever i åldrarna 12–18 under nio lektioner i idrott och hälsa. 

Aktiviteterna på lektionerna varierade mellan allt från lagidrotter, individuella idrotter till 

traditionella lekar och dans. Resultaten visade att eleverna spenderade i snitt 21,62 procent av 

lektionen i intensiteten moderate to vigorous physical activity(MVPA) (Yuste et al 2013). Det 

är en markant skillnad från studien av Raustorp med kollegor (2010), där deras testgrupp kom 

upp i 50,4 procent MVPA under lektionen i idrott och hälsa. 

 

I en annan svensk studie har Fröberg med kollegor (2016) tittat på den fysiska aktiviteten hos 

elever i olika årskurser under lektioner i idrott och hälsa och samtidigt jämfört aktivitetsnivån 

mellan könen. De har under 39 lektioner undersökt elever i årskurs två, fem och åtta och de 

använde sig av accelerometer för att mäta den fysiska aktiviteten. Resultatet visade att en 

lektion i idrott och hälsa varade i snitt 46,3 min och att eleverna spenderade 25 procent i 

MVPA. Det fanns också skillnader mellan årskurserna gällande MVPA, där de yngre eleverna 

spenderar mer tid med MVPA än de äldre eleverna. Undersökningen har pågått under fem 
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sammanhängande skoldagar vid tre olika tillfällen under läsåret. Fröberg med kollegor (2016) 

nämner i diskussionen att en svaghet med studien är att de endast har med 19 elever från 

årskurs åtta. I en annan studie undersökte de elever i åldrarna 12–17 med och utan 

utvecklingsstörning. Eleverna gick på samma skola och resultatet visade att under lektionen i 

idrott och hälsa spenderade eleverna med utvecklingsstörning 25 procent av lektionen i 

MVPA medan de utan spenderade 33 procent av lektionen i MVPA. (Pan et al 2015)  

 

Fairclough och Stratton (2005) har i en internationell forskningsöversikt studerat 40 olika 

studier som använder pulsmätare, systematisk observation och accelerometer för att 

undersöka hur fysiskt aktiva elever är på högstadiet och gymnasiet. Resultatet från 

sammanlagda data med mätningar från pulsmätare och accelerometer visar att eleverna 

spenderade i snitt 40.4 respektive 46.8 procent av lektionen i idrott och hälsa i MVPA. 

Resultatet visar också skillnader i hur länge eleverna spenderar i MVPA beroende på vilken 

aktivitet som utövas under lektionen. Bollsporter och fitness-aktiviteter genererar generellt 

sett högre fysisk aktivitet än andra aktiviteter, 48 respektive 46 procent av dessa aktiviteter 

spenderades i MVPA. I övriga aktiviteter låg eleverna endast en tredjedel av lektionstiden i 

MVPA. (ibid) 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats kommer att kretsa kring begreppet fysisk aktivitet. Som tidigare nämnt så är 

fysisk aktivitet all rörelse som leder till ökad energiförbrukning. För att sedan kunna analysera 

data så kommer begreppet att delas in i två underkategorier; nivå och mängd av fysisk 

aktivitet.   

 

För att skapa en djupare bild av hur den fysiska aktiviteten ser ut hos olika individer så 

behöver forskningen titta på vilken intensitet och nivå den fysiska aktiviteten ligger på. Sådan 

forskning genomförs ofta med mätinstrument som pulsmätare eller accelerometer. För att 

kunna analysera intensiteten på fysisk aktivitet används ofta det teoretiska begreppet 

moderate to vigorous physicalactivity (MVPA) vilket även kommer att användas i denna 

uppsats för delar av analysen. MVPA är ett sätt att gradera hur mycket insats en fysisk 

aktivitet kräver, vilket varierar från person till person. (World Health Organization 2016-12-

29) MVPA kan beräknas med hjälp av pulsen i förhållandet mot maxpulsen vilket då visar en 

viss nivå av fysisk aktivitet relativt personens förmåga. De vanligast 
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förekommandenivåindelningarna av fysisk aktivitet är; moderate physical activity,moderate 

to vigorous physical activity(MVPA) samt vigorous physical activity. Den som kommer 

användas i denna uppsats är nivån för MVPA, vilket innebär all aktivitet där pulsen överstiger 

60 procent av maxpulsen. (Stratton 1996) 

 

Mängden fysisk aktivitet kommer att undersökas och jämföras i förhållande till de aktuella 

hälsorekommendationer som finns gällande antal steg per dag. Det finns olika 

rekommendationer för olika åldrar som bör uppnås för att bibehålla en god hälsa. För barn i 

åldrarna 6 – 12 år gäller att pojkar ska gå mer än 15 000 steg/dag och för flickor mer än 

12 000 steg/dag. För ungdomar och vuxna, oavsett kön, gäller att de rekommenderas att ta 

mer än 10 000 steg/dag (Tudor-Locke & Basset 2004). För att kunna analysera 

datainsamlingen kommer resultatet främst att ställas mot rekommendationer för ungdomar 

och vuxna, då deltagarna i undersökningen tillhör den ålderskategorin.   

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk aktivitet 

under skoldagen, där även lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. 

 

För att besvara detta syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

 Hur mycket fysisk aktivitet uppnår eleverna under en skoldag och hur mycket av den 

är förlagd till lektionen i idrott och hälsa?  

 Vilka skillnader finns det i total mängd fysisk aktivitet under en skoldag mellan elever 

i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan? 

 Hur hög är den fysiska aktivitetsnivån under lektionerna i idrott och hälsa samt vilka 

skillnader i aktivitetsnivå finns mellan elever på gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan? 

3 Metod 

Detta är en komparativ uppsats mellan elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan 

såtillvida att en del av syftet med uppsatsen är att jämföra hur fysiskt aktiva de är under 

skoldagen. Fokus kommer att vara på eleverna i gymnasiesärskolan då den gruppen elever är 
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relativt outforskad inom detta område. Eleverna i gymnasieskolan fungerar i denna uppsats 

som en referensgrupp till eleverna i gymnasiesärskolan. Uppsatsen har en kvantitativ 

inriktning, med syftet att mäta mängd och nivå av fysisk aktivitet hos eleverna med hjälp av 

stegräknare och pulsmätare. Uppsatsens datainsamlingsmängd begränsas av att den är 

tidskrävande, kursen är tidsbunden och gymnasieskolan har begränsat med tillfällen då det 

passar att genomföra mätningar. I följande avsnitt kommer metoden och de val som gjorts att 

redovisas och diskuteras. 

3.1 Urval 

Målgruppen för denna uppsats har hämtats från en gymnasieskola i en storstadsregion som 

har båda skolformerna gymnasiesärskola och gymnasieskola. Sammanlagt blev 83 elever 

fördelade på fyra klasser tillfrågade att delta i undersökningen. En av klasserna är från 

gymnasiesärskolan bestående av åtta stycken elever varav sex deltog i mätningarna. Fyra 

klasser är från gymnasieskolan deltog. En etta som innehöll 32 elever där 31 av dem deltog i 

hela eller delar av mätningarna. En tvåa på 21 elever där 17 av dem deltog i hela eller delar av 

mätningarna. Treorna är lite speciella då de inte har obligatorisk idrott och hälsa. Det var ett 

krav att klasserna som ingick i studien skulle ha idrott och hälsa så därför föll valet på att ta 

treor som läste idrott och hälsa 2 som individuellt val. Treorna utgörs därför av 12 respektive 

10 elever från två olika klasser varav 21 deltog i hela eller delar av mätningarna.  

Totalt deltog alltså 75 elever i hela eller delar av undersökningarna, men flera av dem räknas 

sedan som bortfall då de inte deltog i tillräckligt många av mättillfällena, vilket förklaras i 

detalj under rubriken 3.2 Bortfall. Klasserna kommer hädanefter refereras till som klass 1, 

klass 2, klass 3 och klass 4. Klass 1 är gymnasieskolans klass ett, klass 2 är gymnasieskolans 

klass två, klass 3 är gymnasieskolans kombination av elever i årskurs tre, och klass fyra är 

gymnasiesärskolans klass. Populationen för den här uppsatsen är alltså elever i årskurs ett till 

tre på gymnasieskolan samt elever i gymnasiesärskolan, från en skola som hade både 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Urvalsprocessen skedde i flera steg. De första tankegångarna kretsade kring att undersöka 

elever från årskurs åtta därför att inspirationen till uppsatsen kom från en studie som hade 

brist på just den årskullen. Det första steget var att kontakta skolor inom ett och samma 

område för att, förutom att titta på den fysiska aktiviteten, även kunna dra slutsatser kring 

socioekonomiska aspekter inom ett visst område. Efter en överläggning och ändring av 
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uppsatsens syfte och inriktning, skiftades målpopulationen till elever på gymnasiesärskola och 

gymnasieskola. Nästa steg låg nu på att hitta en skola/skolor med så liknande förhållanden 

och förutsättningar för fysisk aktivitet för eleverna som möjligt. Skolan skulle vara en vanlig 

gymnasieskola och klasserna fick inte vara idrottsprofilklasser. Valet av skola skedde genom 

ett strategiskt urval efter personlig kännedom om området och om att skolan innefattade 

särskola, vilket mötte kriterierna för liknande förhållanden. Strategiskt urval innebär att 

medvetet välja ut personer att undersöka utifrån olika variabler som är viktiga för studien 

(Trost & Hultåker2007, s. 33). Via skolans egen hemsida valdes alla idrottslärare ut som 

möjliga kontaktpersoner. Det uppdagades senare att en av idrottslärarna var känd av oss sedan 

tidigare, vilket underlättade valet av kontaktperson och kontaktprocessen med övriga 

inblandade personer samt hela vistelsen på skolan i stort. Valet av klasser på gymnasieskolan 

gjordes av idrottsläraren som valde ut två av sina klasser samt en klass från en kollega, vilket 

var en klass från varje årskurs efterönskemål för uppsatsen syfte. Gymnasiesärskolan hade 

bara en klass med elever från årskurs tre och fyra, vilket gjorde urvalet begränsat men också 

givet. 

3.2 Bortfall 

För att elevernas data skulle kunna användas i analysen krävdes att de hade varit med på 

mätningen av minst antingen mängden eller nivån av fysisk aktivitet under båda dagarna. På 

grund av detta krav så var det ett flertal elever som räknas som bortfall och exkluderades från 

dataanalysen. Den klass som har störst bortfall är klass två på gymnasieskolan där det endast 

var 6 av 21 elever som var med på båda mättillfällena. En anledning till att bortfallet var så 

stort i den klassen var att det var flertalet elever som inte kom på till lektionen i idrott och 

hälsa och därför missade första mättillfället. En möjlig anledning kan ha varit att de fick 

informationen om undersökningen och dess upplägg i samband med sitt första mättillfälle, 

vilket gjorde att de fick kort tid på sig att fatta ett beslut om att vara med i undersökningen 

och därför kanske valde att avstå. De andra klasserna på gymnasiet fick informationen några 

dagar i förväg och där var det endast tre elever som inte ville delta i undersökningen. Det var 

ändå en del bortfall från dessa klasser vilket kan förklaras med en del problematik med 

mätinstrumenten samt att eleverna kom sent eller inte alls till skolan. I gymnasiesärskolan var 

det två elever som inte deltog i undersökningarna på grund av sjukdom och praktik men de 

resterande eleverna som var på skolan valde att delta i undersökningen. 
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Totalt sett kan data från 45 av 75 (60 %) elever från gymnasieskolan användas i uppsatsen 

medan all data från de sex av åtta (75 %) eleverna i gymnasiesärskolan kunde användas. Det 

låga antalet deltagare från gymnasiesärskolan gör att det blir problematiskt att se några säkra 

samband från den gruppen och varje individ får stor inverkan på resultatet. Även om 

skillnaderna i det undersökta materialet är så stora att analyserna visar statistik säkerställd 

skillnad så bör man inte i praktiken dra för långtgående slutsatser av en så liten studiegrupp. 

Det går dock att se tendenser från deras fysiska aktivitet och jämföra det med tidigare 

forskning och på så sätt höja trovärdigheten i deras resultat. Deltagarantalet hos 

gymnasieskolan var större vilket gör att det går att urskilja statistiska mönster från deras 

resultat. 

3.3 Datainsamling 

Insamlad data utgörs av material från elever i gymnasieskolan årskurs ett till tre och 

gymnasiesärskolan. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar användes två olika 

mätmetoder. Den ena var stegräknare av modellen LS 2000/SW200 för att mäta mängden 

fysisk aktivitet. Den andra var pulsmätare av modellen Polar - H7 Bluetooth Smart Pulssensor 

samt en iPad med programmet Polar Team. Pulsmätarna kopplades till iPaden för att 

registrera den fysiska aktivitetsnivån under lektionerna i idrott och hälsa. En stegräknare 

mäter mängden fysisk aktivitet genom att registrera varje steg en person går, vilket i sin tur 

påverkas av storleken på personen och farten personen rör sig i. Högre hastighet ger generellt 

sett längre steglängd. En lång person tar generellt sett färre steg på samma sträcka som en kort 

person. (Armour och Macdonald, 2012, s. 168f) 

Pulsmätare används för att mäta den fysiska aktivitetsnivån vilket görs genom att den känner 

av pulsen (hjärtfrekvensen) hos personen som bär den. Pulsmätning är en objektiv mätmetod, 

men där resultatet dock påverkas av flera faktorer såsom ålder, stress, kondition och 

omgivande miljö. Denna typ av mätning passar inte för att mäta total fysisk aktivitet eftersom 

att människor i dagens samhälle spenderar mycket tid stillasittande. Däremot passar den bra 

för att mäta nivån på rörelsen under en fysisk aktivitet som exempelvis en fotbollsträning eller 

lektion i idrott och hälsa. Viktigt vid pulsmätning är att pulsbandet placeras rätt, det ska sitta 

tajt på kroppen precis under bröstet och pulsmätaren ska vara placerad på solarplexus. 

(Armour och Macdonald 2012, s. 167f) Nivån av aktivitet som pulsmätaren visar beror på 

testpersonens maxpuls. Om exempelvis en person har 200 i maxpuls och en annan 180 blir 
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arbete i en pulsnivå på 120 olika ansträngande för dem, eftersom att det är olika mycket av 

deras maxpuls. Maxpulsen för varje individ är individuell men i denna uppsats har det inte 

funnits utrymme för att göra ett maxpulstest på alla deltagare och därför har istället formeln 

220 minus ålder använts. (Michalsik och Bangsbo 2004, s. 20ff) 

Programmet (appen) som användes för att, tillsammans med pulsmätaren, samla indata 

frånmätningen heter Polar Team. Appen kopplas ihop med pulsmätaren via Bluetooth för att 

på så vis registrera och lagra pulsnivån för personerna. Den delar också in nivån på aktiviteten 

i olika pulszoner i relation till varje persons registrerade maxpuls. I Polar Team appen fanns 

det fem olika pulszoner: 

 Zon 1. Under 60 procent av maxpulsen. 

 Zon 2. Mellan 60–70 procent av maxpulsen. 

 Zon 3. Mellan 70–80 procent av maxpulsen. 

 Zon 4. Mellan 80–90 procent av maxpulsen. 

 Zon 5. Mellan 90–100 procent av maxpulsen. 

Under mätningen av pulsen så registreras den tid varje person spenderar i respektive pulszon. 

Detta sammanfattas sedan i en PDF-fil för varje person som varit med under pass som mätts 

samt för hela gruppen och detta kan sedan mejlas till valfri person. (Itunes 2016-11-29) 

3.4 Procedur 

Proceduren kan delas upp i två moment av tillvägagångssätt, stegräkning och pulsmätning. De 

två momenten genomfördes delvis enskilt, delvis parallellt. Först bestämdes ett möte med 

idrottsläraren som var kontaktpersonen på gymnasieskolan. Efter att ha förklarat uppsatsens 

syfte och tillvägagångssätt för idrottsläraren skickade hen ut ett massmejl till all personal på 

skolan för att informera om vilka vi var och anledningen till vår närvaro. Innan 

undersökningen började blev varje klass muntligt informerad av författarna om uppsatsen 

syfte, tillvägagångssättet, instrumentens funktion, tidsramen för mätningarna och etiska 

överväganden. I samband med den muntliga informationen delades även ut en skriftlig 

information. Eleverna fick också chansen att ställa frågor samt möjligheten att tacka nej eller 

ja till deltagande i undersökningen. Utförligare information om hur stegräknaren och 

pulsbanden fungerade och vad de fick och inte fick göra med instrumenten gavs i samband 

med första mätningsdagen. Informationstillfället bestämdes efter att vi, tillsammans med 



16 | S i d a  

 

idrottsläraren, kollat klassernas scheman. Vissa informationstillfällen hölls på andra lektioner 

än idrott och hälsa, vilket gjorde att berörda lärare och mentorer informerades via mejl om vår 

ankomst några dagar innan. Ett mejl misslyckades att komma iväg vilket gjorde att 

informationstillfället till årskurs två gavs i samband med den första mätningsdagen istället för 

dagen innan. Totalt mättes varje klass under två dagar med både stegräknare och pulsmätare. 

Stegräknaren bar de från deras första gemensamma lektion till deras sista gemensamma 

lektion medan pulsmätaren bars endast under lektionen i idrott och hälsa. Kriteriet för en 

mätningsdag var att idrott och hälsa skulle ingå i schemat.         

3.4.1 Stegräknare 

Veckan innan mätningen skulle starta kontrolltestades varje stegräknare genom en 

systematisk promenad om 40 steg två gånger efter varandra. Hade stegräknarna en 

felmarginal på mer än fem steg (plus eller minus) användes de inte. Totalt kontrollerades 48 

stegräknare varav fem var trasiga. 

 

Varje deltagande elev fick i början skolgångens första lektion varsin nollställd stegräknare att 

bära hela skoldagen. Stegräknaren fästes på byxornas övre kant och skulle endast avlägsnas 

vid klädbyte och mätningsdagens slut. Eleverna blev ombedda att inte skaka stegräknarna, 

utan att försöka uppträda så vanligt som möjligt. Antal steg antecknades under två till 

tretillfällen under en skoldag, beroende på hur idrott och hälsa lektionen låg till på schemat, 

vilket innebar att antal steg under hela skoldagen och antal steg under lektionen i idrott och 

hälsa mättes var för sig. Exempelvis, om första lektionen för dagen var matematik så fick 

eleven en nollställd stegräknare. Första anteckningen av stegen skedde då vid början av idrott 

och hälsa lektionen. Den andra gången antecknades stegen efter idrott och hälsa lektionens 

slut. Sedan antecknades stegen en tredje och sista gång efter deras sista gemensamma lektion. 

Denna mätning innefattade alltså tre mätningstillfällen. Låg idrott och hälsa lektionen först 

eller sist på schemat antecknades stegen vid två tillfällen.        

3.4.2 Pulsmätare 

Veckan innan mätningen skulle starta kontrollräknades antal pulssensorer mot pulsband. 

Pulssensorerna testades mot Polar Team appen för att säkerställa kunskapen om programmets 

funktion. Totalt användes 30 pulsmätare. 
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I början av varje lektion i idrott och hälsa blev eleverna ombedda att sätta på sig varsin 

pulsmätare med tillhörande pulsband. Pulsbandet skulle fästas precis under bröstkorgen med 

pulssensorn centralt över Solar Plexus. Sedan skulle varje pulssensor anslutas via Bluetooth 

till iPaden. När alla hade fått på sig pulsmätarna startade mätningen. Mätningen 

kontrollerades med hjälp av programmet Polar Team i iPaden. Eleverna bar pulsmätaren 

under hela lektionen. 

3.4.3 Lektionsinnehåll och skoldagen 

I tabell ett redovisas kortfattat innehållet i de lektioner i idrott och hälsa som varit med i 

undersökningen. I gymnasieskolan innehöll lektionerna fitness-aktiviteter exempelvis 

cirkelträning och ergonomifys samt bollsporter och i gymnasiesärskolan innehöll lektionerna 

lekar, motorikövningar och bollsporter. 

 

Tabell 1. Tabellen redovisar lektionsinnehållet på respektive klass idrott och hälsa lektioner. 

Lektionsinnehåll Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

Lektion 1 Ergonomifys med 

styrke- och 

pulsövningar 

Bollsporter Cirkelträning Motorikövningar 

och lekar 

Lektion 2 Ergonomifys med 

styrke- och 

pulsövningar 

Bollsporter Cirkelträning Lek och 

bollsporter 

 

Utöver idrott och hälsan spenderades övrig tid för eleverna i gymnasieskolan i princip lika 

dag ett och två. De hade raster, lunch och lektioner i olika delar av skolan. För eleverna i 

gymnasiesärskolan såg skoldagen lite annorlunda ut, på måndagen så hade de vanliga 

lektioner, idrott och hälsa samt en promenad i undervisningssyfte. Dag två såg ut som dag ett 

förutom att de inte hade någon promenad. 

3.5 Databearbetning 

Data från mätningarna sammanställdes först i Microsoft Excel, och data analyserades i 

statistikprogrammet SPSS. För att räknas som en statistiskt säkerställt (signifikant) skillnad, 

alltså sker något av en slump eller är det ett mönster på utfall som går att urskilja användes 

alfa-värdet 5 procent. (Stukát 1993, s. 74) För att analysera data i SPSS och räkna ut 

signifikansvärdena användes Mann-Whitney U Testet, vilket är ett icke-parametriskt 
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statistiskt test. Med tanke på de mätningar som genomfördes hade ett parametriskt test kunnat 

användas, men fördelen med icke-parametriska tester är att de inte tar samma hänsyn till 

fördelningen av mätpopulationen som parametriska tester gör. Ett icke-parametrisk test är 

alltså bättre på att hantera grupper som har stora skillnader vilket är fallet för 

undersökningsgrupperna i denna studie då ena har betydligt fler deltagare än den andra. 

(Pallant 2016, s. 214) Mann-Whitney U testet används för att undersöker skillnaden mellan 

två variabler, en kategorisk som består av två grupper och en kontinuerlig. Den kategoriska 

variabeln i denna uppsats är eleverna i gymnasiesärskolan samt gymnasieskolan och den 

kontinuerliga variabeln är mängden eller nivån på fysisk aktivitet. Testet utgår ifrån 

medianvärdet och gör om värdena i den kontinuerliga variabeln till rankvärden. (ibid s. 230) 

 

Data har sammanställts på två sätt i Excel. För att räkna ut resultatet av mängd eller nivå av 

fysisk aktivitet för enskilda dagar har mätvärdena radats upp efter varandra och kodats med 

gruppnummer 1 och 2. För att räkna ut det sammanlagda resultatet för båda mätningsdagarna 

har däremot värdena för dag två lagts efter dag ett vilket gör att vi får ett mätvärde per person 

per dag istället för ett mätvärde för varje person. För att kunna jämföra grupperna har vi varit 

tvungna att göra om mängden fysisk aktivitet under skoldagen och lektionen i idrott och hälsa 

till steg/min. Uppnådd nivå av fysisk aktivitet under idrott och hälsa lektionen har omvandlats 

till procent av lektionen spenderad i MVPA. Alla värden i resultatet har avrundats till heltal.  

 

För att kunna mäta den fysiska aktivitetsnivån har vi utgått från MVPA. Vi har använt oss av 

Stratton (1996) definition av MVPA, som anger att det avser fysisk aktivitet vilken genererar 

minst 60 procent av maxpuls. Det är också den nivå som Polar Team appen har som lägre 

gräns för Zon 2, vilket gör att vi kan sammanställa data från appen och lägga samman dess 

tider i Zon 2 – 5.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom forskningen att reflektera över såväl före, 

under och efter undersökningen. Reliabilitet visar på hur pålitlig en undersökning är 

beträffande om det blir samma resultat om man gör om undersökningen. Om det går att 

genomföra undersökningen på samma sätt flera gånger och få liknande resultat, då blir 

reliabiliteten hög. Med validitet menas att undersökningen verkligen undersöker det den avser 
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att undersöka. Är syftet att undersöka hur fysisk aktivitet hos elever i gymnasiet går det inte 

att undersöka elever i årskurs fem, eller mäta matvanor. (Eliasson, 2013, s. 14ff) 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk aktivitet 

under skoldagen, där även lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. Eftersom denna uppsats ska jämföra mängd och nivå på fysisk aktivitet är 

det viktigt att de olika elevgrupperna har så lika förutsättningar som möjligt vad gäller 

skolfaciliteter och avstånd till dem. Genom att undersöka elever på samma skola har det 

säkerställts att eleverna i stort sett har samma förutsättningar vilket gör att övriga faktorer som 

kan påverka resultaten minskar och därmed höjer reliabiliteten. Något som skulle höjt nivån 

på reliabiliteten ytterligare hade varit om eleverna hade haft lika långa skoldagar, lektioner, 

raster och haft samma lektionsinnehåll. Eftersom de går i olika årskurser och har olika 

kursplaner är det inte realistiskt att försöka uppnå det. Innan användning av stegräknare är det 

viktigt att säkerställa reliabiliteten genom att testa dem så att de mäter korrekt (Tudor-Locke 

et al. 2009). Detta gjordes genom att vi gick 40 steg två gånger med varje stegräknare och 

kollade av hur många steg som hade registrerats. Visade stegräknaren en felmarginal på mer 

än fem steg användes de inte. För att säkerställa att mätningen med stegräknare inte påverkas 

av olika faktorer som fritidsaktiviteter, praktiska lektioner etc. bör mätningen av mängden 

fysisk aktivitet ske under två till åtta dagar. (ibid) Dessa rekommendationer gäller kanske 

främst för studier som undersöker fysisk aktivitet under hela dagen men kan även appliceras 

på denna uppsats. I denna uppsats mättes två dagar per klass vilket uppfyller de 

rekommendationer som anvisats men reliabiliteten hade höjts ännu mer om mätningen hade 

kunnat ske över ännu fler dagar. Detta gick dessvärre inte att genomföra på grund av den tid 

som fanns till förfogande för att genomföra uppsatsen. 

För att nå en hög reliabilitet är det viktigt att behärska de olika mätinstrument som används i 

undersökningen. För att säkerställa det innan själva mätningarna drog igång inhämtades 

information om hur och var stegräknare och pulsband skulle fästas på kroppen samt hur den 

sistnämnda skulle kopplas ihop med Polar Team, samt om hur programmet skulle användas. 

Med facit i hand går det att konstatera att förberedelserna för Polar Team och pulsbanden inte 

var tillräckliga. Eleverna borde ha fått testa att sätta på sig pulsbanden vid 

informationstillfället så att det skulle blivit smidigare under själva mättillfället. Det uppstod 

även en del tekniska problem med Polar Team vilka kanske skulle kunnat undvikas om en 

testundersökning hade genomförts. Detta var dock svårt att genomföra då de pulsbanden var 
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utlånade fram tills den första undersökningsdagen. Dessa faktorer gör att reliabiliteten skulle 

kunna ha höjts ännu mer om de hade gjorts innan undersökningarna startade. 

Validitet är ett begrepp som går att dela upp i två olika delar, extern- och intern validitet. 

Extern validitet handlar om generaliserbarhet, d.v.s. går det att generalisera resultatet från 

undersökningen till andra grupper, miljöer eller situationer. Viktigt för generaliserbarheten är 

att de som deltar i undersökningen är representativa för populationen. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 143) Populationen i denna uppsats är eleverna från gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. För gymnasiesärskolan är den externa validiteten låg, eftersom endast sex 

elever deltog i undersökningen. Den externa validiteten är högre för gymnasieskolan såtillvida 

att antalet elever som deltog därifrån är större än i gymnasiesärskolan vilket gör att det bättre 

går att se mönster bland de resultaten. Valet av de klasser som deltog i undersökningarna 

gjordes av idrottsläraren utefter de kriterier som uppsatsen hade. Detta gör att det finns ett 

representationsproblem för gymnasieklasserna då idrottsläraren kan ha valt ut klasser som 

läraren visste var mer aktiva än andra. Vilket är viktigt att vara medveten om när slutsatser 

ska dras av resultatet. Vad gäller att generalisera resultatet så brukar det inte gå att göra för 

uppsatser på den här nivån. Det kan däremot gå att se tendenser och det gäller till stor del 

även denna uppsats då antalet deltagare egentligen är för lågt. Det sätt som det kan gå att 

generalisera på är att sätta resultaten i relation till tidigare studier men oftast är det enbart 

tendenser som framkommer. 

 

Intern validitet handlar om de metoder som används för att svara på frågeställningarna. Mäter 

det som det är tänkt att de ska göra och om slutsatserna som dras från mätningarna är 

trovärdiga eller inte (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137). Syftet med denna uppsats är att 

undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk aktivitet under skoldagen, där även 

lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- och gymnasiesärskolan. Den interna 

validiteten är hög i denna uppsats så tillsvida att det är den faktiska nivån och mängden på 

fysisk aktivitet som mäts och inte hur eleverna själva säger hur de rör sig. Det finns dock 

några begränsningar hos mätinstrumenten som sänker den interna validiteten. Hos stegräknare 

är det så att de endast mäter fysisk aktivitet i form av gång, hopp och löpning och inte får med 

exempelvis rörelser som armhävning och ålning samt att det går att påverka stegräknaren 

genom skakning så att mätningen blir missvisande. Hos pulsmätare är det så att om de inte 
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sitter korrekt kommer pulsen endast mätas sporadiskt eller inte alls. (Armour & Macdonald 

2012, s. 167ff) 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har författat fyra olika forskningsetiska principer vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra principer innebär att deltagarna ska bli informerade om allt som kan tänkas 

påverka deras beslut att delta i undersökningen, att det är frivilligt att delta och att de kan 

hoppa av när de vill. Vidare ska varje deltagare få bestämma själv om de vill delta, är 

deltagaren under 16 och undersökningen är av känslig karaktär ska föräldrar/målsman 

informeras och samtycka om deltagande. Informationen om deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att deltagarnas identitet ska skyddas så långt det går och att 

information om dem ska förvaras så att obehöriga inte kan få tag i den. Tillsist ska den data 

som samlas in endast användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6ff) Dessa 

krav stämmer väl överens med de etiska krav som finns på GIH förutom att de anger att 

omyndiga, inte deltagare under 16, deltagares föräldrar/målsman ska informeras och tillfrågas 

om deras barns får medverka i undersökningen. (Lundquist Wanneberg, Sandahl & Söderlund 

2006, s. 1)  

I denna uppsats blev alla deltagare informerade både skriftligt och muntligt innan 

mättningarna ägde rum. De fick information om syftet med uppsatsen, upplägget på 

undersökningen och att det var frivilligt att delta samt att de kunde hoppa av när som helst. 

Alla deltagare fick skriftlig information och de som var omyndiga ombads ta hem den till 

föräldrar/målsman så att även de blev informerade och bestämde de sig för att deras barn inte 

skulle delta i undersökningarna skulle de kontakta oss via mejl. Gymnasiesärskolan kan 

betraktas som lite speciell i detta fall i den bemärkelse att alla deltagare där var myndiga 

vilket gjorde att de egentligen fick bestämma själva om de skulle delta eller inte. Det går dock 

att resonera kring om de kan anses vara tillräkneliga och huruvida det är korrekt att de ska få 

fatta ett sådant beslut själva. Vi förstår problematiken och noggrant beaktat situationen, och 

kommit fram till att vi anser att eleverna i gymnasiesärskolan kan räknas som tillräkneliga, 

och de därför kan fatta ett eget beslut om de vill delta eller inte i undersökningarna, speciellt 

eftersom denna undersökning inte är av känslig karaktär. På samma gång anser vi att det är 

rätt att även deltagarnas föräldrar blir informerade om uppsatsen och vad deras barn kan delta 



22 | S i d a  

 

i. I informationen till samtliga deltagare informerades de också om att all information om dem 

och skolan kommer att behandlas konfidentiellt. Det finns ingen mening att ange namn på 

deltagare eller skola utan det är bara empirin om fysisk aktivitet från deltagarna som är av 

värde i denna uppsats. Uppgifter om deltagare eller insamlad data kommer endast användas i 

denna uppsats. 

4 Resultat 

I denna del kommer undersökningens resultat att redovisas med hjälp av figurer som 

förtydligas med text. 

4.1 Fysisk aktivitet under en skoldag samt hur mycket av den som 

är förlagd till lektionen i idrott och hälsa 

För att undersöka mängden fysisk aktivitet mättes antalet steg eleverna tog under två testdagar 

med hjälp av stegräknare. 

 

Figur 1. Diagrammet visar den totala mängd fysisk aktivitet som har uppnåtts av eleverna under två skoldagar 

genom antal steg, samt ett genomsnittligt resultat av båda skoldagarna för gymnasiesärskolan respektive 

gymnasieskolan. 

 

Figur 1 visar att eleverna i gymnasiesärskolan gick mer än eleverna i gymnasieskolan skoldag 

ett och att det var tvärtom skoldag två. Det intressanta här är att studera genomsnittsvärde för 

de två testdagarna vilket visar att eleverna rör sig ungefär lika mycket under en skoldag. 

Eleverna i gymnasiesärskolan gick 4442 steg per dag och motsvarande för eleverna i 

gymnasieskolan var 4146. Vilket representerar ca 44 respektive 41 procent av den dagliga 

4993

3890

4442
4058 4234 4146

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Skoldag 1 Skoldag 2 Genomsnitt

A
n

ta
l s

te
g

Total mängd fysisk aktivitet under skoldagen 

Gymnasiesärskolan Gymnasieskolan



23 | S i d a  

 

rekommendationen för fysisk aktivitet gällande antal steg. Det var ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i något av tillfällena. 

 

Figur 2. Diagrammet visar den totala mängd fysisk aktivitet som har uppnåtts av eleverna under två lektioner i 

idrott och hälsa genom antal steg, samt ett genomsnitt resultat av båda lektionerna för gymnasiesärskolan 

respektive gymnasieskolan. Markeringen * påvisar signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Figur 2 visar hur många steg eleverna tog under lektionerna i idrott och hälsa respektive 

skoldag. Värdena från lektion ett såväl som genomsnittet påvisade signifikant skillnad att 

gymnasieskolan tog fler steg. Eleverna i gymnasiesärskolan tog i genomsnitt 1515 steg under 

lektionen i idrott och hälsa medan gymnasieeleverna i genomsnitt tog 2081 steg. Ställs dessa 

värden mot den totala mängden fysisk aktivitet som grupperna i genomsnitt ackumulerade 

under en skoldag, visar det att för eleverna i gymnasiesärskolan kom ca 34 procent av stegen 

från idrott och hälsan medan motsvarande var ungefär 50 procent för eleverna i 

gymnasieskolan. Om de ackumulerade stegen under lektionen i idrott och hälsa ställs mot de 

dagliga rekommendationerna gällande antal steg per dag för ungdomar och vuxna, bidrar 

lektionen för eleverna på gymnasiesärskolan med 15 procent av den dagliga 

rekommendationen och motsvarande för eleverna i gymnasieskolan var ca 21 procent. 
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4.2 Skillnader i fysisk aktivitet mellan grupperna 

Eleverna spenderar olika mycket tid i skolan och för att kunna jämföra mängden fysisk 

aktivitet och urskilja skillnader gjordes den totala mängden antal steg de tog under de två 

testdagarna om till steg/min. 

 

Figur 3. Diagrammet visar det totala antal steg per min som har ackumulerats av eleverna under två skoldagar, 

samt ett genomsnittligt resultat av båda skoldagarna för gymnasiesärskolan respektive gymnasieskolan. 

Markeringen * påvisar signifikant skillnad. 

 

Figur 3 visar att det var signifikant skillnad mellan grupperna under skoldag ett då eleverna i 

gymnasiesärskolan i snitt tog 19 steg/min att jämföra med 12 steg/min för eleverna i 

gymnasieskolan. Skoldag två var det däremot omvänt då eleverna i gymnasiesärskolan i snitt 

tog 10 steg/min medan gymnasieskoleeleverna tog i snitt 14 steg/min, vilket resulterade i att 

det inte var någon skillnad i genomsnittet för båda dagarna för grupperna. Eleverna i 

gymnasiesärskolan gick i genomsnitt 14 steg/min under skoldagen och motsvarande för 

eleverna i gymnasieskolan var 13 steg/min. 

4.3 Den fysiska aktivitetsnivån under lektionerna i idrott och hälsa 

samt skillnaderna i nivå av aktivitet mellan grupperna 

I denna uppsats har pulsmätare använts för att mäta vilken nivå av fysisk aktivitet eleverna 

uppnår under lektionerna i idrott och hälsa. Det som mäts är hur mycket tid av lektionen som 

eleverna spenderar i MVPA, vilket innebär att de uppnår minst 60 procent av sin maxpuls. 
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Figur 4. Diagrammet visar det totala MVPA i procent som eleverna fick efter två lektioner i idrott och hälsa, 

samt ett genomsnittligt resultat av båda lektionerna för gymnasiesärskolan respektive gymnasieskolan. 

Markeringen * påvisar signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Figur 4 visar på signifikanta skillnader mellan grupperna under båda lektionerna i idrott och 

hälsa såväl som för genomsnittet. Under lektion ett och två i idrott och hälsa spenderade 

eleverna i gymnasiesärskolan 26 respektive 40 procent av lektionerna i MVPA vilket betyder 

att de i genomsnitt spenderade 33 procent av lektionen i MVPA. Motsvarande mätning för 

eleverna i gymnasieskolan visar att de spenderade 68 respektive 72 procent av lektionen i 

idrott och hälsa i MVPA, vilket innebär att de i genomsnitt spenderade 70 procent av 

lektionen i MVPA.  

 

4.4 Sammanfattning 

Tabell 2 är en sammanställning av de resultat som redovisats i figurer och text i ovanstående 

avsnitt. P-värdet visar om resultatet är signifikant vilket det är om det understiger 0,05. 

Påvisar ett resultat signifikans markeras det med *. 

 

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av uppsatsens resultat. Markeringen * påvisar signifikant skillnad 

mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.    
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Dag 1 4993 4058 0,078 

Dag 2 3890 4234 0,257 

Sammanlagt 4442 4146 0,626 

    

Steg per min skoldag    

Dag 1 19 12 0,019* 

Dag 2 10 14 0,053 

Sammanlagt 14 13 0,710 

    

Steg Idrott och hälsa    

Lektion 1 1123 1955 0,005* 

Lektion 2 1907 2207 0,698 

Sammanlagt 1515 2081 0,041* 

    

MVPA i % Idrott och 

hälsa 

   

Lektion 1 26 68 0,004* 

Lektion 2 40 72 0,022* 

Sammanlagt 33 70 <0,001* 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från undersökningen att eleverna i gymnasiesärskolan 

och gymnasieskolan i genomsnitt rör sig ungefär lika mycket under en skoldag, men att olika 

mycket av den dagligt ackumulerade fysiska aktiviteten kommer från idrott och hälsan. 

Resultatet gällande skillnader i mängd ackumulerad fysisk aktivitet under skoldagen mellan 

grupperna visade signifikant skillnad för skoldag ett då eleverna i gymnasiesärskolan i snitt 

gick 19 steg/min medan motsvarande för eleverna i gymnasieskolan var 12 steg/min. 

Genomsnittet för de båda mätningsdagarna visade däremot inte på någon signifikant skillnad 

mellan grupperna. Däremot den fysiska aktivitetsnivån under lektionerna i idrott och hälsa 

visade på signifikant skillnad mellan grupperna under båda testlektionerna såväl som det 

genomsnittliga värdet. Eleverna i gymnasieskolan spenderade dubbelt så mycket tid av 

lektionen i MVPA som eleverna i gymnasiesärskolan.  
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5Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk aktivitet 

under skoldagen, där även lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. 

5.1 Resultatanalys 

I denna del kommer vi att jämföra delar av vårt resultat med tidigare forskning, diskutera och 

problematisera det samt om det går dra slutsatser från det.  

5.1.1 Mängden fysisk aktivitet 

Resultaten från undersökningen visar att eleverna i gymnasieskolan i snitt gick 4146 steg per 

skoldag eller 13 steg/min. I studien av Alderman med kollegor (2012) på barn i åldrarna 11 - 

12 visade resultatet att de i snitt gick 5239 steg under en skoldag som innehöll idrott och 

hälsa. Studien är inte optimal att jämföra vårt resultat mot med tanke på åldersskillnaden, men 

det var den enda studien vi hittade. För att kunna jämföra resultaten räknar vi om antalet steg i 

procent av de dagliga rekommendationerna vilket är i snitt 13 500 för barn (flickor 12 000 

respektive pojkar 15 000) i åldrarna 6 – 12 och 10 000 för ungdomar och vuxna. Vårt resultat 

visar att eleverna i gymnasieskolan tog ca 41 procent av den dagliga rekommendationen steg 

inom ramen för skoldagen. Detta är i stort sett samma som Alderman med kollegors (2012) 

studie på 11 – 12 åringar där antalet steg under dagen i förhållande till den rekommenderade 

mängden steg var ca 39 procent. Resultatet från eleverna i gymnasiesärskolan visar att de gick 

i snitt 4441 steg per skoldag eller 14 steg/min. En studie på ungdomar i åldrarna 13 – 17 med 

utvecklingsstörning visar att de i snitt gick 5949 steg under skoldagen, vilket i sig kanske inte 

är så likt uppsatsens resultat. Skillnaden är att dessa elever hade en längre skoldag och slås 

deras steg ut över hela skoldagen ger det ett snitt på 11 steg/min, vilket om något är lägre än 

uppsatsens 14 steg/min för elever med utvecklingsstörning. (Queralt et al. 2016)Genom att 

jämföra uppsatsens resultat med tidigare forskning kan vi se att båda resultaten stämmer 

relativt väl överens med tidigare forskning. Eventuellt är gymnasiesärskolans jämförelse mer 

representativ såtillvida att personerna i deras jämförelsestudie är närmare i ålder än i 

gymnasieskolans jämförelsestudie. 
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5.1.1.1 Fördelning av fysisk aktivitet från idrott och hälsa 

Den sammanlagda mängden fysisk aktivitet under en skoldag visar att det inte var någon 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Detta är intressant då forskning visar att 

personer med utvecklingsstörning generellt sett har sämre fysisk hälsa än personer utan 

utvecklingsstörning (Ineland 2014; Emerson 2005). Vilket vi tänker kan indikera att personer 

med utvecklingsstörning är mindre benägna till fysisk aktivitet än normalt utvecklade 

personer. Resultat från denna uppsats visar dock att det inte är någon stor skillnad mellan 

grupperna, vilket även stöds av Sundahl med kollegor (2016) vars studie inte heller visar på 

någon signifikant skillnad i fysisk aktivitet mellan personer med utvecklingsstörning och 

personer utan utvecklingsstörning. Resultatet gällande hur fysiskt aktiva eleverna är under 

skoldagen blir än mer intressant om vi ser på hur mycket av elevernas aktivitet under 

skoldagen som kom från lektionen i idrott och hälsa. Det resultatet var signifikant och visade 

att eleverna i gymnasiet fick 50 procent av den totala fysiska aktiviteten under skoldagen från 

idrott och hälsan och motsvarande för eleverna i gymnasiesärskolan var 34 procent. Det vi ser 

av resultatet är att eleverna i gymnasiesärskolan ackumulerar fler steg under resten av 

skoldagen än gymnasieeleverna. Jakobsson och Nilsson (2011, s. 145f) skriver att en variation 

av lärandestrategier, miljöer och stöd har visat ge bättre förutsättningar för elever med 

utvecklingsstörning att utvecklas. Det här tycker vi indikerar att gymnasiesärskolan har en 

annorlunda och mer varierad undervisning än gymnasieskolan, vilket skulle kunna innebära 

att personalen på gymnasiesärskolan aktivt försöker integrera fysisk aktivitet i undervisningen 

och lyckas med det eller att fysisk aktivitet är en bieffekt av den varierade undervisningen. 

Sundahl med kollegors (2016) studie visade en signifikant skillnad under första 

mätningsdagen, vilket var en söndag, då personer med utvecklingsstörning rörde sig 

signifikant mindre än normalt utvecklade personer. De nämner att en anledning till det skulle 

kunna vara att personer med utvecklingsstörning har en gynnsam miljö och struktur för fysisk 

aktivitet i skolan som de kanske inte har hemma. (ibid) Detta stödjer vårt resonemang om att 

varierad undervisning bidrar till mer fysisk aktivitet, och att det verkar som att de har det i 

gymnasiesärskolan. 

 

En annan anledning till att resultaten gällande fysisk aktivitet under skoldagen är ungefär 

samma skulle kunna vara att eleverna i gymnasiesärskolan var extra aktiva de dagar vi 

genomförde våra mätningar. Under första mätningsdagen, där det var som störst skillnad 

mellan grupperna, gick de exempelvis en promenad vilket höjde deras resultat. Eftersom vi 
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endast hade två mätningsdagar vet vi inte om fysiska aktiviteter som promenader är normalt 

förekommande eller inte, men det skulle kunna vara en förklaring till att eleverna i 

gymnasiesärskolan rörde sig lika mycket under skoldagen som eleverna i gymnasieskolan.  

5.1.1.2Reflektioner kring mängd fysisk aktivitet under skoldagen 

Hur mycket fysisk aktivitet skolan ska bidra med är något som debatteras i samhället. Många 

menar att skolan kan och bör bidra med mer fysisk aktivitet. (Perlhagen, Flodmark & Hernell 

2007, s. 138f; Schäfer 2011, s. 15). Uppsatsens resultat visar att skolan bidrar med ca 40 

procent av den daglig rekommenderad fysisk aktivitet under en skoldag med idrott och hälsa. 

Eftersom eleverna spenderar stor del av sin vakna tid i skolan vilket gör än viktigare att 

skolan bidrar med fysisk aktivitet. Vi anser att 40 procent är en bra siffra, men sett till en 

skoldag utan idrott och hälsa så sjunker antagligen mängden fysisk aktivitet vilket Alderman 

med kollegor (2012) också visar och det kan ställa frågan om skolan bidrar med tillräcklig 

mängd fysisk aktivitet de dagar då eleverna inte har idrott och hälsa. För att ändra på detta tror 

vi att skolan skulle kunna försöka få in mer fysisk aktivitet under övriga lektioner genom att 

ha större variation på sättet de undervisar vilket skulle kunna tänkas bidra till mer fysisk 

aktivitet. Skolan skulle också kunna uppmuntra eller schemalägga fysisk aktivitet på olika sätt 

i form av exempelvis promenader, skolgårdar som inbjuder till fysisk aktivitet eller öka 

antalet idrott och hälsa lektioner för eleverna. Att öka antalet lektioner i idrott och hälsa kan 

ha en extra positiv effekt för eleverna då Alderman med kollegor (2012) visar i sin studie att 

idrott och hälsa ger en snöbollseffekt på den fysiska aktiviteten på så sätt att eleverna 

fortsätter att vara mer fysiskt aktiva under resten av dagen också. 

5.1.2 Skillnader i total mängd fysisk aktivitet under skoldagen 

Uppsatsens resultat visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller mängd 

fysisk aktivitet under skoldagen. Det här resultatet stämmer överens med studien av Sundahl 

med kollegor (2016) där de mätte fysisk aktivitet under hela dagar hos personer med och utan 

utvecklingsstörning. En anledning till att det är liknande resultat skulle kunna vara att vi mätt 

på personer i samma målgrupp, det vill säga ålder och problematik. Att det inte är någon 

märkbar skillnad i mängden fysisk aktivitet mellan de båda grupperna är enligt oss inte så 

konstigt då flera viktiga faktorer som har inverkan på den fysiska aktiviteten är lika för båda 

grupperna.  
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En av dessa faktorer är att såväl läroplanen för gymnasiesärskolan och gymnasieskolan som 

ämnesplanen för idrott och hälsa är snarlika varandra ur ett fysiskt aktivitetsperspektiv. 

Läroplanerna är i princip identiska, de berör samma områden och den enda skillnaden är 

egentligen att gymnasiesärskolans är mera individinriktad (Skolverket 2011, s. 5ff: Skolverket 

2013, s. 2ff). Ämnesplanerna är det däremot lite mer variation på. Gymnasieskolans tar upp i 

princip allt som gymnasiesärskolans berör men går även in lite mer på djupet samt att den tar 

upp fler förmågor och kunskapskrav som ska behandlas. (Skolverket 2016a; Skolverket 

2016b) En andra faktor som kan ha betydelse är att båda grupperna gick på samma skola 

vilket gör att de omges av samma fysiska och psykiska skolmiljö, både på gott och ont. Hade 

undersökningen däremot ägt rum på två olika skolor tror vi att det hade det kunnat bli större 

skillnad mellan de båda grupperna eftersom att både den fysiska och psykiska skolmiljön inte 

skulle vara samma för dem. Något som däremot kunde tala för att det skulle vara skillnad 

mellan grupperna tänkte vi var att eleverna i gymnasieskolan byter klassrum efter olika 

ämnen. Undervisningen för gymnasiesärskolan sker däremot mer eller mindre i samma 

lokaler över en skoldag, idrottshallen och klassrummet. Eftersom eleverna i gymnasiet får 

byta klassrum med jämna mellanrum kan det tyckas att det ska generera i en större mängd 

fysisk aktivitet, än om de är kvar i samma lokal större delen av skoldagen. Men vårt resultat 

visar att så inte var fallet. 

5.1.3 Den fysiska aktivitetsnivån under lektionerna i idrott och hälsa samt 

skillnader 

Jämfört med Yuste, Raustorp och Fröberg med kollegor (2012; 2013; 2016) är den fysiska 

aktivitetsnivån väldigt hög för elever i gymnasieskolan efter vad resultaten i denna uppsats 

visat. De hade i snitt ca 40 minuter långa lektioner i idrott och hälsa och spenderade ca 70 

procent av dem i MVPA i de jämförande studierna låg de mellan 25 – 50 procent MVPA. 

Skillnaderna mellan studierna skulle kunna vara faktorer som lektionsinnehåll, instruktioner 

från läraren, idrottsbakgrund hos eleverna, faciliteter, resurser för material, lärarens 

utbildning/bakgrund, lektionsplanering osv. Många av dessa faktorer kan inte kontrolleras 

men det vi kan diskutera är bland annat lektionsinnehållet, som tidigare forskning har visat 

har stor betydelse för aktivitetsnivån. Generellt sett genererar fitness-aktiviteter och 

bollsporter en högre fysisk aktivitetsnivå än exempelvis dans och gymnastik. (Fairclough & 

Stratton 2005) Lektionerna som vi närvarade på hos gymnasieskolan var intensiva och 

dominerades av fitness-aktiviteter och bollsporter vilket vi tror kan vara en förklaring till det 
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höga MVPA värdet som de uppnådde och en anledning till att uppsatsens resultat skiljer sig 

från tidigare forskning.  

 

Resultatet från gymnasiesärskolans elever visar att de låg i snitt 33 procent i MVPA av en ca 

41 min lång lektion i idrott och hälsa, vilket är hälften av eleverna i gymnasieskolans resultat i 

MVPA, men inom ramen för de 25-50 procent MVPA som setts i de tidigare studierna för 

gymnasieskolan. Pan med kollegor (2015) har gjort en liknande studie i Taiwan där deras 

resultat visar på att elever med utvecklingsstörning i snitt spenderade 25 procent av idrott och 

hälsa lektionen i MVPA medan eleverna utan utvecklingsstörning spenderade 33 procent av 

lektionen i MVPA. Om vi jämför resultaten mellan deras elever med utvecklingsstörning med 

vad vi fick på motsvarande grupp så skiljer sig resultaten dem emellan med 10 procent. Det 

kan finnas flera anledningar till att det är skillnad i resultat som exempelvis olika faciliteter, 

lektionsinnehåll, deltagarantal, läroplan och ämnesplan. De faktorer som vi tror kan ha 

påverkat mest i detta fall är deltagarantal, lektionsinnehåll, läroplan och ämnesplan. Vi hade 

endast sex deltagare med utvecklingsstörning med i vår undersökning medan de hade 40 

deltagare. Det får till följd att varje individ får stor inverkan på vårt resultat. Hade vi haft flera 

deltagare skulle det kunnat resultera i att vi fått ett annat resultat. Läroplanerna och 

ämnesplanerna skiljer sig också antagligen åt, de kan lyfta fram fysisk aktivitet olika mycket 

och på olika sätt vilket kan påverka hur mycket eleverna faktiskt rör sig i slutändan. 

Lektionsinnehållet har som nämnts tidigare stor inverkan på den fysiska aktivitetsnivån och 

därför anser vi att det är rimligt att anta att det kan vara en del i förklaringen till skillnaden 

mellan studien och resultatet från denna uppsats. 

 

Det är signifikant skillnad mellan undersökningsgrupperna i denna uppsats gällande 

lektionstid spenderad enligt normerna för MVPA. En anledning till denna signifikanta 

skillnad kan vara problematiken kring utvecklingsstörning. Personer med utvecklingsstörning 

har adaptiva svårigheter inom minst två av praktiska-, sociala- och akademiska färdigheter. 

De lär sig också långsammare, har svårare att ta till sig instruktioner samt att det är vanligt att 

de har flera funktionsnedsättningar utöver utvecklingsstörningen. (Dammert 2013, s. 181f) 

Det här kan förklara att aktivitetsnivån sjunker då de behöver mer tid att anpassa sig till nya 

situationer som uppstår under idrott och hälsa. Denna anpassning är betydligt enklare för 

elever utan utvecklingsstörning. Eleverna med utvecklingsstörning har också behov av att få 

stöd från lärare och assistenter vilket vi såg att de fick men det hade kanske behövts mer. Vi 
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anser att idrott och hälsa är ett komplext ämne med många byten av moment, du måste 

förhålla dig till både dig själv och andra i din omgivning, som ofta är föränderlig. Det här tror 

vi gör att det blir svårare för elever med utvecklingsstörning att nå upp eller ligga i MVPA 

under betydande del av lektionen i idrott och hälsa. För att öka den fysiska aktivitetsnivån 

anser vi att det skulle vara bra att ha en tydlig struktur på lektionerna i idrott och hälsa, ofta 

köra samma eller liknande övningar och ha extra stöd. Samma övningar flera gånger kan vara 

bra för att de behöver längre tid till att lära sig nya saker, strukturen skulle kunna hjälpa dem 

att skapa en trygghet och höja igenkänningsfaktorn i den typen av miljö (Dammert 2013, s. 

181f).  

 

Som nämnts tidigare så har lektionsinnehållet på idrott och hälsan stor påverkan på den 

fysiska aktivitetsnivån. Bollsporter och fitness-aktiviteter är det som genererat högst fysisk 

aktivitet medan dans och gymnastik resulterade i minst. Gymnasieskolan hade antingen 

fitness-aktiviteter eller bollsporter på sina lektioner medan gymnasiesärskolan hade lekar och 

bollsport. Skillnaden på lektionsinnehåll tror vi kan vara en del av förklaring till att grupperna 

spenderade olika mycket av lektionen i MVPA.  

5.1.3.1 Risker med lågt MVPA i gymnasiesärskolan 

Uteblivande fysisk aktivitet kan leda till en rad försämrade hälsoeffekter. Att eleverna i 

gymnasiesärskolan inte når upp till en högre MVPA än de gör, kan över tid få konsekvenser 

för deras allmänna välmående. Brist på fysisk aktivitet, eller rent av inaktivitet, kan leda till 

allvarliga följdsjukdomar (World Health Organization 2010, s. 10; Statens folkhälsoinstitut, 

2012, s. 7f). Emerson (2005) lyfter fram fysiska inaktivitet som en av de största hälsoriskerna 

för personer med utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har i ansvar 

att utveckla elevernas kunskaper om hälsa och livsstilens betydelse för den och de ska sträva 

efter att erbjuda eleverna regelbunden fysisk aktivitet (Skolverket 2011, s. 5ff; Skolverket 

2013, s. 2ff). Den första delen av ansvaret känner vi är tillräcklig men vi tycker att de skulle 

kunna göra mer än att sträva efter att erbjuda regelbunden fysisk aktivitet. Det kravet kan 

tillgodoses med att eleverna får ha idrott och hälsa en gång i veckan men vi tycker att det 

skulle kunna vara mer än så. Vi anser att skolan borde kunna ha som ansvar att schemalägga 

extra fysisk aktivitet utöver idrott och hälsan. Detta skulle vara bra för alla elever i skolan 

men är kanske extra viktigt för eleverna i gymnasiesärskolan då forskning visar att personer 
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med utvecklingsstörning generellt sett har sämre hälsa än normalt utvecklade personer 

(Ineland 2014). 

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi kritiskt granska metoderna samt genomförandet som använts för att 

samla in uppsatsens data samt hur den har bearbetats. 

5.2.1 Mätinstrument 

För att svara på uppsatsens syfte användes stegräknare till att mäta mängden aktivitet och 

pulsmätare för att mäta nivån av aktivitet. Som tidigare nämnts kan inte stegräknare registrera 

all fysisk aktivitet utan är begränsad till att endast räkna gång, hopp och löpning. Även 

pulsmätaren har vissa begränsningar eftersom relationen mellan puls och arbetsinsats kan 

påverkas av flera faktorer än bara fysisk aktivitet, som exempelvis stress och värme. (Armour 

& Macdonald 2012, s. 167ff)Det hade varit bättre att ha ett mätinstrument som registrerar fler 

parametrar av fysisk aktivitet samtidigt. Ett sådant mätinstrument skulle ha kunnat vara 

accelerometer. Det är en liten dosa som fästs vid höften, och som mäter nivån på fysisk 

aktivitet genom att registrera rörelsen och dess hastighet mellan olika punkter. Den kan 

användas till att både mäta mängd aktivitet och till viss del nivån av aktivitet, vilket då skulle 

kunna vara ett bra komplement till såväl stegräknare och pulsmätare. (ibid s. 168f) I denna 

uppsats föll valet på de andra två mätinstrumenten eftersom att de var lätta att få tag på till 

skillnad från accelerometrar. Vi har heller ingen erfarenhet av hur accelerometri fungerar 

vilket vi hade av stegräknare och pulsmätare. Det skulle också kunna ha varit bra att ha en 

alternativ mätmetod, exempel enkäter, där eleverna får svara på frågor om de upplever hur 

aktiva de varit under skoldagen och på lektioner i idrott och hälsa. Det skulle kompletterat de 

mätmetoder som används i uppsatsen såtillvida att det skulle tillföra något annat än det som 

faktiskt mäts. Hur mycket eleverna uppfattar att de rör sig skulle kunna vara intressant att 

ställa emot hur mycket de faktiskt rörde sig. Men det skulle bli för tidskrävande och för 

omfattande under de tidsramar som vi förfogade över.  

 

Något annat som även skulle kunna ha stärkt uppsatsen är att mäta maxpulsen på alla elever. 

Det vi gjorde nu var att uppskatta deras maxpuls genom att utgå från formeln 220 minus ålder 

(Michalsik & Bangsbo 2004, s. 20ff). Den beräkningen har dock stora individuella variationer, 

men det gav oss ett bra värde på gruppnivå att använda när vi undersökte deras MVPA. Hade 

vi kunnat utgå från deras exakta maxpuls när vi undersökte MVPA så hade både det 
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individuella och sammanlagda resultatet kunnat bli annorlunda, och förmodligen mer exakt. 

Men att genomföra ett maxpulstest är tidskrävande och det behövs rätt förutsättningar som 

utrustning och en viss erfarenhet inom området, vilket ingen av oss hade. Det skulle även 

ställa större krav på deltagandet på undersökningen vilket skulle kunna leda till bortfall.  

 

För att kunna registrera data från pulsmätarna behövdes en iPad med tillhörande app, Polar 

Team. Appen var en gratisversion som saknade vissa funktioner, vilket gjorde att både 

inställningarna och datarapportering var begränsade. I efterhand går det att se att det hade varit 

en fördel att ha betalversionen av appen då det hade kunnat göra mätningarna enklare och 

effektivare. 

5.2.2. Urval 

En svaghet med undersökningen är att det endast ingår sex deltagare från gymnasiesärskolan 

vilket gör att varje individs resultat får stor inverkan på slutresultatet. På den skola där 

undersökningen utfördes fanns det endast åtta elever totalt i gymnasiesärskolan, vilket gjorde 

att vi inte kunde få så många fler deltagare därifrån. En lösning på det hade varit att mäta 

elever i en annan gymnasiesärskola, men det fanns inte tid till det inom ramen för denna 

uppsats. Det hade också gjort resultatet lite mer invecklat då en av de stora styrkorna med 

uppsatsen i nuläget är att alla elever går på samma skola, vilket gör att mängden faktorer som 

kan påverka den fysiska aktiviteten minskar. Hade en annan skola deltagit i undersökningen 

hade det kunnat bli svårare att resonera kring vilka faktor som är avgörande för skillnaderna 

eller likheterna i resultatet. 

 

Som redan nämnts i uppsatsen så kände vi till en av idrottslärarna sen tidigare vilket kan ha 

gjort lärarna mer villiga att hjälpa oss. Annars tror vi inte att vår relation med läraren har 

påverkat uppsatsen nämnvärt. Något som dock kan ha påverkat resultatet i uppsatsen är att 

idrottslärarna kände till syftet med uppsatsen, att vi ville undersöka hur fysiskt aktiva eleverna 

är. Det kan ha gjort att idrottslärarna valt ut aktiviteter som de vet är extra fysiskt krävande. 

Vi meddelade dem innan att de inte skulle ändra sin lektionsplanering för att vi kom, men 

möjligheten finns såklart att de gjorde det ändå. Något annat som kan ha påverkat hur fysiskt 

aktiva eleverna var på lektionerna, är att vi var närvarande vid alla lektioner i idrott och hälsa. 

Det kan ha fått till följd att idrottslärarna pushade sina elever extra mycket eller att eleverna 

ville röra på sig mer än vanligt. 
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5.2.3 Genomförande 

Tidsramen för denna uppsats har gjort att det inte funnits tid för att göra fler mätningar på 

varje klass, vilket hade varit bra av flera skäl. Flera mätningsdagar hade gjort att en dag kunde 

räknats som en testdag där eleverna kunde få erfarenhet av och känna sig bekväma med 

mätinstrumenten och upplägget för dagen. Resultatet från mätningarna hade även blivit mer 

tillförlitliga om fler dagar mäts per klass på så sätt att vi blivit mer säkra på hur 

mätningsprocessen skulle gå tillväga och det sammanlagda resultatet från mätningarna blir 

mer tillförlitliga om fler mätningsdagar mäts. 

Under mätningarna av den fysiska aktivitetsnivån på lektionerna i idrott och hälsa uppstod en 

svårighet med pulsbanden eftersom att de behöver sitta korrekt, annars kommer pulsen endast 

mätas sporadiskt eller inte alls (Armour & Macdonald 2012, s. 167f). För att sätta på 

pulsbanden behöver den sitta tajt direkt intill kroppen vilket innebär att eleverna behöver visa 

delar av kroppen vilket kan kännas obehagligt för eleverna och kan vara en anledning till 

bortfallet i studien. Pulsbanden som användes i mätningarna kan upplevas som krångliga att 

sätta på sig för dem som inte använt dem tidigare. Det gjorde att vi ofta behövde hjälpa 

eleverna att sätta på dem pulsbanden. Denna process skapade ett stressmoment på så sätt att 

den tog tid från lektionen och att allas pulsband inte hann kontrolleras, vilket gjorde att 

mätningar från vissa elever inte blev fullständiga.  

Något som Pelclová med kollegor (2010) visade i sin studie var att elever är olika fysiskt 

aktiva under olika årstider. De rör sig mest under sommaren och våren och minst under 

vintern. (ibid) Uppsatsens undersökning ägde rum under vintern/senhösten och vi tror att om 

undersökningarna skett under en annan årstid hade de visat på ett annat, antagligen högre, 

resultat för båda grupperna. Om det däremot hade blivit en större skillnad mellan grupperna är 

svårt att säga men det är möjligt. 

5.3 Fortsatt forskning 

Internationellt sett finns det en väldigt varierad bredd på forskning kring fysisk aktivitet hos 

barn och ungdomar, både med och utan utvecklingsstörning. Inom svensk forskning verkar 

inte området fysisk aktivitet vara så väl undersökt och speciellt inte hos utvecklingsstörda. 

Därför anser vi att det skulle behövas ytterligare studier som tar utgångspunkt i elever med 

och utan utvecklingsstörning samt hur fysisk aktivitet förhåller sig under en skoldag mellan 
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de två grupperna. Det skulle även vara intressant att jämföra fysisk aktivitet hos eleverna de 

skoldagar de har idrott och hälsa med skoldagar utan. 

5.4 Slutsats 

Det går inte att generalisera resultatet från denna uppsats eftersom urvalet representerar en för 

liten del av målpopulationen. Det går dock att se tendenser från uppsatsens resultat gällande 

mängden fysisk aktivitet, vilka är att eleverna i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan totalt 

sett i princip rör sig lika mycket under en skoldag. Däremot bidrar lektionen i idrott och hälsa 

med mindre fysisk aktivitet för eleverna i gymnasiesärskolan än vad de gör för eleverna i 

gymnasieskolan. Detta tyder på att eleverna i gymnasiesärskolan rör sig mer under resterande 

delen av skoldagen än eleverna i gymnasieskolan, vilket skulle kunna påvisa att personalen på 

gymnasiesärskolan integrerar fysisk aktivitet under skoldagen genom exempelvis varierad 

undervisning.  

 

Nivån på den fysiska aktiviteten under lektionerna i idrott och hälsa visade på stora skillnader 

mellan undersökningsgrupperna. Eleverna i gymnasiesärskolan spenderade ca 33 procent av 

lektionen i idrott och hälsa i MVPA medan eleverna i gymnasieskolan spenderade mer än 

dubbelt så mycket av lektionen i MVPA. Den stora skillnaden i tid av lektionen spenderad i 

MVPA skulle kunna bero på olika lektionsinnehåll eller problematiken kring 

utvecklingsstörning. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Vilka sökord har du använt? 

Sökord: Physical activity, MVPA, school, special school, education, physical education, 

pedometer, heart rate, triometer, accelerometer, high school, youth, adolescent, intensity, 

mental retardation, intellectual disability, levels, fysiskaktivitet, idrottochhälsa, skolan,  

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Google, Diva, Ebsco, Google Scholar, Discovery 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: physical activity school mental retardation pedometer 

Ebsco: physical activity school mental retardation accelerometer 

Ebsco: physical activity high school pedometer physical education 

Kommentarer 

Det finns många studier gjorda om fysisk aktivitet internationellt och även en del från Sverige. 

Däremot var det svårt att hitta studier som undersökte skoldagen och våra åldersgrupper från såväl 

Sverige som internationellt sett. Ebsco var där vi hittade de flesta och mest användbara studierna. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till eleverna i gymnasiesärskolan 

 

En studie om elevers fysiska aktivitet 

 

Hej! 

 

Vi heter Igor Engström och Martin Segerlund och studerar till ämneslärare i idrott och hälsa 

vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vi valt att rikta in oss på den fysiska aktiviteten hos elever på gymnasiet 

och gymnasiesärskolan. Vi vill vid 2-3 tillfällen mäta elevernas totala fysiska aktivitet under 

en hel skoldag, inklusive underlektionen i idrott och hälsa. För att kunna göra detta behöver 

eleverna bära en stegräknare under hela skoldagen samt ett pulsband under själva lektionen i 

idrott och hälsa. Stegräknaren kommer att fästas i kanten på framfickan eller i midjan på 

byxorna medan pulsbandet kommer fästas mot kroppen under bröstkorgen. Syftet med studien 

är att mäta intensitetsnivån under idrottslektionen och antal steg över en hel skoldag för att se 

om den fysiska aktiviteten skiljer mellan elever och åldersgrupper i gymnasiet och 

gymnasiesärskolan, samt att se hur mycket den fysiska aktiviteten i skolan bidrar till de 

rekommendationer som finns för daglig fysiskaktivitet. 

 

All information om deltagarna och skolan kommer att behandlas med konfidentialitet. Detta 

innebär att vi kommer behandla namn och annan information på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras. 

 

Vi hoppas att ert barn kan delta i studien, det skulle vara tillstor hjälp för oss! Men för de 

elever som inte vill delta i studien ber vi er kontakta oss på nedanstående e-postadresser. 
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Har ni några frågor om studien eller oss så är det bara att höra av er. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Igor Engström 

0732686697 

niander_igor@hotmail.com 

 

Martin Segerlund 

0735022898 

martin.segerlund@gmail.com 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till eleverna i gymnasieskolan 

 

En studie om elevers fysiska aktivitet 

 

Hej! 

 

Vi heter Igor Engström och Martin Segerlund och studerar till ämneslärare i idrott och hälsa 

vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vi valt att rikta in oss på den fysiska aktiviteten hos elever på gymnasiet 

och gymnasiesärskolan. Vi vill vid 2-3 tillfällen mäta elevernas totala fysiska aktivitet under 

en hel skoldag, inklusive underlektionen i idrott och hälsa. För att kunna göra detta behöver 

eleverna bära en stegräknare under hela skoldagen samt ett pulsband under själva lektionen i 

idrott och hälsa. Stegräknaren kommer att fästas i kanten på framfickan eller i midjan på 

byxorna medan pulsbandet kommer fästas mot kroppen under bröstkorgen. Syftet med studien 

är att mäta intensitetsnivån under idrottslektionen och antal steg över en hel skoldag för att se 

om den fysiska aktiviteten skiljer mellan elever och åldersgrupper i gymnasiet och 

gymnasiesärskolan, samt att se hur mycket den fysiska aktiviteten i skolan bidrar till de 

rekommendationer som finns för daglig fysiskaktivitet. 

 

All information om deltagarna och skolan kommer att behandlas med konfidentialitet. Detta 

innebär att vi kommer behandla namn och annan information på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras. 

 

Vi hoppas att ert barn kan delta i studien, det skulle vara tillstor hjälp för oss! Men för de 

elever som inte vill delta i studien ber vi er kontakta oss på nedanstående e-postadresser. 

 

Har ni några frågor om studien eller oss så är det bara att höra av er. 

Tack på förhand! 
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Med vänliga hälsningar 

Igor Engström 

0732686697 

niander_igor@hotmail.com 

 

Martin Segerlund 

0735022898 

martin.segerlund@gmail.com 
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