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Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser 
mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången 
undersökningen genomförts i Västmanland. 
 
Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan (LHU särskolan) visar att unga i 
Västmanland huvudsakligen mår bra. En skillnad kan ses i mående mellan tjejer och 
killar, dels i det allmänna måendet men också i psykosomatiska besvär (frågor: ont i 
huvudet, svårt att somna, ont i magen och mer frekvent känner sig ledsna.  
 
En skillnad kan också ses i skolan (det gäller frågor om arbetsro, blivit retad eller 
utfryst samt trygghet). Frukostvanorna skiljer sig något mellan tjejer och killar. 
Intaget av frukt- och grönt är relativt lågt hos båda könen. Framtidstron är hög hos 
både tjejer och killar. 
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Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del 
av Regionens hälsofrämjande arbete. 
 
Undersökningen Liv och hälsa ung särskolan genomfördes under tidig vår 2017. Barn 
och unga med funktionsnedsättning har varit underrepresenterad i 
befolkningsundersökningar.  
 
Att undersöka livsstil och fritidsvanor bland unga i särskolan är i allmänhet 
komplicerat, både för eleverna och för oss som bearbetar ifyllda enkäter. I synnerhet 
gäller detta för mer abstrakta uppgifter som att skriva/kryssa i enkäten på olika 
svarsalternativ. Detta ställer speciella krav både på hur enkäten är utformad och hur 
undersökningen görs.  
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Att se på hälsa ur ett livsloppsperspektiv ger fördjupad kunskap i hur hälsan skiljer sig 
åt och förändras utifrån ålder. Befolkningsundersökningar ger ökad inblick om hur 
livsvillkor och levnadsvanor samvarierar med andra faktorer samt påverkar 
utvecklingen av hälsa hos grupper i länet.  
 
Hälsoutvecklingen hos barn och unga i särskolan illustreras i följande figur. 
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Undersökningen Liv och hälsa ung särskolan baseras delvis på pilotprojektet som 
genomfördes i Sörmland 2014. Undersökningen baseras också på den ordinarie Liv 
och hälsa ung undersökningen från år 2017. Då undersökningen genomförts första 
gången i Västmanland kan man säga att det är en pilotstudie. Referensgruppen har 
varit med under hela processen i undersökningen och varit ett viktigt stöd. 
 
Många frågor baseras från Sörmlands undersökning 2014, men även från den 
ordinarie Liv och hälsa ung. En del frågor har utformats internt inom Region 
Västmanland. Två enkäter utformades, skillnaden var att gymnasiesärskolan fick två 
frågor om kärlek och sex. Enkäterna fanns både i pappers- och digital form. Två 
representanter från Kompetenscentrum för hälsa vid Region Västmanland 
observerade ifyllandet av enkäterna vid två skolor; en grundsärskola och en 
gymnasiesärskola. Syftet med detta var att se hur väl enkäterna fungerade. 
 
En viktig del har varit utvärdering av enkäten, tre intervjuer genomfördes med tre 
elever som besvarat enkäten. Orsaken med detta var att få ökad förståelse för hur 
unga resonerade kring undersökningen. De unga erbjöds en tom enkät för att 
underlätta för dem att minnas vad de svarat i enkäten. Den typen av intervjuform 
baseras på kognitiva intervjuer.  
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Då urvalet är så pass litet vore det inte lämpligt att redovisa på skolnivå, därför 
presenteras resultatet endast på länsnivå. 
 
Av totalt 22 inbjudna särskolor deltog 15 (det vill säga 68 procent). I dessa skolor var 
deltagandet bland ungdomarna 81 procent. Enkäterna delades ut under skoltid 
under februari månad 2017 och besvarades anonymt. Hjälp att fylla i enkäten fanns 
att få.  
 
Då urvalet är relativt litet, bör det tolkas med försiktighet då ett litet urval kan ge ett 
stort procentuellt utslag. 
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Tre centrala definitioner i folkhälsoarbetet är… 
 
Hälsa 
Hur unga upplever och skattar sitt allmänna hälsotillstånd är en viktig indikator för 
den framtida folkhälsoutvecklingen.  
 
Livsvillkor 
Ungas hälsa påverkas av förutsättningarna och förhållanden till goda livsvillkor, så 
som samhälleliga strukturer; skolmiljön, föräldrars sysselsättning, ekonomiska villkor 
samt den omgivande livsmiljön där unga lever och tillbringar sin tid. 
 
Levnadsvanor 
Levnadsvanor innebär ungas vardagliga handlingar och val, det vill säga hur de väljer 
att leva. Vidare påverkar levnadsvanorna ungas hälsa, exempel genom kost, fysisk 
aktivitet, bruk av tobak eller alkohol. 
 
Presenterar varje avsnitt och i slutet av varje avsnitt kan vi ha en diskussion kring 
förslag på insatser som skulle kunna behövas. 
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Tänkte börja med att presentera lite kring bakgrundsfaktorer. Familjens ekonomiska 
och sociala förutsättningar inverkar i hög grad hur livet ser ut och fungerar i familjen. 
Det kan också påverka den framtida utvecklingen av vuxenlivet för barn och unga.  
 
Unga bor huvudsakligen tillsammans med sammanboende föräldrar. Därefter är det 
vanligare att bo med ensamstående förälder. Där unga angett att det är mamma. 
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Frågan avser en fördjupning av de socioekonomiska jämförelser. Har förekomsten av 
syskon i hushållet någon effekt på hälsan? 
 
En hög andel unga har angett att de har syskon som de bor tillsammans med.  
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Frågorna ”Arbetar din mamma?” och ”Arbetar din pappa” har sammanslagits till 
föräldrars sysselsättning. En jämn fördelning kan ses mellan att båda föräldrar 
arbetar.  

11 



Generellt har tjejer och killar angett att deras familj inte har för lite pengar, dock har 
cirka 30 procent angett att deras familj har för lite pengar. 
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Här kommer vi in på avsnittet som handlar om hälsa. 
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Andelen unga som upplever att de mår ganska eller mycket bra är hög för båda 
könen, killar uppger en något högre självskattad hälsa jämfört med tjejer. Omkring 
20 procent av tjejerna skattar sin hälsa som inte så bra eller dåligt. 
 
Erfarenheter från Sörmland visar dock att tolkning av frågan blir väldigt individuell. 
Exempel kan tolkningen innebära möjligheten till att träna, medan för en annan 
individ så kan det vara psykiskt välbefinnande. 
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Det vanligaste besväret både hos tjejer och killar är svårigheter med att somna, dock 
så är förekomsten högre hos tjejer.  
Att ofta eller ibland ha ont i huvudet är lika vanligt som att ofta eller ibland ha ont i 
magen för tjejer.  
För killar är förekomsten högre att ha ont i huvudet än att ha ont i magen.  
Det är dubbelt så vanligt att tjejer känner sig ledsna ofta eller ibland jämfört med 
killar.  
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Att se positivt på framtiden är en skyddsfaktor i utveckling av god hälsa och 
välmående.  
 
Unga ser huvudsakligen positivt på framtiden och en någorlunda jämn fördelning kan 
ses mellan kön. Omkring 17 procent av tjejerna uppger dock att de är oroliga över 
hur framtiden kommer att bli, motsvarande 13 procent av killarna. 
 
Hälsa: Förslag på insatser 
 

16 



17 



En av de mest centrala aspekten i barn och ungas liv är relationen till föräldrarna 
eller andra primära vårdnadshavare. Goda relationer mellan barn och föräldrar/eller 
annan vårdnadshavare förstärker möjligheterna till en god hälsa genom hela livet.  
 
Tjejer anger i högre utsträckning att deras föräldrar ofta eller ibland brukar fråga dem 
vilka kompisar de är med. Killar anger i lägre utsträckning deras föräldrar brukar fråga 
dem vilka de umgås med. 
 

18 



En hög andel unga upplever att de kan prata med någon av sina föräldrar om de har 
problem, en jämn fördelning kan ses för båda könen. 
De flesta upplever att de har någon som de kan anförtro sig åt, dock har cirka en av 
fem angett att de sällan kan prata med sina föräldrar sett till båda könen. 
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Då kommer vi in på lite frågor kring skolan. 
 
Både tjejer och killar har i hög utsträckning angett att de får den hjälp de behöver i 
skolarbetet.  
 
(Skolan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet och i att utgöra en stödjande 
miljö i främjandet av goda levnadsvanor, lärande samt utveckling hos barn och unga. 
Detta då kan nå alla barn- och unga oavsett socioekonomisk status). 
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Att uppleva arbetsro är viktigt för att kunna koncentrera sig och trivas i den miljö där 
man är som mest. 
 
En hög andel killar (82 %) upplever att det är arbetsro i klassrummet, en något lägre 
andel kan ses för tjejer (62 %). En tydlig skillnad kan ses där tjejer inte i samma 
utsträckning upplever arbetsro. 
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Alla barn- och unga har rätt att känna sig trygga på skolan och i sin arbetsmiljö.  
 
Tjejer och killar uppger i hög omfattning att de känner sig trygga på rasten. Däremot 
så ses en skillnad i upplevelse av trygghet mellan tjejer och killar. Där omkring en 
tiondel av tjejerna inte känner sig trygga på rasten. 
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Frågan avser att mäta kränkande behandling i särskolan.  
 
Killar upplever i stor utsträckning att de inte har eller någon enstaka gång blivit retad 
eller utfryst på rasten. En hög andel av tjejerna anger också att de inte blivit retad 
eller utfryst på skolan. Emellertid uppger cirka en fjärdedel av tjejerna och en tiondel 
av killarna att de har blivit retad eller utfryst på skolan vid ett flertal tillfällen.  
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Frågan efterfrågades av referensgruppen. Att ha någon i sin närhet som kan hjälpa en 
om man har blivit utsatt för kränkande behandling är viktigt. 
 
Majoriteten av tjejer och killar anger att de vet någon vuxen som de kan vända sig till 
om de har blivit retad eller utfryst. Omkring en femtedel av killarna och en tiondel av 
tjejerna uppger att det inte vet någon vuxen som de kan prata med om att bli retad 
eller utfryst. 
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Skolk är ett riskbeteende för ohälsa. 
 
En hög andel tjejer och killar har angett att de inte har skolkat, cirka 30 procent av 
båda könen uppger dock att de har skolkat en eller flera gånger. 
 
Livsvillkor: Förslag på insatser 
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Andelen som äter frukost varje dag ligger omkring 60 procent för tjejer respektive 70 
procent för killar.  
 
Endast 45 procent av tjejerna och 33 procent av killarna äter frukt- och grönt varje 
dag.  
 
Motsvarande att dricka läsk minst några dagar i veckan är omkring 53 procent för 
tjejer och 58 procent för killar. För tjejer är det nästan lika vanligt att dricka läsk 
några dagar i veckan som att inte göra det. För killar är det mer förekommande att 
dricka läsk  
 
En näringsriktig kost främjar till en god hälsa och förebygger sjukdomar. Grunden till 
sunda matvanor sker under uppväxtåren och det ökar förutsättningarna till en god 
hälsa senare i livet.  
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Regelbunden fysisk aktivitet har god effekt på den fysiska och psykiska hälsan samt 
livskvaliteten. Fysisk aktivitet minskar också risken för en rad sjukdomar. För barn och 
unga rekommenderas minst 60 minuter daglig fysisk aktivitet och högintensiv fysisk 
aktivitet några gånger i veckan. 
 
En hög andel tjejer och killar uppger att de tränar minst en dag i veckan på sin fritid 
så att de blir svettig och trött. Omkring 30 procent av både tjejer och killar har angett 
att de inte tränar minst en dag i veckan så de svettas och blir trött. 
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Omkring 60 procent av både tjejer och killar anger att de inte cyklar eller går minst 
några dagar i veckan, medan cirka 40 procent gör det  
 
Ungas svar kan ha påverkats av avstånd till skolan, exempel att gymnasiesärskolor 
inte finns i alla kommuner och pendling då blir nödvändigt. 
 
Enkäten innehöll två frågor om idrott i skolan. Dessa redovisas inte pga 
motsägesfulla svarskombinationer i frågorna:  
 
Frågan ”Brukar du vara med på idrotten?” och uppföljningsfrågan ”Om du svarade 
nej, varför brukar du inte vara med?”. Referensgruppen till LHU särskolan upplevde 
problem med att ovanligt många unga avstår från att vara med på idrotten. 
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Cirka 90 procent av tjejer och killar uppger att de inte röker, en tiondel av båda 
könen anger dock att de röker. Motsvarande cirka 15 procent av killarna har uppgett 
att de snusar. Tobaksanvändningen är relativt låg bland särskoleelever, där en hög 
andel av både tjejer och killar varken röker eller snusar. 
 
Omkring 65 procent av både tjejer och killar har inte druckit alkohol. En låg andel av 
båda könen har någon gång druckit så mycket alkohol att de har känt sig berusad.  
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Den sociala omgivningen är en viktig del under hela livet för utvecklingen av hälsa 
och välbefinnande. Tidigare studier visar dock att många barn med 
funktionsnedsättning har en fritid utan aktiviteter och kompisar. I en studie har barn 
med funktionsnedsättning uttryckt en stor ensamhet där syskon och/eller husdjur 
varit det enda sällskapet. 
 
En relativ jämn fördelning ses mellan tjejer och killar att de minst en dag i veckan 
träffar kompisar, medan cirka 40 procent av unga inte gör det. 
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Fritiden är en viktig del i barn och ungas liv. Genom att barn och unga ges möjlighet 
att delta i olika fritidsaktiviteter så stärker det deras egen identitet och 
självständighet. En annan aspekt som påverkar hur aktiva barnen kan vara på fritiden 
är föräldrarnas roll samt ekonomiska förutsättningar. 
 
Andelen som har uppgett att de inte är aktiv i någon idrottsförening eller klubb ligger 
omkring 70 procent för båda könen. 
 
Hur aktiva barn- och unga kan vara på sin fritid 
 
  

32 



Tanken med frågan att fånga in om unga i Västmanland har mindre möjligheter än 
andra unga att göra det som de önskar på fritiden. Det kan vidare vara användbart i 
kommunernas folkhälsoarbete. 
 
Unga har i hög utsträckning angett att de vill umgås mer med kompisar efter skolan. 
Därefter vill främst tjejer fika på café. Unga vill också gå på bio eller idrotta. En 
femtedel har skrivit något själv. Exempel: umgås med familj, pojkvän- eller flickvän, 
titta på film, rida, bada, park-our, spela innebandy eller gå på gym.  
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Stöd från kompisar blir allt viktigare när unga växer upp. Dock finns det studier som 
visar att kompisar inte är lika viktigt för unga i särskolan.  
 
Både tjejer och killar upplever att de har någon kompis som de kan tala med om de 
upplever att de har problem. En något högre andel kan ses för tjejer (87 %) jämfört 
med killar (74 %). Cirka en fjärdedel av killarna upplever att de inte har någon att tala 
med om de upplever problem.  
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Frågan är en uppföljning av frågan om framtiden och önskad av referensgruppen. 
Vidare är tanken med frågan att den ska fånga in aspekter om vad unga i särskolan 
drömmer om och hur väl deras drömmer stämmer in om vad faktiskt sedan händer. 
 
En stor andel unga vill framför allt jobba efter att de har gått ut skolan, därefter vill 
de flesta gå på folkhögskola, gifta sig eller bli sambo, skaffa barn, åka på en längre 
resa eller något annat. En jämn fördelning kan ses mellan tjejer och killar sett till 
svarsalternativen. 
 
Vad unga i särskolan vill göra efter att de gått ut skolan skiljer sig inte vad unga 
generellt vill göra. 
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Gymnasiesärskolorna fick två frågor om sex och samlevnad.  
 
Cirka 59 procent av tjejer och 72 procent av killar uppger att de har en flickvän eller 
pojkvän.  
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Omkring 37 procent av tjejer och 27 procent av killar svarat att de har haft sex med 
någon.  
 
Tillsammans med föregående fråga kan detta utgöra en grund för samtal om 
behoven av sexuell hälsa i särskolan. 
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De unga har huvudsakligen fyllt i enkäterna själva, något fler tjejer har fyllt i enkäten 
själv jämfört med killar.  
 
Levnadsvanor: Förslag på insatser 
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Förbättringar gällande enkätmetoden, förslag har framkommit från unga själva, 
referensgruppen samt internt inom Region Västmanland till näst kommande 
undersökning. 
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