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Barns rapportering om sina olyckor 
Camilla Siotis Ekberg och Ann-Margreth E. Olsson 
 

Barn och olyckor – vad vi kanske inte vet 
När barn råkar ut för händelser som inte riktigt går i idealisk riktning 
kan detta bli till ett tillfälle för barnet att med stöd av sin omgivning 
utveckla förmåga till återhämning även när händelserna leder till smärta 
och skador (se Barajas & Schechinger, 2018; Masten & Barnes, 2018). 
Att göra sig illa är oundvikligt i fysisk träning och utveckling av 
kroppskontroll, särskilt när man förvärvar erfarenheter (Collard,  
Chinapaw, Van Mechelen och Verhagen, 2009). Smärta är en ofrån-
komlig mänsklig erfarenhet som ingår i normal utveckling i livet. Men 
svårare olyckor kan också bli ett hot för individers framtid, och därför 
drar olyckor till sig mycket uppmärksamhet, såväl på individ- och  
familjenivå som på samhällelig nivå. En grundförutsättning för barnets 
vidare utveckling är att barnet överlever och helst klarar sig utan att 
drabbas av svårare fysiska olyckor och skador. Det är i synnerhet att 
skapa säkerhet för barn i de yngre åren när kroppen är särskilt sårbar, 
kroppskontrollen inte fullt utvecklad och barnets erfarenhetsbas liten. 
 
De flesta riskabla situationer som barn är med om, leder med stor san-
nolikhet inte till olyckor av sådan grad att de kommer till sjukvårdens, 
eller över huvud taget till vuxenvärldens, kännedom. Olyckor engage-
rar barn, men det innebär inte nödvändigtvis att de uppfattar allvaret i 
riskrelaterade händelser eller behovet att involvera föräldrar eller andra 
vuxna i det inträffade. Barn kan ha flera skäl till att undvika att avslöja 
vad som inträffat. Barnen kan befara att de fortsättningsvis skulle hind-
ras från att exempelvis använda köksredskap eller bli förbjudna att ägna 
sig åt roliga men möjligen riskabla aktiviteter. Det är å andra sidan möj-
ligt att barn som när de berättat om olyckshändelser upplevt att de inte 
blivit lyssnade till, inte känt att de blivit tagna på allvar eller fått den 
omsorg som de skulle behövt. Det som i barnens perspektiv uppfattas 
som en avgörande olycka, kan i vuxnas perspektiv verka oansenlig och 
betydelselös händelse, exempelvis. I denna studie har just barnens per-
spektiv på olyckor undersökts och vi har frågat efter vad barn kan upp-
fatta som olyckor i sina unga liv, så att sådana olyckor identifierats och 
utforskats. Att få kunskap om vad barn identifierar som olyckor och vad 
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barn berättar om de olyckor de är med om – enligt dem själva, är viktigt 
för att vi vuxna ska kunna bli bättre på att lyssna och höra vad berörda 
barn säger till oss. Med kunskap om detta kan vi bli bättre på att tidigt 
upptäcka olyckor i barns vardag, bedöma konsekvenserna utifrån ett 
barnperspektiv och öka förutsättningarna för att kunna förebygga barns 
olyckor, dvs. skapa ökade säkerhet i barns livsmiljöer. I studien har data 
om olyckor samlats in från barn och deras berättelser om vad de iden-
tifierat som olyckshändelser sin vardag. I detta ger deltagande barn oss 
en inblick i både vad de uppfattar som risker och som olyckor i sina liv, 
förekomsten av olyckor, vad och hur de berättar om dessa i olika åldrar. 
Studien handlar således huvudsakligen om händelser som haft en 
kroppslig konsekvens, inte om emotionella upplevelser som exempel-
vis psykiska trauman. 
 
Barns utveckling, erfarenheter  
och deras minne för olyckor 
Människans utveckling sker samtidigt på flera olika plan. Särskilt up-
penbart blir det när vi ser hur barnen utvecklas socialt och biologiskt – 
socioekologiskt (Bronfenbrenner, 1979). Barnet växer, hormonella fak-
torer både förändras och har olika konsekvenser i olika livsfaser och 
hjärnan har också sin utveckling i ett rent kroppsligt förlopp. Hjärnans 
utveckling hos den uppväxande unga personen möjliggör kognitiv ut-
veckling som tillsammans med barnets utveckling av språk och kom-
munikation gör det möjligt för barnet att minnas, tänka, fatta beslut och 
planera (Vygotskij, 1999). Detta i sin tur påverkar individens möjlig-
heter till och benägenhet för olika handlingar. Samtliga dessa utveckl-
ingsspår – biologi, kognition, språk, kommunikation och beteende, in-
verkar ömsesidigt på varandra som samspelande kontexter. Dessa spår 
både skapas i och medskapar sitt sammanhang i en transaktionell pro-
cess där barnets biologiska arv och livserfarenhet influerar varandra i 
ett dynamiskt system (Sameroff, 2003). Barns beteende och kompetens 
ses därvid som en funktion till hur barnets föräldrar reagerar och inte 
som en inneboende karaktär hos barnet (Ibid). 
 
Barns minne av händelser förändras med tiden, och inte alltid på samma 
sätt som vuxnas. Detta gäller för både vardagliga och för traumatiska 
händelser, och över såväl kortare som längre perioder. Mera dramatiska 
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händelser och händelser med större konsekvenser har större chanser att 
stanna kvar i en persons minne. I studier av barns minne förknippat med 
sjukvård, visade det sig att barn har ett gott minne för den centrala in-
formationen i händelsen, medan perifer information går förlorad, men i 
mindre utsträckning när den har känslomässiga kopplingar, dvs om det 
lett till påtagliga reaktioner (Peterson & Bell, 1996). 
 
Vid självrapportering av olyckor utgår vi ifrån att de olyckor som per-
sonerna tar upp, också har inträffat. Det kan emellertid finnas skäl till 
försiktighet i användning av denna typ av rapportering. Det visar två 
studier av Lizette Peterson och hennes medarbetare. I studierna rappor-
terade barn i 8–13-års åldern samt deras mödrar, om mindre skador och 
olyckor var 14:e dag under 6 månaders tid (Peterson, Harbeck & Mo-
reno, 1993). Mödrar och barn rapporterade ungefär lika många olyckor 
men inte alltid samma olyckor. I slutet av undersökningsperioden skulle 
såväl barnens som mödrarnas minnas skador för hela perioden och rap-
portera. Vid detta senare tillfälle förekom överrapportering av de allra 
lindrigaste skadorna. Forskarna tolkade att överrapporteringen av små-
skador uppkommit med anledning av en allmänt rådande uppfattning 
hos deltagarna att barn ofta får sådana skador, och att de därför uppgav 
vad de ansåg vara ett ”rimligt” antal småskador. Att minnet för vardag-
liga saker ersätts av en generaliserad uppfattning om aktuella fenomens 
förekomst, är inte oväntat enligt den forskning som ägnat sig åt studier 
av schema, script och likartade begrepp (Bartlett, 1932; Schank & 
Abelson, 1977; Neisser, 1998). 
 
Ett schema definieras här som en föreställning hos en person som om-
fattar de element som är gemensamma för en viss typ av händelse, men 
som inte har en specifik referens till något enskilt tillfälle då en sådan 
händelse inträffat. Utifrån scheman kan vi dra slutsatser angående en-
skilda händelser, även om vi egentligen inte minns dessa som episoder 
specifikt. Ett exempel på schema för småolyckor hos barn skulle kunna 
leda till att minnen av vanligt förekommande olyckor inte till enbart 
uppkommer genom minne av enskilda händelser. Istället samlas erfa-
renheter av flera händelser till en allmän föreställning om hur en viss 
typ av olycka går till, som exempelvis att barnet trillar och skrubbar 
knäet vid lek, och om hur vanliga dessa händelser är. En viktig möjlig-
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het är att unga personens föreställningar om olyckor och dessas konse-
kvenser kan skilja sig åt i olika utvecklingsperioder. Även smärtupp-
fattningen är olika, på så vis att yngre barn upplever starkare smärta än 
vad exempelvis tonåringar gör (Blankenburg, Meyer, Hirschfeldt m.fl., 
2011). Därför är minnet av egna olyckor särskilt intressant att studera i 
ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det finns skäl att anta att yngre 
barn råkar ut för mindre missöden oftare än lite äldre barn, eftersom de 
är mindre motoriskt utvecklade och har mindre erfarenhet, vilket kan 
inverka på hur de ser på och minns sina olyckor. 
 
Ett centralt antagande i den aktuella studien var att barns berättelser om 
minnen av mindre, vardagliga olyckshändelser, torde visa en tydligare 
koppling till själva händelsen när intervjutillfället ligger nära händelsen 
i tid än när de berättar vid senare tillfällen långt efter att händelsen  
inträffat. Vid senare intervjuer kan redogörelserna antas ha en mera 
schemaliknande karaktär vid de tidigare. Det har visat sig att barns min-
nen för ovanliga händelser bibehåller mer detaljer än vad de gör för 
vardagliga händelser (Fivush, Hudson & Nelson, 1984). Därför kan det 
vara så att berättelser om olyckor av mera allvarligt eller ovanligt slag 
inte blir schematiserade i samma utsträckning som lindrigare olyckor. 
 
Data från den studie som redovisas här samlades in 2003 av huvudför-
fattaren till kapitlet. Datamaterialet har inte tidigare publicerats i någon 
form. Mycket är sig likt men flera saker har förändrats i barns fysiska 
omgivning och levnadsförhållandena. Det är exempelvis betydligt van-
ligare med mobiltelefoner (vilket ger möjlighet till större rörlighet på 
egen hand och risk för olyckor t.ex. beroende på ouppmärksamhet om 
barnet sysselsätter sig med mobilen under fysisk aktivitet, men också 
ökad tillgänglighet och att fler olyckor uppmärksammas) och det finns 
numera exempelvis elsparkcyklar och andra nya aktiviteter, vilka också 
ger upphov till en annan typ av olyckor. Samtidigt har ett ökat fokus på 
behovet av skydd och säkerhet vuxit fram, bland annat eftersom trafik-
miljön blivit alltmer komplex med nya färdmedel, vilket kan orsaka all-
varliga olyckor med bestående men. I det stora hela kan det ändå antas 
att det över tid finns övergripande likheter i själva förhållningssättet till 
olyckor, uppvisat genom i ålderseffekter kring detta tema, liksom på 
barns syn på och rapportering av olyckor. Det är de nämnda fenomenen 
som stått i fokus för undersökningen som presenteras här. 
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Studien Barns rapportering om sina olyckor 
Studien genomfördes genom triangulering, dvs. genom att flera olika 
metoder användes för att undersöka hur barn såg på sina olyckor (se 
Cohen, Manion & Morrison, 2007). Studien syftade till att utforska bar-
nens perspektiv på egenupplevda olyckor. För att barn ska kunna enga-
geras i forskningsintervjuer behöver barnen att få veta och förstå syftet 
med forskningen, finna denna intressant och bli motiverade till att delta 
i intervjuerna (Jensen, 2012). I studien förbereddes barnen genom att 
träffa forskaren vid flera tillfällen. Första gången för att tala om själva 
studien, dess syfte och genomförande. Senare, efter att barnen och bar-
nens vårdnadshavares givit medgivande, för att tala om, mäta och 
skriva om barnens olyckor. De deltagande barnen ombads att i intervju-
samtal rapportera om olyckor de varit med om i sitt liv, berätta kort om 
varje olycka samt bedöma och mäta smärtan vid respektive olycka.  
Intervjuerna genomfördes i barnens skola. 
 
I skolan har barn lärt sig att vuxna ofta ställer frågor som det finns ett 
rätt svar på. I mötet med forskningens intervjuare i skolan, fanns risk 
för att de deltagande barnen skulle bli upptagna av att lista ut vad inter-
vjuaren var ute efter, snarare än berätta vad de tänkte på och ville säga 
(se Johansson, 2013). För att undvika detta, förklarade intervjuaren för 
barnen, att i dessa intervjuer ville den vuxne lyssna till vad barnen kom 
ihåg om olyckor som de varit med om. Här fanns inga ”rätta” svar. För 
att initiera aktuellt ämne för barnen, gav intervjuaren inledningsvis ett 
orienterande exempel: 
 

Först beskriver du vad som hänt, t.ex. välte med cykeln, eller  
stukade fotleden på gymnastiken, eller snubblade i trappan hemma, 
eller blev brännskadad på foten, eller påkörd av en buss, eller pappa 
körde i diket för att undvika en älg, osv. 
Efter det talar du om var olyckan hände. 
Sedan beskriver du om olyckan var liten, mitt i mellan, eller stor, och 
vilken skada du eventuellt fick. 
Därefter när olyckan hände. 
Sist berättar du hur länge du var skadad eller hade ont. 
(Utdrag ur enkät ”Dina olycksfall”) 

 
Intervjutekniken hade karaktären av kognitiv intervju, där intervjuper-
sonen stöds till att tänka högt och redogöra för händelser steg för steg 
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(jmf Willson & Miller, 2014). Det stödjande exemplet används som ett 
verbalt samtalsverktyg för att inspirera och lotsa intervjupersonen att 
berätta om händelseförloppet. Genom denna introduktion avgränsades 
datainsamlingen till att omfatta till händelser där någon form av plöts-
lig, oavsiktlig händelse skett som barnet känt fysisk smärta av och/eller 
inneburit fysisk skada. Att intervjuaren tar initiativ till att prata om 
dessa teman, förmedlar också att denne vet att sådana saker sker barn 
och att detta är teman som barnet kan prata med intervjuaren om – att 
denne är förberedd för att ta emot det som kan komma av barnets upp-
levelser (Jensen, 2012). 
 
De upprepade mötena mellan barn och intervjuare innebar att intervju-
aren kunde följa upp hur barnen upplevde att delta intervjuerna och till-
fråga varje barn om de ville fortsätta vara med i intervjuerna. Ett barn, 
en 8-åring, valde att inte fortsätta sitt deltagande. 
 
Datainsamlingen skedde i enlighet med då gällande etiska riktlinjer. 
Skriftlig information gavs till vårdnadshavare, deltagande barn och 
skolor. Skriftligt medgivande undertecknades av respektive barns vård-
nadshavare. Förvaring av och behandling av insamlad data har i analys- 
och publiceringsfas skett i enlighet med dagens etiska regler (Veten-
skapsrådet, 2017). Sammanlagt deltog 95 barn i årskurs 2 (31 barn), i 
årskurs 4 (31 barn) och i årskurs 6 (33 barn) dvs. i åldrarna 8–13 år. 
Årskurs förkortas fortsättningsvis ÅK. 
 
Intervjuer med barn 
Vid studiens början genomfördes en strukturerad individuell intervju 
med respektive barn om samtliga olyckor barnet då kom ihåg att barnet 
varit med om. Motsvarande intervju utfördes sedan i samband med att 
barnen rapporterade olyckor under studiens gång (se nedan). Även till-
bud där barnet uppfattat att det funnits risk för att en allvarlig olycka 
skulle kunna ha inträffat togs upp i den första intervjun, t.ex. gällande 
en trafiksituation eller cykelincident. Intervjuguiden omfattade: 
 

• Vad som hänt, var och hur samt andra omständigheter kring 
olyckan.  

• Hur barnet ser på olyckan kognitivt och känslomässigt. 
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• Om barnet anser att hon/han kan eller ska göra någonting för 
att minska riskerna för att råka ut för liknande olyckor i fram-
tiden.  

• Hur pass ont olyckan gjort då den inträffade. 

 
För att skatta hur pass ont olyckan gjort användes en smärtskala. På 
denna skattade barnet numeriskt smärtan vid sin olycka i förhållande 
till en typsituation, ett ”ankare”. Skattning av smärta med magnitude 
estimation har tidigare visat sig vara en reliabel metod som givit goda 
resultat jämfört med andra metoder för att få barn att skatta smärta 
(Woodforde & Merskey, 1972). Vidare skattades vid första tillfället 
”typolyckor” på smärtskalan. Dessa typolyckor var exempel på olyckor 
som barnen fick presenterade av intervjuaren. 
 
Tillvägagångssätt 
En grundintervju på mellan 10 och 20 minuter som videofilmats med 
varje barn. Barnet har då gått från sin klass till ett avskilt rum.  

a) Intervjuaren började med att kort förklara vad testsessionen skulle 
innehålla och gick ut på. I samband med denna genomgång demonstre-
rade intervjuaren för barnet en smärtlinjal graderad mellan 0 och 10. 
Linjalen är ett smärtskattningsintrument kallad Visuell Analog Skala 
(VAS) (Scott & Huskinsson, 1976). Intervjuaren läste upp 10 olika be-
skrivningar av olyckor som andra barn råkat ut för (autentiska olyckor 
hämtade från en tidigare undersökning). Dessa olycksexempel lästes 
upp ett och ett, och barnet fick ta ställning till varje enskild olycka innan 
nästa lästs upp. Barnet skattade en smärtlinjal hur allvarlig han/hon 
tycker att den beskrivna olyckan varit. Intervjuaren tittade på den gra-
derade skalan på baksidan av linjalen och förde in barnets skattning i 
ett protokoll. Efter att samtliga olyckor av barnet bedömts för sin all-
varlighet bad intervjuaren barnet att titta över sina skattningar. Inter-
vjuaren visade då barnet protokollet, där bedömningen var inprickade i 
blått på en 10-stegs tallinje. Barnet fick en röd penna och uppmuntrades 
att markera om det funnits bedömningar som han/hon velat göra om. 
Efter bedömning av de 10 olyckornas allvarlighet upprepades samma 
procedur med uppläsning, skattning på smärtlinjal och eventuell korri-
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gering av skattningarna på protokollet men denna gång med instrukt-
ionen att barnet skulle bedöma hur smärtsam den beskrivna olyckan 
varit. 

b) Barnet tillfrågades om han/hon varit med om någon olycka som lik-
nat någon av de beskrivna olyckorna. Barnen tillfrågades även om de 
varit med om någon annan typ av olycka som de tänkte på. Barnets svar 
noterades av intervjuaren i ett protokoll. Händelse, plats, allvar och 
smärta skattades med smärtlinjalen, tid och skadans varaktighet. 

c) Intervjuaren fyllde slutligen i en enkät om hur barnet uppfattade sin 
egen olycksbenägenhet, dvs. om barnet förväntade sig att vara med om 
någon olycka den närmaste veckan eller året, samt om barnet tyckte sig 
råka ut för fler eller färre olyckor än andra barn. 

Intervjuaren kom en gång i veckan under åtta veckor i sträck (med en 
veckas uppehåll för ett lov) till de deltagande klasserna och frågade 
barnen i klassrummet, om något barn tyckte sig ha varit med om någon 
olycka sedan senaste intervjutillfället. De barn som uppgav detta fick, 
om barnet ville, individuellt följa med intervjuaren till en videofilmad 
intervju om olyckan eller olyckorna som barnet ville rapportera om. 
Om något barn inte ville dra uppmärksamheten till att ha råkat ut för en 
olycka, kunde detta ta enskild kontakt med intervjuaren. Samma upp-
gifter som tidigare, se ovan, samlades in angående den aktuella olyckan 
och allvar/smärta-skattningar gjordes. 

Tre till fyra månader efter den första intervjun erbjöds barnen göra en 
skriftlig rapport om sina olyckor. Barnen instruerades att skriva ner alla 
olyckor de mindes, både sådana som de rapporterat i någon av under-
sökningens tidigare faser och sådana som de inte rapporterat. Händelse, 
skada allvar, smärta och tidpunkt rapporterades av barnen. 

Kunskap om barnens syn på sina olyckor kan vara betydelsefullt vid 
bedömningar av konsekvenserna (både fysiska och psykiska) av 
olyckor som rapporteras av barn i olika åldrar. Exempelvis i termer av 
vilka faktorer förblir relevanta och vilka faktorer bleknar bort över tid. 
Slutligen undersöktes också barns bedömningar av sina olyckor när det 
gäller hur smärtsamma dessa upplevelser var, samt hur allvarliga bar-
nen bedömer dessa. Eftersom barnen haft möjlighet (och anmodats) att 
rapportera varje olycka vid två separata tillfällen, undersöktes också 
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stabiliteten i dessa bedömningar. Vidare fick barnen skatta andras 
olyckor, för att ge ett perspektiv på hur de resonerade vid sina skatt-
ningar av dessa faktorer och hur mycket deras uppfattning om sina egna 
olyckor och andras beskrivna olyckor skiljde sig åt. 

 
Hur framkommer barns syn på sina  
olyckor genom deras rapporter? 
Det är logiskt att anta att ju längre vi lever, desto fler olyckor är vi med 
om. Detta avspeglar sig inte i hur barn minns och rapporterar om sina 
olyckor i studien. Figur 1 visar ett diagram över hur många olyckor barn 
i respektive årskurs rapporterade om – uppdelat på de olika tillfällen 
och sätt att rapportera om olyckor som erbjöds i studien; första inter-
vjun (Intervju); vid de under åtta veckor uppföljande rapporteringstill-
fällena av inträffade olyckor (Kontinuerliga) samt olyckor rapporterade 
skriftligt (Skriftliga). I beräkningen kan tas att de skriftligt rapporterade 
olyckorna kan antas innefatta de båda första kategorierna av olycksrap-
porter, eftersom barnen hade instruktioner att uppge samtliga de 
olyckor de kunde komma ihåg – oavsett om de rapporterat dessa tidi-
gare eller inte. 

  

 
 
Figur 1. Antal rapporterade olyckor i intervjuer inklusive under åtta veckors upp-
följning av nya olyckor (s.k. kontinuerliga) och i skriftliga rapporter över samtliga 
olyckor barnen erinrade sig samt summan av gjorda olycksrapporter. 
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Som synes i Figur 1 var det de yngsta barnen, 8-åringarna, som var mest 
engagerade i sina olyckor och gärna berättade om dessa. Vid grund-
intervjun berättade de om särskilt många. Att notera är att de yngsta 
rapporterade fler olyckor skriftligt än de båda äldre grupperna trots att 
det kan antas vara en större ansträngning för en 8-åring att uttrycka sig 
skriftligt än för en 10- respektive 12-åring. 
 
De som rapporterade allra flest olyckor i grundintervjun var pojkar i 
ÅK 2 och i de skriftliga rapporterna var det flickor i ÅK 2 som rappor-
terar flest – följda av pojkar i ÅK 2. I varje årskurs rapporterade flick-
orna mer än pojkarna i den skriftliga rapporten, vilket kan avspegla att 
flickorna upplevde det som lättare och snabbare att skriva än vad poj-
karna gjorde, men det kan också handla om andra avgörande skäl. Detta 
har inte undersökts i studien. 
 

 
 
Figur 2. Rapporterade unika olyckor i grundintervju och kontinuerliga rapporter 
uppdelat på kön och ålder. Varje olycka är här rapporterad vid bara ett tillfälle. 
 
De unika olyckorna är de som kommer fram i grundintervjun och i de 
åtta veckornas kontinuerliga rapporter (Figur 2). Dessa benämns här 
som unika till skillnad från de skriftligt rapporterade som troligen hu-
vudsakligen bestod av upprepningar av olyckor som redan rapporterats 
i de båda tidigare faserna. I Figur 2 kan noteras en tydlig utveckling där 
pojkar och flickor följs åt inom årskurserna. Barnen rapporterar fler 
olyckor i de yngre åldrarna och färre ju äldre de blir, se den äldsta ål-
derskategorin jämfört med barnen i årskurs 4 som hamnar mittemellan. 
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För att få ett perspektiv på den kognitiva förståelsen av olyckor ställdes 
i studien också frågan om hur pass olycksbenägen barnet tyckte sig vara 
jämfört med dels andra barn i sin klass och dels andra barn i sin ålder 
”i hela landet”. De frågorna kunde besvaras i tre grader med ”Ingen” 
alternativt ”Mera sällan”, eller ”En” alternativt ”Lika ofta”, eller 
”Flera” alternativt ”Oftare”. 
 
Frågorna såg ut på följande vis: 

• O1. Tror du att du kommer att råka ut för någon olycka under 
den kommande veckan, och i så fall en eller flera? 

• O2. Tror du att du kommer att råka ut för någon olycka under 
det närmaste året, och i så fall en eller flera?  

• O3. Tror du att du råkar ut för fler eller färre olyckor än de 
andra barnen i din klass? 

• O4. Tror du att du råkar ut för fler eller färre olyckor än barn i 
andra skolor? 

 

 

Figur 3. Svar på frågor om egen olycksbenägenhet. O1 – olycka under  
kommande vecka; O2 – olycka under kommande året; O3- fler olyckor än  
andra i klassen; O4 – fler olyckor än andra barn i andra skolor samt summa  
av skattad olycksbenägenhet. 
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På samtliga frågor svarar barnen i ÅK 4 och 6 relativt lika, medan just 
de barn som rapporterar många olyckor, ÅK 2, svarar att de inte är sär-
skilt olycksbenägna och inte har lika stor chans att råka ut för någon 
olycka den närmaste tiden som de äldre (Figur 4). Kort sagt går skatt-
ningarna när det gäller vad de yngsta har att vänta sig, stick i stäv med 
utfallet av deras subjektiva rapportering. Detta kan tolkas som att resul-
taten visar på en skillnad i realism och förmåga till skattning av sanno-
lika händelser, och också att skillnaden mellan barnen i ÅK 2 och de 
båda högre årskurserna är större än mellan ÅK 4 och ÅK 6. 

 
Ett annat sätt att undersöka hur barnet ser på olyckor var att be dem 
skatt att smärta och allvar för andras, beskrivna olyckor. Som synes i 
Figur 4 ligger ÅK 2-barnens skattningar för både smärta och allvar för 
10 olyckor av olika karaktär över de äldre barnens – både för allvarlig-
het och smärta. Samtliga åldersgrupper skattade smärta som högre än 
allvaret i samma olyckor. De yngsta barnen skattade smärta särskilt 
högt. 
 

 

Figur 4. Medelvärden för skattningar på en 10-gradig skala av hur allvarliga  
respektive smärtsamma 10 typolyckor var (alltså olyckor som någon annan  
råkat ut för). 

 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att de yngre barnen är jämförel-
sevis mest fokuserade på olyckor. De ser händelser som mer allvarliga 
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och smärtsamma än de äldre barnen. De rapporterade flera olyckor i 
samtliga använda sätt att rapportera, de visade stor villighet att berätta 
om olika olyckor och även att göra sig besvär med att skriva ner och 
redogöra för olyckorna. Samtidigt verkade de yngsta kunna se ljust på 
sina möjligheter att i framtiden kunna undvika sådant som de ser som 
olyckor. Det kan uppfattas som orealistiskt och som ett psykologiskt 
försvar mot rädsla för skada och smärta. 

 
Utveckling av kognitiva förmågor som  
realism och arbetsminne 
En aspekt när det gäller barnens bedömningar om sin olycksbenägen-
het, är deras förmåga att göra realistiska eller konsekventa bedömningar 
som gäller dem själva överhuvudtaget. En tidigare studie om barns be-
dömning av sina egna förmågor om hur bra de var i olika skolämnen, 
visat att barn i början av skolåren brukar förvänta sig att det ska gå bra 
i fortsättningen och att de är duktiga på området – även om de får feed-
back på att de inte klarat en uppgift (Muenksa, Wigfeld och Eccles, 
2018). Här talas om en ”skyddande optimism”. Med stigande ålder blir 
deras bedömningar av sina förmågor mer realistiska. I en studie av  
Lapan (2018) ges också exempel på denna typ av utveckling av realism 
i bedömningar, då barn i 5-, 8- och 10-årsåldern fick förutsäga vilka 
chanser de hade att vinna över en annan person i antingen en välbekant 
uppgift eller en ny obekant uppgift och om personen de skulle tävla mot 
var expert eller nybörjare. 5-åringarna förutsåg att de skulle vinna under 
alla omständigheter. 8-åringarna förutsåg att de skulle ha en god chans 
mot en expert i båda typerna av uppgift, medan 10-åringarna hade gott 
hopp enbart om uppgiften var ny för båda. Både 8- och 10-åringarna 
ansåg sig ha bättre chans mot en nybörjare än mot en expert – således i 
motsats till 5-åringarna. Man kan således se att möjligheten av negativa 
utfall blir mer erkända med ökande ålder under denna livsperiod och att 
bedömningar går mot större realism. 
 
En förutsättning för att kunna överblicka sina upplevelser av olyckor 
(vilket i barnen i ÅK 2:s fall innebär att de känner att de råkat ut för 
väldigt många olyckor, även i vardagen vid de veckovisa rapporterna) 
och att dra slutsatser om vad detta borde innebära för risken att råka ut 
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för olyckor i framtiden har att göra med arbetsminnets kapacitet. Ar-
betsminnet är vår förmåga att hålla information i medvetandet, ta fram 
information ur långtidsminnet och att bearbeta och kombinera inform-
ation från dessa olika källor så att nya slutsatser kan dras. Ett exempel 
kan vara om du får veta att du ska addera 2 och 7. Då måste du minnas 
dessa siffror, du måste komma ihåg från tidigare inlärda fakta vad  
”addera” innebär också måste du utföra själva operationen för att få ditt 
svar. I början av livet växer arbetsminnets kapacitet till (se exempelvis 
Klingberg, 2011), vilket har många konsekvenser för vår förmåga att 
förstå saker. I fallet med olyckorna måste man hålla i minnet både vad 
man har brukat rapportera, en bedömning av hur vanligt olyckor är  
i ens tillvaro och så dra slutsatser om vad detta innebär för framtiden 
eller i jämförelse med andra barn. Detta är helt enkelt en ganska kraftig 
belastning på arbetsminnets kapacitet. Äldre barn kan klara denna  
kognitiva uppgift bättre än yngre. 
 
I perioden under de första skolåren, går barnet mot att vara alltmer 
självständig och ansvara mer för sig själv. För att göra detta på ett säkert 
sätt är det förstås utmärkt att de blir mer realistiska i att skatta sina för-
utsättningar och förmågor exempelvis i att bedöma ”hinner jag springa 
över gatan innan bilen når fram?”. Under perioden växer både de kog-
nitiva förmågorna i att uppfatta, hålla information och bearbeta den (ar-
betsminneskapacitet). Erfarenheter bildar bas för handlingsmönster och 
självkänsla som gör att barnen orkar med att uppfatta att de kan vara 
utsatta för risk för att skadas (vilket är väsentligt för att barnen ska vara 
försiktig) och kan reglera sitt beteende, göra avvägningar på ett rimligt 
säkert sätt. Intressant är att denna utveckling inte går linjärt mot bättre 
bedömningar och säkrare beteenden i puberteten. Det är hos unga i  
15-årsåldern som antalet vårddygn låg som högst under perioden  
2002–2005 i Sverige (Räddningsverket, 2007). Olika möjligheter till 
aktiviteter och kanske också ökande styrka och snabbhet kan föra med 
sig risker som inte fullt kompenseras av mer erfarenhet och större  
kognitiv mognad. 
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Slutsatser av barnens rapportering om  
sina olyckor och framtida forskning 
Barnen i ÅK 4 och 6 förhåller sig mer lika till olyckor och vad som är 
olyckor än till de uppfattningar som barnen i ÅK 2 ger uttryck för. Sam-
manfattningsvis är de yngre barnen de som är mest fokuserade på 
olyckor. De ser händelser som mer allvarliga och smärtsamma än de 
äldre barnen. De rapporterar flera olyckor i samtliga rapportvillkor, och 
är mycket villiga att berätta om olika olyckor och även att göra sig be-
sväret att skriva ner sådana.  
 
Som nämnts ovan, barnen i ÅK 2 i studien, verkar som grupp se oreal-
istiskt ljust på sina möjligheter att undvika sådant som de ser som 
olyckor i framtiden. Detta kan uppfattas som ett psykologiskt försvar 
mot rädsla för skada och smärta.  
 
Det skulle vara betydelsefullt att upprepa studien för att undersöka dels 
om slutsatserna från 2003 står sig, men också för att se vilka föränd-
ringar som den nya teknologin kan ha fört med sig i vilka olyckor barn 
upplever. Vi hyser förhoppningar om att framöver göra en analys av 
den narrativa delen i de videofilmade intervjuerna, barnens egna berät-
telser om olyckor, och komplettera detta kapitels resultat med ett mera 
kvalitativt uttryck för barnens egna perspektiv. 
 
Författarnas tack 
Ett stort tack riktas till docent Valdimar Briem som varit behjälpligt vid 
både designen av denna empiriska studie och i den initiala diskussionen 
av resultatet. 
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