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Introduktion
Forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social
Context, CYPHiSCO, vid Högskolan Kristianstad, förenar forskare
från olika discipliner i sitt intresse för barns och ungdomars hälsa,
välbefinnande och delaktighet. Forskningen representerar vetenskapliga ämnen såsom hälsovetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad,
idrottsvetenskap, psykologi, utbildningsvetenskap, pedagogik, sociologi och socialt arbete. Högskolan Kristianstad representeras av medlemmar vid Fakulteten för hälsovetenskap, Fakulteten för lärarutbildning och Fakulteten för naturvetenskap. Externa medlemmar, som är
knutna till forskningsmiljön, tillhör Lunds universitet, forskargruppen
CHILD vid Jönköping University, Centrum för forskning om barns
och ungdomars hälsa vid Karlstad Universitet samt Oxford Brookes
University, England.
När vi nu ger ut vår tredje antologi, de tidigare utkom 2017 respektive
2019, tar vi bland annat utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling där flera av målen kan kopplas till den
forskning som bedrivs inom forskningsmiljön. Det tredje målet av
17 handlar om god hälsa och välbefinnande. Målet är bland annat att
alla ska kunna leva ett hälsosamt liv och att verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar, samt att psykisk hälsa ska främjas. Detta
stämmer väl in på den forskning som bedrivs inom CYPHiSCO som
omfattar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. För att människor ska kunna nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling är god hälsa hos individen en grundläggande förutsättning. Detta
inbegriper levnadsvanor som till exempel vad vi lägger på tallriken,
hur mycket vi rör oss, samt möjlighet till känslomässig och social tillhörighet. Bästa möjliga hälsa är därmed en grundläggande rättighet.
Utöver mål 3 i Agenda 2030 finns flera mål som kan relateras till
forskningen inom CYPHiSCO. Mål 2 handlar om nutrition och livsmedelsförsörjning och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion,
där forskning med barn bidrar med kunskap till arbetet mot ökad hållbarhet. Mål 4 tar upp att utbildningsmiljöer ska vara trygga, fredliga,
inkluderande och ändamålsenliga för alla och anpassas för barn med
funktionsnedsättning. För att uppnå målet är det viktigt att barns och
ungdomars perspektiv tas tillvara, vilket forskningen inom CYPHiSCO också bidrar till. Samtliga 17 mål är av betydelse för barn och
ungdomar, och i forskningssammanhang vill vi till sist lyfta fram delmål 16.7 i Agenda 2030 om lyhördhet och deltagandebaserat och
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representativt beslutsfattande på alla nivåer. När barn och ungdomar
deltar i forskning möjliggörs att deras röster får komma till tals i frågor och beslut som berör dem.
I denna antologi gör vi några nedslag, främst utifrån barns och ungdomars perspektiv, men även utifrån betydelsefulla vuxna i deras närhet.
I det första kapitlet Förskolebarns bilder av goda måltider och
insekter som mat utgår Maria Nyberg ifrån två studier som på olika
sätt handlar om förskolebarns bilder av mat och måltider. Den ena
studien genomfördes på en förskola i Danmark bland barn 4–6 år
gamla där barnen i mindre grupper tillsammans skulle visuellt illustrera sina bilder av den goda måltiden i förskolan. I den andra studien
utforskades förskolebarns uppfattningar om insekter som mat. Båda
studierna har utgått ifrån ett deltagarbaserat perspektiv på barn där
olika visuella metoder med kreativa inslag använts som centrala
delar i datainsamlingen.
Kapitel 2 Physical Literacy – en försäkring med nytta och nöje
som alla har råd med av Ann-Christin (Lollo) Sollerhed handlar
om motivation, självförtroende, fysisk och motorisk förmåga, kunskap och insikt som individer har eller utvecklar för att kunna vara
fysiskt aktiva på en adekvat nivå genom hela livet. En viktig del av
denna utveckling sker under barn- och ungdomstiden och kapitlet
inriktas på denna fas i livet. Begreppen Physical Literacy och Fundamental Movement Skills beskrivs och i slutet av kapitlet presenteras
en studie om fysiska aktivitetsnivåer bland 15–16-åringar, samt deras
självrapporterade skador i samband med fysiska aktiviteter i föreningsidrott och i skolsammanhang.
Kapitel 3 Fysiskt aktiv respektive stillasittande livsstil hos barn
och ungdomar med Downs syndrom är skrivet av Ann-Christin
(Lollo) Sollerhed och Gerth Hedov. Kapitlet handlar om barn och
ungdomar med Downs syndrom och deras möjligheter till fysisk aktivitet. Texten startar med att förklara vad Downs syndrom är och vilka
svårigheter som kan uppstå vid fysisk aktivitet. Därefter beskrivs
WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar
och sist kommer en beskrivning av en studie som genomförts med
barn och ungdomar i åldrarna 8–18 år. Alla barn behöver röra på sig
för att utvecklas optimalt. Det gäller även barn med Downs syndrom.
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Kapitel 4 Sömn hos barn och ungdomar: livsstilsfaktorer och
föräldrarnas betydelse är skrivet av Annika Norell Clarke, Gita
Hedin, Ann-Christin (Lollo) Sollerhed och Pernilla Garmy. Kapitlet
handlar om sömnforskningen vid CYPHiSCO som har fördjupats och
breddats sedan den utgivna antologin Barnsliga sammanhang (2019).
Kartläggningen av sambanden mellan livsstilsfaktorer och sömnproblem och sömnvanor har fortsatt och ger en tydligare bild av ungas
mående och beteende. Samtidigt har det slagits in på ett nytt spår genom att belysa relationernas – och framför allt föräldrarnas – betydelse
för ungas sömn. Forskningen har bedrivits både med kvalitativa och
kvantitativa metoder, vilket ses som en styrka.
Kapitel 5 Stress, smärta och ledsenhet hos barn och ungdomar
är skrivet av Eva-Lena Einberg, Pernilla Garmy, Eva K. Clausson
och Tide Garnow. I föreliggande kapitel presenteras populärvetenskapliga sammanfattningar av flera olika studier som genomförts inom
ramen för forskningsprojektet Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad. Den första undersökningen är en
tvärsnittsstudie som handlar om ledsenhet och hälsobesvär hos ungdomar. Därefter presenteras två studier där ett 40-tal skolbarn intervjuats
i fokusgrupper om deras erfarenhet av stress och smärta. Till sist presenteras två studier om dels skolsköterskors erfarenhet av att ge stöd
till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dels om deras
erfarenheter av att arbeta under covid-19-pandemin.
I Kapitel 6 Barnahusbesök för polisförhör – händelser före, under
och efter ger Maria Kläfverud en sammanfattning av och presenterar
exempel ur sin doktorsavhandling Iscensätta barnperspektiv. Före,
under och efter Barnahusbesök. I kapitlet beskrivs vad som framkommit i intervjuer med barn, föräldrar och trygghetspersoner, som har erfarenhet av Barnahusbesök. Kapitlet visar på olika, ibland motstridiga,
förväntningar som barn kan ställas inför i samband med Barnahusbesök. Betydelsen av att uppmärksamma händelser utanför själva Barnahuset lyfts fram, samt att trygghetspersonen som har en viktig roll behöver information för att utföra sitt uppdrag.
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Kapitel 7 I skärlinjen mellan funktionsnedsättning och mobbning
och dessa barns psykiska hälsa är skrivet av Lilly Augustine och
handlar bland annat om varför vissa personer mobbas och vilka konsekvenser det får. En grupp som är utsatt för mobbning är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Att sticka ut beteendemässigt eller
utseendemässigt kan göra någon till en måltavla. Är man dessutom
lite nedstämd eller upplever att man har lägre maktposition ökar denna
risk. För de som mobbas ökar risken för att må dåligt, och för de som
mår dåligt ökar risken att utsättas. På så vis hamnar barn med funktionsnedsättning i skärlinjen mellan olika former av utsatthet. Sverige
har länge stoltserat med låga nivåer av mobbning i skolan, lägre än i
andra länder men denna andel har på sistone ökat och det ökar också
utsattheten för individer med risk att utsättas.
Kapitel 8 To What Extent do Teachers Feel they are Equipped
to Help Children and Young People aged 11–16 who Self-harm?
A Qualitative Study är skrivet av Nicky Vellacott och Jane V. Appleton. I kapitlet, som är på engelska, beskrivs en studie som undersökt
hur förberedda lärare vid gymnasieskolor i England var i att hantera
de vanligaste formerna av självskadebeteende hos ungdomar. Studien
visade bland annat att lärare inte fick tillräcklig utbildning, vägledning
eller stöd från andra för att kunna hjälpa dem att hantera ungdomar
med självskadebeteende i sina skolor. Studien ökar förståelsen av de
svårigheter lärarna möter för att kunna stödja utsatta ungdomar som
skadar sig själv.
Vår förhoppning är att denna tredje antologi, liksom de två föregående, även fortsättningsvis bidrar till att öka intresset för vår forskning
om barns och ungdomars hälsa och välmående. Vad kan vara viktigare för en hållbar framtid i enlighet med intentionerna i Agenda 2030
än en god hälsa hos barn och ungdomar?
Kristianstad i oktober 2021
Eva K. Clausson och Eva-Lena Einberg
Redaktörer
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Förskolebarns bilder av goda
måltider och insekter som mat
Maria Nyberg
Våra relationer till mat och måltider är ofta många och komplexa.
Redan under barndomen etableras uppfattningar om vad som är möjligt att äta och när, men under denna tid skapas också föreställningar
om vad som är en god måltid. Detta kapitel utgår ifrån två studier som
på olika sätt handlar om förskolebarns bilder av mat och måltider. Den
ena studien genomfördes på en förskola i Danmark bland barn 4–6 år
gamla där barnen i mindre grupper tillsammans skulle visuellt illustrera sina bilder av den goda måltiden i förskolan. I den andra studien
utforskades förskolebarns uppfattningar om insekter som mat. Båda
studierna har utgått ifrån ett deltagarbaserat perspektiv på barn där
olika visuella metoder med kreativa inslag använts som centrala delar
i datainsamlingen.

Barn, mat och måltider
Barn socialiseras tidigt in i en viss matkultur vilket innebär vad som
äts och när, men också tillsammans med vem. Föreställningar om mat
och ätande anläggs tidigt och barn lär sig att kategorisera mat i vad
som är ätligt och inte, men också vad som är gott och inte, nyttigt och
onyttigt och så vidare (se t ex Lafraire et al., 2016; Tatlow-Golden et
al., 2013). Barndomens matvanor blir ofta en referenspunkt för hur
mat även senare i livet bedöms och värderas, men också kategoriseras.
Barn i förskoleåldern beskrivs dock ofta vara neofobiska, det vill säga
de är försiktiga, skeptiska och kanske till och med rädda för att smaka
ny mat och okända maträtter (Pliner & Salvy, 2006). Samtidigt är barn
ofta nyfikna och vill upptäcka världen och tingen i dess omgivning.
Genom att smaka utforskas omgivningen. Detta gäller inte minst små
barn som kan uttrycka stort intresse av att till exempel äta insekter
som en del i detta upptäckande (Mitsuhashi, 2010).

Förskolan som måltidsarena
Det lilla barnet möter mat och måltider i olika sociala och kulturella
sammanhang. Hemmet är ofta den första arenan för barns möte med
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maten, men både förskola och skola spelar stor roll för barns socialisering in i maten och måltidernas både kända och okända koder (Persson Osowski & Mattsson Sydner, 2012; Wesslén, Sepp & Fjellström
2002). Både skola och förskola har identifierats som viktiga arenor för
barns lärande om mat, men också för preferenser, attityder och förhållningssätt till mat och ätande (Atik & Ertekin, 2013; Wiseman &
Harris, 2015; Sepp & Höijer, 2016). Ofta är det i dessa välkända sociala sammananhang som barnet vågar smaka på mat som är ny och
okänd (se t ex Addessi et al., 2005). Genom att iaktta och prova ny
mat i välkända kontexter har det visat sig att barns neofobi också kan
reduceras (Pliner & Stallberg-White, 2000). I förskolan kan barns nyfikenhet kring mat stärkas, och förskolan kan bli en arena för att just
bekanta sig med nya livsmedel, smaker och konsistenser.
Utifrån barnperspektivet ges barnet en aktiv, deltagande roll i sitt eget
liv, vilket också innebär rätten att bli lyssnad på och involverad i de
beslut som rör barnet i det dagliga livet (Qvortrup et al., 1994; Johansson et al., 2009). Denna grundsyn har sitt ursprung i FN’s barnkonvention och bygger på att barnet är experten i det egna livet, och där
barnets tankar, känslor och behov ska beaktas och tillvaratas (Clark,
2010). Detta gäller också i relation till maten och ätandet (Bergström
et al., 2010). Därmed vilar barnperspektivet på såväl etiska grunder
som på vikten av att ta tillvara värdefull kunskap och erfarenheter.
Det finns olika sätt att försöka sätta ord på barns delaktighet, där
begrepp som inflytande, medbestämmande och deltagande också
används (Johannesen & Sandvik, 2009). I detta kapitel används dock
begreppet delaktighet, som egentligen inte handlar om att bestämma,
utan att ingå i en gemenskap där alla har rätt och möjligheter att bli
hörda, och vars uppfattningar och behov inkluderas och respekteras.
”Det handlar om hur människor samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap” (Johannesson & Sandvik, 2009, s. 31).
Detta gäller både barn och vuxna. Förskolan är ett exempel på en
sådan gemenskap och måltiden ett sammanhang där delaktighet både
kan komma till uttryck och stärkas. Genom maten och måltiderna
kan delaktighet bli en integrerad del av vardagen i förskolan.
I den svenska skollagen, som inbegriper såväl förskola som skola,
framgår det att den verksamhet som bedrivs i alla avseenden ska utgå
ifrån barnets behov och att barnet både ska lyssnas på, inkluderas och
göras delaktig utifrån dennes förutsättningar. Förskolan ska därmed
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möjliggöra barns delaktighet och inflytande i det som rör barnet. Barnens perspektiv är viktiga för att vi ska kunna lära om hur de upplever, bedömer och värderar mat och måltider i olika sammanhang, men
också i utvecklingen av måltiderna i förskolan. Måltiderna är centrala
mötesplatser både mellan barn och mellan barn och vuxna där barnen
på olika sätt kan göras delaktiga. I de Nationella riktlinjerna för måltiderna i förskolan (Livsmedelsverket, 2016) skrivs också fram hur
barnens engagemang i och kring måltiderna kan göras både lekfullt
och lärorikt, och att måltiderna är ”en viktig del av förskolans demokratiarbete” (Livsmedelsverket, 2016, s. 10). Som en del i dessa riktlinjer ingår också den så kallade måltidsmodellen, där måltidens olika
delar inkluderas. Måltiden är något mycket mer än maten på tallriken,
och här framhålls också vikten av att utgå ifrån, lyssna på och involvera matgästen, dvs barnet, och dennes erfarenheter, intressen, behov
och åsikter kring vad som är viktigt.

Att lyssna på barns röster om mat och måltider
Det finns olika sätt att både lyssna, inkludera och involvera förskolebarn i maten och måltiderna. I litteraturen har begreppet ”voice(s)”
använts som ett sätt att ge uttryck för pluraliteten i barns röster, men
också komplexiteten i lyssnandet av och på dessa (Spyrou, 2011;
Lomax, 2012; Eldén, 2012). Samtidigt betonas vikten av att just
lyssna in olika röster, att kontextualisera barns röster, men också att
inte falla in i antagandet om att det skulle vara möjligt att finna ”en
sann röst” med hjälp av vissa metoder och angreppssätt. I diskussionerna om metoder i forskning med barn lyfts ofta vikten av att använda
metoder och angreppssätt som inte endast vilar på verbal kommunikation (speciellt för yngre barn) (se t ex Clark, 2010). Barn uttrycker
sig på en rad olika sätt, och i forskningssammanhang är det viktigt att
vara lyhörd och öppen för att lyssna på olika sätt. Genom olika typer
av visuella och kreativa metoder tillåts barn använda andra verktyg i
sin kommunikation med forskaren men också som en del i en interaktiv process att tillsammans med andra barn berätta något för forskaren.
Att kombinera fokusgrupper med olika visuella inslag har också rekommenderats i forskning med yngre barn (Hilppö et al., 2017; Pimlott-Wilson, 2012). Vidare är det viktigt att använda metoder som
upplevs meningsfulla, roliga, lekfulla och inspirerande (Banister &
Booth, 2005). Exempel på visuella metoder kan vara att be barnen rita
eller måla, men det kan också handla om att man använder bilder av
olika slag, antingen som forskaren tar med sig eller som barnen själv
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får ta eller uppmuntras att finna (se t ex Bruselius-Jensen, 2014).
Olika typer av rollspel eller andra artefakter såsom leksaker, har också
omnämnts som tänkbara att använda. Dessa metoder bygger på att låta
barnen på olika sätt berätta något och att låta dem uttrycka sina tankar
och känslor (Rudolph & Wright, 2015). En teckning eller bild kan
analyseras utifrån vad den föreställer, men en bild kan också utgöra en
plattform för att prata om ett visst tema, och en plattform för interaktion. Visuella och kreativa metoder kan därmed användas både för att
öka förståelsen för hur barn resonerar och tänker kring något så vardagligt som mat och måltider, och för att utveckla och förändra en
måltidssituation. Båda dessa är exemplifierade i de två studier som
beskrivs nedan.

Två empiriska nedslag
Barns bilder av den goda måltiden i förskolan
Syftet med denna studie (Nyberg, 2019) var att utforska förskolebarns
(4–6 år) bilder av den goda måltiden i förskolan genom att använda
visuella och deltagarbaserade metoder. Syftet var också att utforska
hur barnen skulle kunna bli delaktiga i utvecklingen av måltiderna i
förskolan. Studien genomfördes på en förskola i Köpenhamn och i
samverkan med Köpenhamns Mathus, en organisation med fokus på
utveckling av de offentliga måltiderna i Danmark. Totalt medverkade
21 barn i åldrarna 4–6 år (13 flickor och 8 pojkar). Barnen fick i
mindre grupper om 2–3 barn rita, måla och använda bilder för att tillsammans på ett stort vitt papper skapa det som för dem var viktigt för
att det skulle bli en god måltid i förskolan. Två grupper fick samtidigt
rita och skapa deras bilder av den goda måltiden och därefter samlades de båda grupperna i en gemensam fokusgrupp där de fick berätta
för varandra vad de gjort. Varför hade de ritat vissa saker eller använt
vissa bilder, vad var det som var viktigt och varför? Genom att försöka sätta ord på det som de skapat och genom att peka och visa framträdde också här till stor del deras idéer om vad en god måltid kunde
vara i förskolan. Grupperna fick sedan kommentera varandras bilder
och prata om vad de själva tyckte, baserat på bilderna. Det visuella
blev således något att ta utgångspunkt i och prata kring.
Studien visade att barn relaterar till olika aspekter av måltiden i sina
visualiseringar, där maten, men också rummet fick framträdande roller. Att skapa ”hygge” (danskt ord för mysigt och/eller trevligt) och
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att det skulle vara ”hyggeligt” på olika sätt framkom, vilket framför
allt skapades genom olika bordsartefakter såsom dukar, ljus och övrig
dekoration. Vidare gav barnens visualiseringar uttryck för en lekfullhet och en lust att måltidsrummet också skulle omges av lek, kreativitet och fantasi.
Bilderna visade på mångfalden i barns röster och komplexiteten i
lyssnandet, men också vikten av att vara öppen för denna, och där det
konkreta skapandet och de visuella metoderna både hjälper forskaren
att lyssna och barnet att berätta. Och den vägen är sällan rak. Som
exempel kan nämnas en pojke som efter att ha målat vitt på pappret
och berättat att det var golvets färg, tog svart färg och målade över det
vita. På frågan om vad det var som var svart svarade pojken att det var
smuts, därför sa han att när det var smutsigt inomhus så fick barnen
ofta vara utomhus, och ibland även äta utomhus, och det uppskattade
han. Utifrån detta kunde vi prata om vad det var som var bra med att
äta utomhus och hans upplevelser av den goda måltiden kunde alltmer
ta form.

Exempel på teckning som barnen ritat kring den goda måltiden i förskolan.
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Bilderna och de efterföljande fokusgrupperna gav också tillsammans
underlag för hur förskolan skulle kunna arbeta med måltiderna där
barnens röster kunde involveras. Inte sällan reduceras måltiden till hur
barnen kan göras delaktiga i själva maten, men utifrån vetskapen att
måltiden är betydligt mer omfattande än bara maten, ges här verktyg
för att inkludera barnen på ett annat sätt i måltiderna. I barnens bilder
av den goda måltiden i förskolan framkom betydelsen av dukningen
på bordet och om hur rummet var inrett. När det är tid för måltid
transformeras ofta rummet, från att vara ett lekrum till att bli ett måltidsrum. Att markera denna övergång med hjälp av olika artefakter
kan därmed vara betydelsefullt. Genom barnens visualiserande av
dessa rumsliga aspekter av den goda måltiden utvecklades bland annat
idéer på förskolan om att barnen skulle tillverka bordsdekorationer
till måltiderna och att arbeta med olika typer av måltider som också
skulle åtföljas av olika typer av dukningar och dekorationer. Detta var
ett sätt att använda resultaten från studien in i verksamheten och göra
barnen delaktiga i arbetet med att skapa goda måltider i förskolan.

Uppfattningar om att äta insekter bland förskolebarn
Uppfattningar om vad som är mat och inte blir speciellt intressant att
studera när det handlar om att äta insekter. I denna studie utforskades
förskolebarns uppfattningar om insekter som mat (Nyberg, Olsson &
Wendin, 2020). Medan insekter inte är eller har varit en del av den
svenska kosten, är det däremot en vanligt förekommande ingrediens
i många andra länders matkulturer, inte minst i delar av Asien, Afrika
och Sydamerika. Under senare år har dock insekter som mat alltmer
kommit att diskuteras i relation till en hållbar matproduktion och konsumtion, och i flera europeiska länder har också insekter godkänts
som mänsklig föda. Detta är dock ännu inte fallet i Sverige, däremot
väntas ett sådant beslut inom en snar framtid. Insekter ligger därmed
i ett sorts gränsland mellan vad som kan uppfattas som mat och ickemat och att utforska hur små barn, som framtidens konsumenter, tänker och förhåller sig till insekter som mat är därmed både intressant
och relevant.
I studien medverkade 13 barn (8 flickor och 5 pojkar) i åldrarna 4–5
år på en förskola i södra Sverige. För att möta barnen i deras föreställningar och tankar om att äta insekter genomfördes totalt tre fokusgrupper i studien. Som en del av fokusgrupperna användes visuella attribut för att underlätta samtalet med barnen om insekter som mat. Ett
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stort vitt papper användes där tre ”smiley-figurer” ritades i översta
kanten av pappret, föreställande en glad figur, en ledsen figur och en
figur som var neutral. Barnen fick titta på totalt 8 bilder av såväl hela
insekter som maträtter och produkter där insekter använts som en ingrediens men där det inte var synliga insekter på bilden. Bilderna visades en i taget, och utifrån dessa pratade barnen om sina uppfattningar
om att äta insekter och om deras känslor och tankar i relation till detta,
och de fick därefter tillsammans försöka enas om var på pappret de
skulle vilja placera bilden. Placerades bilden under den glada figuren
innebar det att den skulle kunna gå att äta, medan den inte upplevdes
kunna ätas om den placerades under den ledsna figuren. Därmed underlättades samtalen med barnen genom bilderna men också genom
den förhandling mellan barnen som blev resultatet när de skulle besluta under vilken smiley-figur som respektive bild skulle hamna. Utöver bilderna användes även en liten plastburk med torkade mjölmaskar som ”trigger” kring barnens tankar och uppfattningar om att äta
olika typer av insekter och hur dessa skulle kunna ätas. Att inte bara
visa bilder utan också iscensätta ett interaktivt moment där bilderna
skulle placeras ut, upplevdes skapa engagemang och lustfylldhet hos
barnen.
Studien visade hur barnen balanserade mellan å ena sidan en nyfikenhet och fascination kring insekten och möjligheten att äta denna, hur
den skulle kunna fångas och vad den skulle smaka, å andra sidan en
rädsla och osäkerhet kring att faktiskt stoppa insekterna i munnen.
Dessutom gav barnen uttryck för att man faktiskt inte fick äta insekter,
och därigenom också satte fingret på en normativitet kring mat och
ätande som ofta grundläggs tidigt.

Sammanfattning och konklusion
Mat är något som i stor utsträckning är socialt och kulturellt definierat. Kulturen vägleder oss kring vad som betraktas som mat och inte,
men också när, var och tillsammans med vem som denna mat ska intas (Pliner & Salvy, 2006). Vi människor kan äta väldigt mycket mer
än det som vi väljer att lägga på vår tallrik. Vad som definieras som
mat och inte skiljer mellan kulturer och är ofta en följd av olika kulturella föreställningar, idéer och normer om vad som är ätbart och inte.
Dessa föreställningar, idéer och normer är också en del av den tidiga
socialiseringen in i matens värld som barnet möter. Det lilla barnet
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kan entusiasmerat stoppa daggmasken i munnen varav mamma förtvivlat ropar till ”nej, den får du inte äta”. Samtidigt som mamma uttrycker nöjdhet när barnen har ätit upp alla sina grönsaker på tallriken.
I och genom våra relationer och interaktioner med omgivningen och
de arenor och sammanhang som barnet befinner sig på, skapas och
vidmakthålls dessa kulturella föreställningar.
Barns tankar kring och relationer till mat präglas också av olika känslor, fantasi och nyfikenhet. Spänningsfältet mellan nyfikenhet och rädsla för att prova ny mat och okända livsmedel är ofta som allra tydligast just under förskoleåren. Det gör det också extra viktigt att ta sig tid
att lyssna på barnens tankar och idéer om mat, men också vad som
skulle kunna bli mat och i så fall hur. I studien om barns uppfattningar om att äta insekter framkom till exempel hur barnen poängterade
vikten av att insekten inte levde när man skulle äta den. Bara den var
död så skulle den nog gå att äta. Tankar om matens färger, former
och smaker gör också barn till utmärkta idégeneratorer, inte bara i de
nuvarande måltiderna utan också i skapandet av framtidens mat och
måltider.
Barn ger uttryck för sina tankar och upplevelser på olika sätt. Styrkan
i att använda visuella och kreativa metoder är att skapa möjligheter att
möta barnen genom olika uttryckssätt, inte bara de verbala. Utmaningarna är många att i forskningssammanhang utforska människors relationer till något så vardagligt som mat och måltider. Detta gäller för
människor i alla åldrar. Visuella och kreativa metoder skapar plattformar för interaktion och delaktighet, men de stärker också möjligheten
att kunna lyssna och få syn på barns olika röster i relation till maten
och måltiderna. Detta är betydelsefullt både för att förstå barns tankar
om mat och måltider, och som en del i att kunna utveckla barns måltider på olika arenor.
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Physical Literacy – en försäkring med
nytta och nöje som alla har råd med
Ann-Christin (Lollo) Sollerhed
Som ett folkhälsopolitiskt mål har Sveriges regering angett att den
fysiska aktiviteten ska ökas i alla åldrar i befolkningen. Frågan är hur
det ska gå till? Andelen vuxna, ungdomar och barn som är fysiskt inaktiva är stor. Detta kapitel handlar om motivation, självförtroende,
fysisk och motorisk förmåga, kunskap och insikt som individer har
eller utvecklar för att kunna vara fysiskt aktiva på en adekvat nivå
genom hela livet. En viktig del av denna utveckling sker under barnoch ungdomstiden och kapitlet inriktas på denna fas i livet. Begreppen
Physical Literacy och Fundamental Movement Skills beskrivs och i
slutet av kapitlet presenteras en egen studie om fysiska aktivitetsnivåer bland 15–16-åringar, samt deras självrapporterade skador i samband med fysiska aktiviteter i föreningsidrott och i skolsammanhang.

Obalans mellan kroppens konstruktion och vårt
beteende
Vad kan vi vuxna påverka i barnens uppväxt så att det blir så bra som
möjligt i framtiden? Vi lever i en tid med en snabb teknisk utveckling
och vår livsstil har snabbt förändrats jämfört med tidigare generationers. Vi rör oss mindre, sover mindre och äter annorlunda trots att vi
fortfarande har samma stenålderskropp som för 200 000 år sedan. Det
råder en obalans mellan beteende och konstruktion vilket kan resultera
i besvär, sjukdom och i värsta fall död. Under barndomen utvecklar
barnet inte bara vävnader och organsystem, utan även attityder och
vanor för resten av livet. Aldrig någonsin tidigare i artens historia har
vi varit så fysiskt inaktiva och stillasittande, vilket kan te sig som ett
stort experiment. Det gäller vuxna och det gäller barn. Fysisk inaktivitet och stillasittande är starka riskfaktorer, medan fysisk aktivitet är en
stark friskfaktor för hälsa.

Fundamental Movement Skills
Vår kropp är sinnrikt utformad för att vi ska kunna röra oss på olika
sätt och för att kunna bemästra olika miljöer och situationer. Vi måste
använda och hela tiden trimma in kroppssystemen för att de ska vara
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funktionella. Det lilla barnet föds med några medfödda rörelser och
reflexer som startar vid olika stimuli som beröring, ljus eller ljud. En
del av dessa reflexer är tidsinställda och användbara under en viss period i livet för att sedan inhiberas (skuffas undan) för att inte längre
styra barnets liv. Det gäller spädbarnsreflexerna som har stor betydelse för rörelseutvecklingen innan ett års ålder. Därefter ska barnets
medvetna nerv-muskelfunktion ta vid och så småningom vara i full
aktion. Barnet är då redo att lära sig allehanda rörelser. Detta sker någon gång efter ett-årsåldern. Rörelserna tidigt i livet är basala, det vill
säga enkla, men de är oerhört viktiga då de utgör basen för alla andra
mer komplexa rörelser som vi ska ha nytta och nöje av under resten av
livet. De basala rörelserna, som kallas för Fundamental Movement
Skills (FMS), är en blandning av medfödda och inlärda rörelser. Under barndomen ökar den motoriska förmågan genom inlärning av nya
rörelser och finslipning av medfödda rörelser. Det sker både omedvetet i lek och i medveten systematisk undervisning av vuxna. De
medfödda rörelserna byggs på med rörelser som måste läras in, övas
och automatiseras (Payne and Isaacs, 2017). Det gamla ordspråket
”övning ger färdighet” illustrerar det motoriska lärandet som är
kroppsliga processer knutna till massor av övning, vilka leder till relativt permanenta förändringar i nervsystemet och kan ses i förmågan att
utföra motoriska färdigheter (Shmuelof and Krakauer, 2014). FMS
omfattar tre kategorier av rörelser: 1. stabiliserande, 2. lokomotoriska
och 3. objektstyrande rörelser (Ozmun and Gallahue, 2016). Stabiliserande rörelser är att hålla balansen på olika sätt i olika kroppspositioner medan lokomotoriska rörelser har med förflyttning att göra, exempelvis att gå, springa, klättra, rulla, rotera, krypa. I objektstyrande
rörelser handhas föremål som kastas, fångas, sparkas, rullas.
Utvecklingen av FMS är som starkast under barndomen, främst under
förskoleåldern. Vid ungefär sju års ålder sker en förändring i barns
sätt att tillägna sig motorisk kompetens (Clark, 2005), där de går över
till inlärning av mer komplexa rörelser, det vill säga att kombinera
olika motoriska grundrörelser till svårare rörelsemönster och längre
sekvenser. För att kunna gå vidare med komplexa rörelser måste barnet ha ett batteri av FMS. Exempel på komplexa rörelser är rephoppning, hjulning, höjdhopp, fotbollsspel, ja alla lekmoment och idrotter
som förekommer i ett barns liv. Om FMS brister är det svårt att
komma vidare i utvecklingen av rörelser. Det kräver tid och engagemang för att lära sig nya rörelser. Om barnet ser andra barn göra rörelser men inte själv kan göra dem, kan antingen barnet utmanas och

22

själv starta sin inlärning eller ge upp och resignera. Det sista är negativt för självförtroende och fortsatt utveckling och uppmuntran och instruktion från vuxna kan behövas. Det mest allvarliga är att barn som
inte utvecklar sin FMS och motoriska förmåga i fas med hjärnans utveckling under förskoleåren riskerar att aldrig hinna i kapp (Myer et
al., 2015), vilket påverkar barnets alla funktioner som exempelvis
kognition. Det kan också ställa barnet utanför gemenskap i lek med
andra barn vilket kan leda till mobbning. För att barn ska våga anta utmaningar måste det finnas balans mellan kunnande och utmaning
(Csikszentmihalyi et al., 2014). Det betyder att det är oerhört viktigt
att barnet känner rörelseglädje och lust att utmanas i allehanda rörelser, men också litar på sitt eget kunnande. Behärskningen av FMS
(grundläggande rörelsefärdigheter) bidrar starkt till barns fysiska, kognitiva och sociala utveckling (Diamond, 2000) och ligger till grund för
en aktiv livsstil (Lubans et al., 2010). Barnets rörelselust påverkas av
omgivningen i positiv eller negativ riktning. Den kan påverkas positivt av inspirerande rörelsemiljöer och entusiastiska vuxna (Barnett et
al., 2016), men den kan också saboteras av allmän rörelsefattig miljö,
trafik, teknik, media, stillasittande fritidsaktiviteter samt inte minst av
influenser från vuxna som både medvetet och omedvetet påverkar barnens rörelselust. En medveten aktiv ”deprogrammering” från vuxna är
om barnet ständigt får höra att det ska vara stilla, medan omedvetna
influenser är inaktiva vuxna som via kroppsspråk visar att de inte
själva tycker om rörelse.
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Samband mellan motorik och fysisk aktivitet
Adekvata nivåer av den motoriska förmågan är nödvändigt för att
kunna vara fysiskt aktiv överhuvudtaget (Robinson et al., 2015,
Stodden et al., 2008, Barnett et al., 2016). Har inte barnet tillräcklig
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motorisk förmåga blir det svårt med fysisk aktivitet och inaktiviteten
ökar. Sambandet mellan fysisk aktivitetsgrad och motorisk förmåga
är vital och det råder ett ömsesidigt förhållande (Barnett et al., 2009,
Lubans et al., 2010, Holfelder and Schott, 2014, Lopes et al., 2011).
Kort sagt, det är alldeles för stor risk att de fumliga eller klumpiga
barnen avstår från fysisk aktivitet för att de upplever att de inte klarar
av att vara i rörelse tillsammans med andra barn. Sker detta tidigt i
barnets liv så missar de dessutom de viktiga åren när den motoriska
förmågan utvecklas i samklang med hjärnans utveckling så att även
andra funktioner missas. De allra mest basala rörelserna ska utvecklas
under 2–3 årsåldern för att sedan vidareutvecklas till lite svårare rörelser under 4–5 årsåldern. Det är under förskoleåren som lejonparten av
FMS ska utvecklas, men förskoleklass och lågstadium är viktiga perioder för vidareutveckling och förfining av rörelserna. Många vuxna,
föräldrar och pedagoger, verkar resonera som så ”att barnen växer väl
till sig och kommer ifatt”. Ja kanske, men man kan fundera på om
barn verkligen fixar det och hur länga man ska vänta? Resonemanget
att det har ju barnen klarat hela vägen från stenåldern är en viktig
aspekt, men håller inte i nutid. Stenåldersbarnen var tvungna att ha
god motorik och de stenåldersbarn som inte klarade sin rörelseutveckling blev inte våra förfäder eftersom motorisk förmåga var så
starkt kopplad till överlevnad. Därför har barns starka rörelsebehov
följt med under evolutionens gång. Dock har nutida barn ett helt annat
leverne än då. De kan välja att vara fysiskt aktiva eller inaktiva och
väljer de att vara inaktiva så utvecklas inte förmågorna. Vi behöver
inte gå så långt tillbaka som till stenåldern för att se att barn har levt
på ett annat sätt än idag. Det räcker med att gå 50–70 år tillbaka i tiden, ja kanske till och med 20–30 år tillbaka för att se att barns fysiska
aktivitetsmönster har förändrats radikalt till vad det är idag.

Physical literacy
Physical Literacy är ett begrepp som nylanserades under 1990-talet av
Margareth Whitehead. Konceptet Physical Literacy har sitt ursprung i
existentiell och fenomenologisk filosofi. Det är svårt att översätta rakt
av till svenska, men kan sägas vara ett sammanfattande begrepp som
beskriver motivation, självförtroende, fysisk kompetens, förståelse
och kunskap som individer utvecklar för att upprätthålla fysisk aktivitet på en lämplig nivå under hela livet. Det är fysiskt kunnande i en
mycket bred bemärkelse (Whitehead, 2001). Att vara fysiskt litterat
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har jämförts med läs- och skrivkunnighet (Literacy) och med matematisk kunnande (Numeracy) (Whitehead, 2001). På samma sätt som
läskunnighet eller matematik tarvar grundkunskap så krävs det grundkunskaper för att bli fysiskt litterat, en form av ABC eller 123 för fysiskt kunnande. Physical Literacy innefattar motorisk förmåga och fysisk kompetens, men inte endast, utan inkluderar även insikt om kompetens, motivation, självförtroende, kunskap och förståelse för att värdera och ta ansvar för engagemang i livslång fysisk aktivitet på ett
hållbart sätt (Whitehead, 2010).
En fysiskt litterat individ kan röra sig med god balans och gott självförtroende på ett rörelseekonomiskt sätt i en stor variation av olika fysiskt utmanande situationer i anpassad aktivitetsdos och utan att skada
sig. Kruxet att kunna vara aktiv utan att skada sig är viktig. En god
motorisk förmåga och hög fysisk kompetens gör att den fysiskt litterate individen kan läsa av den fysiska omgivningen och är kapabel att
förutse vilka rörelser som krävs och kan och orkar utföra dessa på ett
funktionellt sätt utan att skada sig. Olyckan kan givetvis vara framme
ändå, men i stort klarar sig en fysiskt litterat individ bättre. Physical
Literacy omfattar inte bara det motoriska kunnandet, utan även den
mentala medvetenheten om att kunna och upplevelser, minnen, förväntningar och beslutsfattande leder till handling och aktivitet (Whitehead, 2010). Hur blir man då fysiskt litterat? Grunden för att kunna
röra sig överhuvudtaget är att nerv-muskelsystemet fungerar och att
vi ständigt använder och trimmar in det. Det lilla barnet måste i princip lära sig alla rörelser. Vi har några medfödda rörelsemönster som
att krypa, åla, gå och kasta, men även dessa rörelser måste övas och
förfinas. Alla andra rörelser lär vi oss genom att vi först ser andra göra
rörelsen. Vi är födda med en speciell typ av neuroner (hjärnceller), så
kallade spegelneuroner som gör att vi kan imitera och härma rörelser.
Hos barn är dessa neuroner otroligt aktiva och barn härmar allt! På
gott och på ont! De vuxna är barnens förebilder och barnen imiterar
deras rörelser, vilket gör att det är problematiskt att så många vuxna
är inaktiva och själv har begränsad motorisk förmåga. Barnen imiterar
det beteendet och tror att det ska vara så. De vuxna har en viktig uppgift att visa och inspirera barnen i allehanda rörelser. Vid behov ska
barnet också få adekvat instruktion och korrigering då det är viktigt att
rörelser som lärs in är funktionella. Den motoriska förmågan är en förutsättning för att kunna utföra fysisk aktivitet överhuvudtaget (Barnett
et al., 2016) och barn som har en hög fysisk aktivitetsnivå främjar sin
motoriska förmåga (Holfelder and Schott, 2014). Det råder alltså ett
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ömsesidigt förhållande, god motorisk förmåga möjliggör fysisk aktivitet och hög fysisk aktivitetsnivå ökar träning av motorisk förmåga.
Physical Literacy beskriver ett helt holistiskt engagemang i individen,
där den fysiska kapaciteten är förankrad i upplevelser, minnen och erfarenheter och hur förväntningar och beslutsfattande påverkas (Whitehead, 2001).

Illustration: Ann-Christin (Lollo) Sollerhed
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Physical Literacy är allt det som tidigt i människans historia involverade hela människan för att uppehålla livet och att klara av påfrestningar i omgivningen. Stenåldersmänniskan var tvungen att vara fysiskt litterat för att överleva. Nutidsmänniskan har samma kropp som
stenåldersmänniskan, men omgivningen ser annorlunda ut. I nutid kan
människan själv välja att vara fysiskt litterat eller inte. Den direkta
överlevnadsmotivationen finns inte på samma sätt. Vi kan förflytta oss
med hjälp av bil, flyg, båt helt utan egen förflyttningsförmåga, och vi
kan skaffa mat helt utan fysisk ansträngning. Dock fungerar kroppen
likadant nu som då och brist på rörelse gör oss sjuka. De vuxna har ett
ansvar för att barnen under sin uppväxt tillägnar sig Physical Literacy
för engagemang i livslång fysisk aktivitet på ett hållbart sätt för att
inte skada kroppen. De barn som inte blir fysiskt litterata skulle kunna
benämnas fysiska analfabeter. Detta tillstånd har benämnts ED – Exercise Disorders. Personer med ED har svårt med vanliga rörelsemönster som balans, koordination och förflyttning. De har låg kroppskontroll och skadar sig lätt. Vikten av att utveckla barns rörelserepertoar i tidiga år kan inte betonas tillräckligt mycket. Alltmer fokus
läggs i skolan och även i förskolan på språk, matematik och digital
teknik, medan det blir mindre och mindre av fysiskt kunnande och rörelse. Utvecklingen av rörelser utgör grunden för allt annat, även kognitiv, emotionell och social utveckling, alltså mycket av barnets totala
utveckling. Fysiskt kunnande uppmärksammas inte och har inte fått
det erkännande som det förtjänar. I takt med att hela samhället är uppbyggt på textanvändning så blir även barnets värld mer litterat, läsoch skrivkunnighet alltmer viktigt. Ju mer litterat samhället blir desto
mindre fysisk kunskap och mer utbredd rörelseanalfabetism. Ett samhälle som präglas av hög grad av Literacy leder till låg grad av Physical Literacy.
Det är inte bara i samband med idrott eller motion som Physical Literacy är viktig, utan även i vardagslivet. En stor skillnad i Physical Literacy kan ses redan i förskoleåldern. Skillnaderna ökar sedan med
barnens ålder. I en studie jag genomförde bland gymnasielever visades stora skillnader i fysisk kompetens. Jag mätte muskelstyrka, balansförmåga och kondition på drygt 300 elever samt frågade om levnadsvanor och attityder. I en jämförelse mellan elever på studieförberedande och praktiska program visades stora skillnader i fysisk kapacitet och fysiska aktivitetsvanor. Lägst fysisk kapacitet hade eleverna
på yrkesprogram som ledde till yrken med hög förekomst av yrkesskador. Redan under utbildningen i gymnasieskolan hade alltså eleverna
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på bygg-, fordon-, undersköterske- och livsmedelsprogrammen så låg
fysisk status att de riskerade skador. Exempelvis var balansförmågan
låg bland elever på byggprogrammen, vilket gör det riskabelt att arbeta på byggnadsställningar. Låg muskelstyrka i kombination med låg
balansförmåga bland blivande undersköterskor och fordonsmekaniker
ger också förhöjd risk för skador vid lyft och vridningar. En stor andel
elever lämnar gymnasieskolan med låg Physical Literacy, vilket ger
dem dåliga förutsättningar att klara ett yrkesliv utan skador (Sollerhed
and Ejlertsson, 1999).

Vårt fysiska själv med framgångar och
misslyckanden
Förmågor och egenskaper (attribut) som värderas högt av omgivningen påverkar vilken syn individer har på sig själva. Vårt fysiska
själv ses som ett dynamiskt system som konstant regleras och anpassas till olika livssituationer. En del av vårt fysiska själv, det publika,
är synligt i möten med andra, medan en del av vårt fysiska själv är
inre och självuppfattat. I Physical Self-Perception Profile, som är en
modell av fysiskt självförtroende, ingår fyra delområden. Dessa är fysisk styrka, kondition, kroppsutseende och kompetens att utföra idrottsliga aktiviteter (Fox, 1990). Det fysiska självförtroendet har i sin
tur betydelse för det allmänna självförtroendet.
Framgångar och misslyckanden kan förklaras av en mängd olika orsaker (attributioner). Attributionerna påverkar förväntningarna på framtida framgång eller misslyckande, men även på emotionella reaktioner
och motivation (Biddle et al., 2001). Individer ställs inför olika prestationssituationer, vid vilka tre samverkande faktorer avgör den enskildes motivation: 1) Prestationsmål, 2) Den egna upplevda förmågan
och 3) Det egna beteendet. Prestationsmålet kan vara antingen resultatorienterat där fokus är på att jämföra sig med andra, eller uppgiftsorienterat där fokus är att förbättra sig i jämförelse med sig själv. I vissa
situationer kan man vara både resultatorienterad och uppgiftsorienterad, men det har visat sig att de flesta tenderar att vara antingen resultatorienterade eller uppgiftsorienterade (Weinberg and Gould, 2014).
Uppgiftsorienterade individer väljer realistiska målsättningar och är
inte rädda för att misslyckas. De blir mer ihärdiga och motiverade vid
misslyckande eftersom fokus är på personlig utveckling. Ett misslyckande gör att de ger järnet för att lyckas. De som är resultatorienterade
vill antingen synas för att briljera inför andra, eller gömma sig för att
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dölja låg kompetens. De som vill gömma sig har ofta låg självupplevd
kompetens och tar sig an prestationssituationer med negativa förtecken, vilket medför att de anstränger sig mindre, ger lättare upp och
kommer med undanflykter.
Individens målorientering och motivation påverkas också av det sociala klimatet runt dem (Ntoumanis and Biddle, 1999). Det sociala klimatet i prestationssituationer kan variera. Ett motivationsklimat som
kännetecknas av uppgiftsorientering präglas mer av positiva attityder
än ett resultatorienterat. I ett så kallat mastery climate är det tillåtet att
misslyckas, vilket påverkar de prestationsmål som deltagarna tillägnar
sig. Uppgiftsorienterade motivationsklimat är associerade med uppgiftsmål och resultatorienterade motivationsklimat med resultatmål
(Smith et al., 2006). Lärare och föreningsledare spelar en viktig roll
genom att de kan främja ett psykologiskt klimat som är motivationshöjande för aktivitet. De vuxnas entusiasm och instruktion hjälper barnet framåt i lärandet. Barnen är också mycket lyhörda för vad andra
barn säger och tycker och kan det skapas ett positivt inlärningsklimat i
barngruppen/klassen där det är tillåtet att misslyckas och massor med
uppmuntran sköljer över barnen är mycket vunnet. Observera att uppmuntran och beröm inte är samma sak. Barnen ska bada i uppmuntran,
men beröm ska ges med urskiljning så att barnen vet när rörelsen är
rätt utförd. Barnen lotsas på så sätt framåt mot en god motorisk förmåga.

En studie om fysisk aktivitetsnivå och skadeprevalens bland 15–16 åringar i fyra länder
Nedan beskrivs en studie som handlar om fysiska aktivitetsvanor och
skador i samband med fysisk aktivitet bland ungdomar. Syftet med
studien var att undersöka förekomsten av idrottsskador i skolans idrottsämne och i fritidsidrott bland 1 011 15- till 16-åringar i relation
till deras fysiska aktivitetsnivå och deras attributionsstil (Sollerhed et
al., 2020). Studien genomfördes i fyra länder: Nya Zeeland, Sverige,
Tyskland och USA med hjälp av en omfattande enkät. Ungdomarna
fick svara på frågor om sina fysiska aktivitetsvanor på fritiden och hur
de vanligtvis deltog i skolans idrottsundervisning. De svarade också
på frågor om eventuella skador de haft i samband med idrottsutövning
eller fysiska aktiviteter. Även frågor om attributionsstil ingick där
testbatteriet Task and Ego Orientations in Sport Questionnaire
(TEOSQ) användes (Duda and Whitehead, 1998).
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Bland de drygt 1 000 ungdomarna angav 65 % att de någon gång hade
skadat sig när de utövat idrott på sin fritid. De vanligaste lokaliteterna
(ställena) de skadat var i nämnd ordning knä, fot, arm, hand, huvud.
Andelen som angav att de skadat sig på skolans idrottslektioner var
52 % och de vanligaste lokaliteterna var desamma som vid fritidsidrotten. En korrelation mellan fritidsidrottens skador och skadorna på
skolans idrottslektion påvisades (Pearson 0.236; p<0.001), vilket illustrerade att skadorna förekom på båda ställena. I de narrativ där ungdomarna beskrev sin skadehistorik framkom det att de skador de fått
inom fritidsidrotten ofta slogs upp igen på skolans idrottslektioner. En
fjärdedel beskrev att de fått så pass allvarliga skador i fritidsidrotten
att de behövt sjukhusvistelse, medan andelen som behövt sjukhusvård
i samband med skador från skolan idrottslektioner var 12 %. Ungefär
70 % av de som skadat sina knän i skolans idrott hade skadat dem
först inom fritidsidrotten, oftast i fotboll. Den största idrotten bland
både pojkar och flickor var fotboll (soccer) med flest utövare och även
mest skador. I USA var även amerikansk fotboll och på Nya Zeeland
rugby vanliga som fritidsidrotter.
Förekomsten av skador ökade stegvis i relation till hur aktiva ungdomarna var, med den högsta förekomsten av skador bland de som tränade fyra eller fler gånger i veckan, vilket kan te sig som naturligt. De
som är aktiva ofta har fler tillfällen att skada sig. En intressant och anmärkningsvärd skillnad i skadeförekomst noterades mellan ungdomar
som var idrottsaktiva tre gånger i veckan jämfört med de som var aktiva fyra gånger i veckan eller mer. Det verkar vara en viktig gräns
just mellan tre och fyra gånger i veckan. De som var aktiva fyra
gånger eller mer i veckan kan tänkas vara i riskzonen för överträning
därav hög skadeförekomst vilket har visats i andra studier (Gabbett,
2016). En intressant jämförelse mellan de som var högaktiva (26 %)
på både fritiden och i skolans idrott och de som var mycket inaktiva
och sällan deltog i skolan idrott visade att de skadade sig i ungefär
samma utsträckning, vilket är anmärkningsvärt. Att de som är mycket
fysiskt aktiva både på sin fritid och i skolan skadar sig oftare än andra
i samma ålder är kanske inte så konstigt eftersom tillfällena är så
många, men de ungdomar som rör på sig allra minst skadar sig nästan
lika mycket är anmärkningsvärt. De inaktiva antas ha låg nivå på
Physical literacy med så låg motorisk kompetens att de skadar sig
för minsta lilla grej.

31

Många av de skador som den mest aktiva gruppen ådrar sig i fritidsidrotten sker för att tillfällena är många, men också för att de inte låter
skadorna läka ut, också ett tecken på låg Physical literacy. Pressen att
de som är engagerade inom föreningsidrotten och att de ska ställa upp
i tävlings- och träningssammanhang är ibland för hög och svår att
hantera för unga utövare. Deras egen Physical literacy åsidosätts. Att
de sedan är överrepresenterade i skadestatistiken i skolidrotten beror
på att de drar med sig oläkta skador in från fritidsidrotten. Skador som
inte läkt färdigt går upp igen och igen. De som är aktiva i fritidsidrott
deltar också ofta mycket aktivt i skolans idrott och har även där fler
tillfällen att skada sig. De inaktiva som skadar sig i skolans idrott gör
det av motsatt anledning. De rör sig så sällan att de skadar sig så fort
de rör sig. De har låg FMS och rör sig med låg grundmotorik vilket är
en skaderisk i sig. I båda fallen kan brister i Physical Literacy diskuteras. De högaktiva låter inte skadorna läka ut och de har så hög dos av
fysisk aktivitet och idrott att det sliter på kroppen. Den andra gruppen,
de inaktiva, har låg FMS och är så inaktiva att de skadar sig så fort de
rör sig. De rör sig så lite att kroppen blir skör och de gör halvhjärtat
och taffligt rörelser, vilket är riskfyllt. I studien ingick 15–16 åringar
som strax är vuxna. De som vid den här åldern har låg FMS och Physical Literacy hämtar näppeligen in det, men skulle uppmuntras till
enkla motionsövningar för framtiden. De som är högaktiva och dras
med efterhängsna skador skulle låta dem läka och minska aktivitetsgraden för att slippa men i framtiden. Physical literacy är viktigt för
att känna av vad som är lagom aktivitetsnivå; för hög eller för låg dos
fysisk aktivitet bryter ner och ökar skadebenägenheten. För mycket
och för litet skämmer allt!
Ett samband mellan ungdomarnas attributionsstil och skadeförekomst
kunde också ses i studien. Bland de som hade högre skadefrekvens var
fler utpräglat uppgiftsorienterade. Det kan tolkas som att de var så fokuserade på sin uppgift att de nonchalerade signalerna från kroppen
och på så vis offrade sig själva. De var dock lika uppgiftsorienterade
när det gällde att komma tillbaka efter sin skada och var mer enträgna
i att träna upp sig igen vilket är positivt. Det är en utmaning för både
fritidsidrott och skolidrott att hantera och fostra barn och ungdomar i
Physical Literacy och FMS på bästa vis för att undvika skador som
följer med idrott och fysisk aktivitet. Trots skaderisker i samband med
fysisk aktivitet och idrott är det övervägande positivt att barn och ungdomar rör sig! Allra bäst är om det läggs stort fokus på barnens utveckling av FMS och motorik i förskoleåldern för att kunna gå vidare
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i skolåldern med mer komplexa rörelser. Physical Literacy för alla
barn har stora hälsovinster och är en billig försäkring, både skadeoch livförsäkring, med nytta och nöje för fysisk aktivitet i ett livsperspektiv.

Avslutning
När vi rör oss genom livet kommer var och en att konfronteras med
olika situationer, miljöer och sammanhang där våra förmågor kan
behöva utnyttjas och anpassas för att vi ska kunna klara oss bra, ja
rentav överleva. Detta kapitel har haft fokus på barn och ungdomar,
den unga individen, men utvecklingen och bibehållandet av Physical
Literacy ska ses som livslång. Den potentiella betydelsen av varje förmåga som ingår i Physical Literacy kommer inte att minska under livets gång, även om dess uttryck skiljer sig åt. Physical Literacy – att
vara fysiskt litterat, är av värde för varje individ från vaggan till graven. I ålderdomen kan en fysiskt litterat person klara sig själv, vara
fysiskt aktiv i vardagen och ha hög livskvalitet långt upp i åldern. Fysiskt litterata barn, ungdomar och vuxna har stora möjligheter att vara
aktiva i allehanda aktiviteter och att vistas i många olika miljöer och
situationer utan att skada sig. Valet står öppet för varje individ att dra
nytta av eller bortse från den potential de har att utveckla Physical Literacy. Det är en fantastisk möjlighet för alla att helt gratis teckna en
livslång försäkring för nytta och nöje, till gagn för dem själva men
också för samhället i stort. Tyvärr finns det alldeles för många människor som väljer att inte utveckla eller använda sin genetiska förmåga
att utveckla sin Physical Literacy. Det är angeläget att öka andelen fysiskt litterata människor och som med allt annat så startar det med barnen! En ökning av fysiskt litterata barn skulle öka mängden fysiskt litterata vuxna på sikt.
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Fysiskt aktiv respektive stillasittande
livsstil hos barn och ungdomar med
Downs syndrom.
Ann-Christin (Lollo) Sollerhed, Gerth Hedov
Kapitlet handlar om barn och ungdomar med Downs syndrom och deras möjligheter till fysisk aktivitet. Texten startar med att förklara vad
Downs syndrom är och vilka svårigheter som kan uppstå vid fysisk
aktivitet. Därefter beskrivs WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar och sist kommer en beskrivning av en
studie vi har genomfört med barn och ungdomar i åldrarna 8–18 år.
Alla barn behöver röra på sig för att utvecklas optimalt. Det gäller
även barn med Downs syndrom.

Vad är Downs syndrom?
Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd som innebär att barnet har
för mycket genetiskt material (kromosomer) redan vid den första celldelningen. Det är den vanligaste formen av medfödd kromosomdefekt
som leder till en intellektuell funktionsnedsättning. Downs syndrom
står för cirka 47 % av alla fallen av medfödda kromosomdefekter och
alla övriga kromosomdefekter står tillsammans för den andra halvan
av fallen.
I stället för att ha 46 kromosomer som är det vanliga, har barn med
Downs syndrom har 47, en extra kromosom 21, vilket leder till olika
kännetecken hos barnen. Det finns tre olika varianter av Downs
syndrom; renodlad trisomi 21 (står för 94 % av alla fall), Partiell
trisomi 21 (4 % av fallen) och trisomi 21 mosaik (2 % av fallen).
Man kan för den skull inte säga att det finns olika grader av Downs
syndrom utan antingen är det Downs syndrom eller så är det inte det.
Som nämndes ovan så är Downs syndrom den enskilt vanligaste orsaken till mental funktionsnedsättning och varje år föds mellan 100 och
150 barn med Downs syndrom i Sverige. Frekvensen är sjunkande av
olika skäl som inte kommer att tas upp vidare i denna text. Ungefär
10 % av barnen dör under sina första år på grund av multipla miss-
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bildningar och mestadels är det av en medfödd hjärtåkomma. Medianen för överlevnad ökade dramatiskt under hela 1900-talet i Sverige.
Från cirka 3 års ålder i början av 1900-talet till ca 62 år i början av
2000-talet. Denna förändring över hundra år är sannolikt, åtminstone
delvis, ett resultat av den regelbundna hälsoövervakningen av den gravida modern och fostret som introducerades och byggdes ut under
förra seklet. Efter födseln omfattas barn med Downs syndrom av ett
regelbundet och offensivt medicinskt vårdprogram och adekvata interventioner tar vid så fort barnet har fötts. Alla organsystem omfattas av
programmet och kontrolleras regelbundet. Det evidensbaserade medicinska vårdprogrammet för barn med Downs syndrom kan också fungera som en påminnelse för att minska risken att missa viktiga undersökningar under barnets hela uppväxt. Programmet lanserades i sin
nuvarande utformning 2013 och har reviderats tre gånger. Liknande
program finns också i USA, Storbritannien och i Spanien men på
dessa ställen är det däremot inte rikstäckande som det är i Sverige
utan finns endast i vissa provinser.

Prevalens av Downs syndrom
Risken att få ett barn med Downs syndrom är relativt konstant över
hela världen. Den enskilt vanligaste risken att få ett barn med Downs
syndrom är moderns stigande ålder. Risken ökar succesivt från tjugoårsåldern då risken är ett barn på cirka 1 500 födslar till ett barn på
cirka 30 födslar i 45-års åldern. Många miljöexponeringar har studerats som potentiell orsak till Downs syndrom såsom strålning, röntgen, bekämpningsmedel, tungmetaller, giftigt avfall, elektromagnetiska fält och bedövningsmedel. Inga entydiga evidens har dock rapporterats (Cunningham, 2006; Parker, Mai Canfield et al., 2010).
Diagnos av Downs syndrom
Det finns flera tidigt observerbara kliniska kännetecken hos barn med
Downs syndrom. De är synliga omedelbart efter födseln och indikerar
att det nyfödda barnet har Downs syndrom. Nedan listas de tjugonde
vanligaste kännetecknen (Annerén, 1996). Alla människor kan ha något eller några av kännetecknen. Barnet har med stor sannolikhet
Downs syndrom om det har 12 eller fler av kännetecknen. Har barnet
mellan 5 och 11 av dem finns det en misstanke. Om barnet har mindre
än fem av dem är det aldrig Downs syndrom. Alla barn med Downs
syndrom har inte alla kliniska tecken som anges nedan. Numera tas
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alltid en kromosomanalys för att fastställa att/om barnet har Downs
syndrom.
Tidigare, innan det var möjligt att utföra kromosomanalyser via ett
blodprov, var dessa kliniska manifestationer (kännetecken) det enda
sättet att ställa diagnosen Downs syndrom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tidig födsel (före vecka 38) låg födelsevikt.
Muskelslapphet (hypotonus).
Svag utvecklad mororeflex, omklamringsreflexen.
Överrörliga leder.
Ansiktet har ett platt utseende med höga kindben.
Bakhuvudet tenderar att vara platt och huvudet är oftast
mindre än genomsnittet.
En kort hals med rikligt med nackskinn.
En hudvikning i ögonvrån (epikantus veck).
Ögonspringorna är snedställda.
Så kallade ”Brushfield fläckar”, små vita fläckar på
kanten av iris.
Öronen är oftast lågt placerade och har få veck.
Munnen är liten och tungan har mindre utrymme och
tenderar att sticka ut. Ofta öppen mun eftersom käken och
tungans muskler tenderar att vara slappa.
Gommen är hög med en hög båge i mitten (gomtak).
Snörvlande andning.
Breda och mjuka korta händer med korta överrörliga fingrar.
Ett markerat veck över hela handflatan på en eller båda
händerna.
Breda fötter och ett större gap mellan stortån och de andra
tårna (sandal gap).
Lillfingret ofta kort och böjt in mot de andra fingrarna
(clinodakteli).
Avvikande form på höftleden, verifieras endast med röntgen.
Avvikande tanduppsättning, ses inte vid födelsen.

Effekter av Downs syndrom för fysisk aktivitet
Oberoende av de ovan nämnda initialt synliga kännetecknen som inte
alltid är av allvarlig karaktär, så kan barn med Downs syndrom ha
andra allvarligare hälso- och medicinska problem i flera organsystem,
varav vissa kan ses som särskilt betydelsefulla när det gäller fysiska
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aktiviteter. Exempelvis är medfött hjärtfel den vanligaste och kanske
allvarligaste komplikationen hos barnet. Cirka femtio procent av alla
nyfödda barn med Downs syndrom har någon form av hjärtfel. Alla
typer av hjärtfel kan förekomma varav särskilt ett av felen är allvarligt
och måste korrigeras genom kirurgi. Andra hjärtfel är av lindrigare
karaktär och kan försvinna/växa bort efter en tid. Det vanligaste hjärtfelet som ses hos barn med Downs syndrom är AV-septumdefekt (Artio Ventrikulär defekt). Detta hjärtfel ses sällan hos andra barn än hos
barn med Downs syndrom. Tillståndet måste korrigeras genom operation under spädbarnsåldern. Efter en operation behövs i de flesta fall
ingen begränsning när det gäller fysisk aktivitet. Föräldrar till alla
barn som har en historik med medfött hjärtfel bör rådgöra med sina
läkare om sina barns kapacitet i fysisk aktivitet. Det har rapporterats
att individer med Downs syndrom har 10–20 procent lägre maximal
hjärtfrekvens i jämförelse med barn utan Downs syndrom (Hodge,
Lieberman, & Murata, 2017; Roizen & Patterson, 2003). Ny forskning
har visat att andelen barn födda med Downs syndrom som lider av
AV-defekten (atrio ventrikulär kanaldefekt) har minskat avsevärt i
Sverige. Detta är förmodligen en effekt av selektiva aborter bland
äldre mödrar och att den allmänna fosterdiagnostiken har förbättrats
mycket under det senaste decenniet (Bergström et al., 2016).
Barn med Downs syndrom har flera problem i skelett- och muskelfunktionerna där ett är låg muskelspänning (hypotoni) och slappare
leder, på grund av mindre sträckta ligament. Ligamenten stabiliserar
lederna och om de är lösare sträckta, kommer leden att vara mindre
tight. Den uttalade låga muskelspänningen är det enskilt viktigaste
hindret för att utveckla och samordna motoriska och perceptuella färdigheter. I själva verket är detta grunden för den optimala/normala
grovmotoriska utvecklingen. Slapp muskelspänning vid födseln är
vanligt och 50 % av barnen med Downs syndrom har det. En del av
andra fysiska manifestationerna är en följd av den låga muskelspänningen.
Instabilitet i lederna i skelettsystemet (bäcken, knä och höfter) i kombination med låg muskelspänning resulterar i en ”annorlunda kroppshållning”. De stora höftlederna är av särskilt stor betydelse när det
gäller fysiska aktiviteter. Det finns en ökad risk för luxation i höftlederna och detta behöver man vara extra uppmärksam på.
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Ett annat viktigt riskområde när det gäller fysisk aktivitet som också
måste nämnas är den övre hals/nackregionen (atlanto-axialkotorna).
De två små benen på toppen av vår ryggrad är specialiserade för att
möjliggöra rörelse av huvudet. Muskler och ligament håller benen på
plats och eftersom lägre muskeltonus och slappare ledband ses hos
barn med Downs syndrom så finns det en ökad risk för luxation (urledvridning) i detta viktiga område, vilket kan innebära livsfara. Omkring 17 % av barnen med Downs syndrom har en påtaglig slapphet i
denna region. Restriktioner bör övervägas när det gäller rörelser som
kan sätta press på huvud och hals och därför kan en rekommendation
för att undvika sådant som till exempel nickning i fotboll, hoppa trampolin, dykning och gymnastik vara på sin plats (Annerén, 1996; Cunningham, 1996; Hodge et al., 2017).

Metabolismen
Ett annan viktig kroppslig funktion som är relevant att nämna i detta
sammanhang är barnens metabolism (ämnesomsättning). Barn med
Downs syndrom har en tendens att relativt tidigt i livet bli överviktiga
och detta beror inte enbart på att de inte rör sig så mycket. Man kan
säga att de har flera odds emot sig och där kan ämnesomsättningen
vara en bidragande orsak. Det kan vara sociala problem som färre
vänner och färre aktiviteter att vara med i. Övervikt kan ge upphov till
andra olika hälsoproblem som till exempel högt blodtryck, lungproblem, artriter, ökad påfrestning på leder, diabetes och matsmältningsproblem (Cunningham, 1996).

Beteendemässiga egenskaper
Det dominerande kännetecknet hos barn med Downs syndrom är den
intellektuella funktionsnedsättningen som nästan alla barn med
Downs syndrom har (Annerén, 1996). Individer med Downs syndrom
har beskrivits på ett mycket positiv sätt som att de är tillgivna, lugna,
fogliga, milda med stor känsla för humor. De har också beskrivits ha
speciella talanger så som musikalitet. De har ena gången beskrivits
som både trevliga, milda och tillgivna och andra gånger att de är stökiga, griniga och envisa. Slutsatsen blir att barn med Downs syndrom
är som människor i allmänhet, de skiljer sig från varandra och är så
komplexa som alla vi andra är.
Ändå finns det några relevanta personlighetsdrag hos barn med
Downs syndrom när det gäller deras deltagande i fysiska aktiviteter.
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Barnen har vanligtvis en stark karaktär och kan beskrivas som egensinniga och envisa. Om de har bestämt sig för att inte delta i en aktivitet, är det svårt eller omöjligt att övertala dem. I denna situation är de
inte alls villiga att ändra sin ståndpunkt. I någon mening kan man säga
att de är sociala individer och samtidigt individualistiska. Just detta
beteende hos barnen kan vara besvärligt för både föräldrar och de som
är barnens lärare/utbildare/tränare.
När det gäller autism så har olika uppfattningar redovisats och enligt
Down Syndrom International varierar frekvensen mellan 16 och 19 %.
Men ny svensk forskning har visat att det är vanligare att barn med
Downs syndrom har autism och ADHD än andra barn (Oxelgren et
al., 2017). I denna studie visade sig förekomsten av autism vara 41 %
och 34 % hade ADHD och 22 % barn hade båda diagnoserna. Tidigare har många av symptomen på autism hos barn med Downs
syndrom tagits som en följd av den intellektuella funktionsnedsättningen och var därför inget att ta hänsyn till (Wester Oxelgren et al.,
2019).

Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar
WHO rekommenderar minst 60 minuter daglig fysisk aktivitet i måttlig och kraftfull intensitet (Moderate-to Vigorous Physical Activity
förkortat MVPA) för barn i åldrarna 5–17 år. Den rekommenderade
mängden daglig fysisk aktivitet är densamma för alla barn, med och
utan funktionshinder (World. Health. Organization, 2019). När det
gäller barn generellt så har det visats att svenska barn rör sig mindre
än andra barn i andra länder (Tremblay et al., 2011). I och för sig ökar
andelen som inte når den lägsta nivån av rekommenderad daglig fysisk aktivitet om minst 60 minuter även globalt. Studier bland svenska
barn utan funktionshinder har visat att ungefär 25 % av fyraåringar är
aktiva (Berglind, Hansson, Tynelius, & Rasmussen, 2017), bland tioåringar är ca 40 % av pojkar och 20 % av flickor aktiva (Nyberg,
2017), medan 13 % av pojkar och 9 % av flickor i tonåren är aktiva
(Nyberg, 2017). I internationella studier har det visats att barn med
Downs syndrom är mer fysiskt inaktiva och stillasittande än andra
barn (Agiovlasitis, Choi, Allred, Xu, & Motl, 2020; Diaz, 2020) och
att inaktivitet och stillasittande ökar med stigande ålder (IzquierdoGomez et al., 2014).
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Stillasittande och fysisk inaktivitet är två separata riskfaktorer. En
kombination dubblerar riskerna för ohälsa. Stillasittande beteenden
innebär frånvaro av kontraktioner i benmuskler och sätesmuskulatur.
Energiomsättningen vid stillasittande jämställs med den låga muskelaktivitet vi har under sömn dvs 1–1.5MET (Metabolisk enhet). Ett
fysiskt inaktivt beteende innebär att individen inte är aktiv i minst
medelintensiv fysisk aktivitet en timme i veckan. Olika kombinationer
av fysisk aktivitetsgrad och stillasittande förekommer. Individer som
tränar och är fysiskt aktiva i hög grad men också i hög grad är stillasittande kallar vi inom forskningen för aktiva soffpotatisar. Fysisk
aktivitet kan inte helt kompensera för riskerna med stillasittande. Den
totala energiomsättningen varierar mycket under en dag och är helt
beroende av fysiska aktiviteter respektive stillasittande.
Energiomsättning kan således variera mycket mellan olika individer.
En person som är fysiskt aktiv i hög grad och inte sitter stilla har hög
omsättning, medan en fysiskt inaktiv individ som dessutom sitter stilla
i hög grad har låg omsättning. Sedan finns det alla kombinationer däremellan. Det är inte bara energiomsättningen som påverkas vid fysisk
aktivitet. Hela det kroppsliga systemet trimmas och muskelstyrka,
kondition och alla andra funktioner tränas när det används. För att nå
god effekt på barns fitness och hälsa ska den fysiska aktiviteten vara
ansträngande, det räcker inte med låg intensitet. I MVPA är intensiteten ganska hög till mycket hög, vilket kan vara svårt för barn med
Downs syndrom som oftare rör sig i en lägre intensitet. Dock är all
fysisk aktivitet som blir av bra, även den lågintensiva för dessa barn.
Om den rekommenderade dagliga dosen om 60 minuter MVPA ter sig
som omöjlig för barn och ungdomar med Downs syndrom är det bra
om de åtminstone är fysiskt aktiva i aktiviteter med låg till måttlig intensitet och undviker stillasittande i största möjliga utsträckning.
Kombinationen fysisk inaktivitet och långvarigt stillasittande leder till
en totalt låg energiomsättning, vilket har stora negativa hälsoeffekter.
De uteblivna signalsvaren från de inaktiva skelettmusklerna ger en ansamling av ohälsosam fettvävnad i kroppen, framför allt i buken. Ansamlingen av fettvävnaden genererar i sin tur en låggradig systemisk
inflammation, vilket ger insulinresistens, ateroskleros, neuronal degeneration och tumörtillväxt. Stillasittande innebär också en låg belastning på cirkulationsapparaten, hjärta och lungor, vilket leder till låg
syreupptagning (i dagligt tal kondition), vilket har många negativa
hälsorisker. Att minska den stillasittande tiden och ersätta tiden med
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fysisk aktivitet är starkt rekommenderat för både barn, ungdomar och
vuxna. Fysisk aktivitet kan vara arbete, transport och förflyttning och
behöver inte vara idrotter. Redan lågintensiv rörelse innebär ökad
blodcirkulation, så alla rörelser bidrar till goda effekter, men mer
kraftfull högintensiv fysisk aktivitet ger större effekter på både muskulatur och syreupptagningsförmåga. Ökad blodcirkulation som krävs
vid mer kraftfull fysisk aktivitet minskar dessutom bildning av reaktiva syreföreningar och håller ådrorna rena på insidan, vilket är gynnsamt för hela hjärt-och kärlsystemet och förhindrar igensättning.
Ökningen av energiomsättningen sker hela tiden i relation till viloomsättningen och är så kallat multiplar av den basala metaboliska omsättningen, det vill säga den energiomsättning vi har när vi är stilla. Låg
fysisk intensitet är aktiviteter där omsättningen är upp till 3 MET, vilket betyder maximalt 3 gånger så hög som viloomsättningen. Måttlig
fysisk intensitet ligger i intervallet 3–6 MET, och hög intensitet ligger
över 6 MET. Exempel på lågintensiva fysiska aktiviteter är att gå runt
i sakta mak vilket är ungefär 2 MET och lite snabbare gång är ungefär
3 MET. Joggar vi i skaplig fart så är det ungefär 6 MET, medan kraftfull löpning kräver 8–9 MET. I rekommendationerna (MVPA) ligger
aktiviteterna på ca 5–10 MET, vilket ger andfåddhet och muskeltrötthet. Vardagsaktiviteter som promenader eller cykling kan avsevärt
förbättra kondition och hälsa hos barn med Downs syndrom (Dodd &
Shields, 2005) vilket är viktigt att ta med i beräkningen om de har
svårt att göra aktiviteter med hög intensitet.

Studiens genomförande och resultat
Då det har visats i internationella studier att barn med Downs syndrom är fysiskt inaktiva och stillasittande i hög utsträckning, ville vi
undersöka hur det ser ut i Sverige. Det finns i stort sett inga svenska
studier om fysiska aktivitetsbeteenden bland dessa barn. I vår studie
deltog 310 barn och ungdomar i åldrarna 8–18 år med Downs syndrom och deras familjer (Sollerhed & Hedov, 2021). Familjerna kom
från olika delar i Sverige, från Ystad till Kiruna och de anmälde själva
intresse att delta, vilket kanske gjorde att urvalet hade en slagsida åt
det positiva hållet. De som ville vara med hade förmodligen mer intresse av fysisk aktivitet än de som inte anmälde sig, vilket kan ha påverkat vår studie. Alla svar på vår omfattande enkät kom från barnens
föräldrar så man kan säga att det var 310 familjer som deltog.
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Våra resultat visade att ungefär en femtedel av barnen var fysiskt
aktiva en halvtimme tre gånger/ vecka i MVPA. Hälften av barnen
var aktiva 1–2 gånger i måttlig till lågintensiv fysisk aktivitet och
ungefär en tredjedel var helt inaktiva, det vill säga rörde sig inte ens
i lågintensiva aktiviteter som promenader eller liknande. Ett tydligt
samband mellan barnens och föräldrarnas fysiska aktivitetsgrad kunde
ses – aktiva föräldrar hade aktiva barn! I en logistisk regressionsanalys visades att det var sex gånger mer sannolikt att barnet var fysiskt
aktivt om föräldrarna var det. Syskonens fysiska aktivitetsgrad hade
ungefär lika stor betydelse för barnet med Downs syndrom som föräldrarnas aktivitetsgrad hade. Att föräldrarnas aktivitet har betydelse
för barnens aktivitet, har visats i andra studier bland föräldrar till barn
utan Downs syndrom (Moore et al., 1991). Det skulle kunna vara så
att föräldrarnas eget intresse av fysisk aktivitet och övertygelse om
dess betydelse blir ett projekt i familjen där alla barnen omfattas. Syskonen hjälper till med både motivation och praktiska göromål, då de
ofta får agera hjälpledare för sitt syskon med Downs syndrom. Enligt
Barr och Shields (2011) så är familjen nummer ett som promotor och
nummer två som hinder för fysisk aktivitet bland barn med Downs
syndrom (Barr & Shields, 2011). Således sker både positiva och negativa effekter från påverkan från barnets familj. Då barnet har svårigheter både kroppsligt och mentalt blir fysisk aktivitet ett projekt som
kräver mycken support och uppmuntran. Barnen blir inte självmotiverade och självgående på samma sätt som andra barn vilket ger föräldrarna, och ibland syskonen, ett livslångt åtagande.
I stort sett alla föräldrarna ansåg att fysisk aktivitet var viktigt för hälsan. Trots det, visade våra resultat att det var endast en femtedel av
barnen som var aktiva tre halvtimmar i veckan, vilket är ganska långt
från WHO:s rekommendationer, och resten av barnen och ungdomarna var antingen helt fysiskt inaktiva eller var aktiva i låg omfattning. Föräldrarna gav uttryck för att de ville att barnen skulle vara aktiva i högre grad, men kände sig hjälplösa och de visste inte hur de
skulle motivera barnen till idrott och fysisk aktivitet. De efterlyste
hjälp från skola och idrottsföreningar. De önskade att det fanns fler idrottsaktiviteter som barnen klarade av och fler idrottsledare med kunskaper om Downs syndrom. Barnen har både mentala och fysiska begränsningar som det måste tas hänsyn till i den fysiska aktiviteten.
Samtidigt ska barnen motiveras till att anta motoriska utmaningar för
att göra framsteg och för att kunna göra fler fysiska aktiviteter. Precis
som för andra barn ska det ske en progression i svårighet. Utbudet av
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möjliga idrotter för dessa barn är mycket mindre än för andra barn.
Om de ska kunna träna blir ofta valet mellan att träna i grupper med
andra barn utan funktionshinder, vilket kan gå alldeles utmärkt åtminstone när barnen är små, men oftast blir det för svårt att hänga
med. Alternativet för föräldrarna kunde vara att åka långa sträckor
med barnen till grupper med specifik träning, men eftersom det inte
förekom på så många platser så kunde det bli så långa sträckor att åka
att det inte blev av och följden blev att det blev ingen träning alls. Föräldrarna upplevde att deras barn inte ”platsade” i grupperna med barn
utan funktionshinder och skillnaderna mellan barnen ökade med ålder.
Det var speciellt svårt för de familjer som bodde på mindre orter. Föräldrarna kände också att de inte kunde lämna barnen på aktiviteterna
utan var tvungna att stanna kvar under hela träningspassen, vilket upplevdes som tidskrävande.
Barnen med Downs syndrom kunde vara svåra att motivera till rörelse
och många av föräldrarna orkade inte hålla ut. Föräldrarna beskrev en
omfattande problematik i motivationen för rörelse och fysisk aktivitet
och startsträckan till rörelse beskrevs som lång. Det behövdes ofta
mycken övertalning. Till vår förvåning såg vi dock i undersökningen
att det var många av barnen som hade provat på allehanda idrotter
som vi inte trodde var möjligt för dessa barn. Det var idrotter som
ishockey, rugby, cheerleading, motocross, karate, ridning, utförsåkning, fäktning, parkour och klättring. Barnen hade också provat andra
mer vanliga idrotter som fotboll, handboll, gymnastik, bowling och
simning. En del av de äldre ungdomarna höll fortfarande på med sin
idrott, men det var vanligare att det var de yngsta som var aktiva och
de äldre hade slutat med sin aktivitet. Vi vet inte anledningarna till att
de slutat med sin aktivitet, men trenden bland alla barn är att deltagande i idrottsaktiviteter minskar med ökande ålder så det kan vara av
samma anledning. Vi frågade också kring barnens vardagsaktiviteter,
inte bara specifika träningstillfällen inom någon särskild idrott utan
rörelser i vardagen som att promenera och förflytta sig. Här kunde vi
se att barnen oftast var mer stillasittande och fysiskt inaktiva i sin vardag än kamrater och syskon utan Downs syndrom. I dessa aktiviteter
krävs inga idrottsföreningar eller grupper, men det krävs motivation
och rutiner i familjen.
När det gällde barnens förflyttningsförmåga fick föräldrarna skatta
barnets förmåga att förflytta sig en sträcka på 3 km. Ungefär 10 % av
barnen kunde inte förflytta sig denna sträcka alls och ungefär 25 %

46

hade stora svårigheter att göra det. Mindre än 10 % kunde jogga eller
springa sträckan sakta. De flesta kunde bara gå sakta och var tvungna
att ta pauser. I och med svårigheter i förflyttning blir många idrotter
svåra att utföra vilket starkt begränsar vilka idrotter barnet kan delta i.
Utifrån att det var så stor andel av barnen som hade svårigheter med
enkel förflyttning var det förvånade att utbudet av idrotter som barnen
i undersökningen hade provat på var så omfattande. Föräldrarna angav
att barnen hade svårigheter med sin motorik vilket gjorde att idrotter
som krävde stort motoriskt kunnande inte var aktuella. Likadant var
konditionsidrotter svåra att delta i eftersom uthållighetsförmågan var
låg. Bollspel tillsammans med andra barn angavs också vara svårt för
barnet. Regler, samspel eller motstånd trasslade till det. De aktiviteter
som angavs passa barnen bäst var promenader, cykling och till viss
del simning. Men det fanns också barn som var hängivna utförsåkare,
handbollsspelare, friidrottare och kanotister. Ofta var hela familjen engagerad i samma idrott.
Vår slutsats är att intresse, attityder och fysiska aktivitetsvanor överförs mellan föräldrar och barn, vilket gäller alla barn, både med och
utan funktionshinder. De fysiska och mentala svårigheter som finns
som hinder för fysisk aktivitet och idrottsdeltagande hos barn med
Downs syndrom, kan till viss del överbryggas om föräldrarnas eget intresse för fysisk aktivitet är tillräckligt stort och att det erbjuds anpassade idrottsaktiviteter för barnen. Hela familjen involveras i projektet.
Dock efterlyses stöd och hjälp från både lärare i skolan och föreningsledare i fritidsidrott då föräldrarna ibland känner sig hjälplösa och inte
vet hur de ska motivera, aktivera och utbilda barnen. Föräldrarna upplever att problemet ökar med barnets ålder då utvecklingsskillnaden
till de andra barnen ökar. Vi menar att fysisk aktivitetsnivå bland barn
med Downs syndrom generellt ska ökas, både i hemmet, skolan och
på fritiden. I föreningsidrott ska fler anpassade aktiviteter för dem erbjudas. Dessutom skulle lärare i skola och aktivitetsledare i föreningsidrott få utbildning om Downs syndrom för att kunna möta dessa barn
och deras familjer i fysisk aktivitet och idrott på ett bra sätt.
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Sömn hos barn och ungdomar:
livsstilsfaktorer och föräldrarnas
betydelse
Annika Norell Clarke, Gita Hedin, Ann-Christin (Lollo)
Sollerhed, Pernilla Garmy
Sedan den senast utgivna antologin Barnsliga sammanhang (2019) så
har sömnforskningen vid CYPHiSCO fördjupats och breddats. Kartläggningen av sambanden mellan livsstilsfaktorer och sömnproblem
och sömnvanor har fortsatt och ger en tydligare bild av ungas mående
och beteende. Samtidigt har vi slagit in på ett nytt spår genom att belysa relationernas – och framför allt föräldrarnas – betydelse för ungas
sömn. Forskningen har bedrivits både med kvalitativa och kvantitativa
metoder, vilket är en styrka.

Sömn, skärmtid, fysisk aktivitet, betyg och hälsa
Vi inleder med att presentera två tvärsnittsstudier med skånska tonåringar. I den första studien (Garmy, Idecrans, Hertz, Sollerhed, & Hagell, 2019) undersöktes om ungdomars sömnlängd hade ett samband
med självskattad hälsa, skärmtid och att skicka eller ta emot SMS på
natten. I studien deltog 1518 högstadieungdomar (13–15 år) som besvarade en enkät i samband med hälsobesöket hos skolsköterskan i
årskurs 7 eller 8. Resultatet visade att 31 procent av ungdomarna uppgav att de sov mindre än 8 timmar inför en skoldag. Medianvärdet för
hur länge ungdomarna ägnade åt teve och/ eller dator var 3 timmar per
dag, och 43 procent av ungdomarna skickade eller tog emot SMS en
eller flera gånger i veckan. Att sova mindre än 8 timmar per natt inför
en skoldag var signifikant vanligare hos ungdomar som upplevde
sämre hälsa, ofta var trötta i skolan, hade mer skärmtid, och skickade
eller tog emot SMS på natten varje vecka (Garmy, Idecrans, Hertz,
Sollerhed, & Hagell, 2019). I nästa studie undersökte vi förekomst av
så kallad ”social jetlag” hos ungdomarna (Hena & Garmy, 2020).
Social jetlag är ett fenomen som sker när dygnsrytmen förändras mellan vardag och helg. En vanlig definition på social jetlag är en skillnad
mer än 2 timmar mellan tid för sänggående och uppstigningstid på
vardagar och helger. I vår studie hade 54 procent av ungdomarna
social jetlag enligt denna definition. I analysen framkom att ökad
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skärmtid samt en vana att skicka eller ta emot SMS på natten var signifikant associerat med social jetlag (Hena & Garmy, 2020).
Vidare undersöktes om sömnsvårigheter (insomni) var associerat
med hälsa, fysisk aktivitet och underkända skolämnen på gymnasiet
(Hedin, Norell-Clarke, Hagell, Tønnesen, Westergren & Garmy
2020b). I studien besvarade 1 504 gymnasieungdomar en enkät om
sömnsvårigheter. För att mäta insomni användes frågeformuläret
Minimal Insomnia Symptoms Scale (MISS). I MISS undersöks hur
stora problem individen har med att somna på kvällen, vakna under
natten samt om sömnen inte gör en utvilad (Broman, Smedje, Mallon
& Hetta, 2008). Resultatet visade att 47 procent av flickorna och 53
procent av pojkarna hade insomni. Insomni var signifikant associerat
med sämre självskattad hälsa, underkända skolämnen samt användning av tobak och/eller alkohol. När den kombinerade effekten av
självskattad hälsa och fysisk aktivitet undersöktes, visade det sig att
låg fysisk aktivitet (1 gång eller mindre per vecka) och sämre självskattad hälsa, var signifikant associerat med insomni (Hedin, NorellClarke, Hagell, Tønnesen, Westergren & Garmy, 2020b).

Ungas egna resonemang och upplevelser kring
sömn och sömnvanor
För att få en djupare förståelse för ungdomars tankar kring sömn och
sömnvanor, har vi genomfört studier med kvalitativ metod. I en studie
(Hedin, Norell-Clarke, Hagell, Tønnesen, Westergren & Garmy,
2020a) intervjuades 45 gymnasieungdomar i sju fokusgrupper om deras erfarenheter av vad som underlättade respektive försvårade sömn
och sömnvanor. Ungdomarna var mycket engagerade i ämnet och var
också intresserade av att lyssna på varandras erfarenheter.
I analysen identifierades tre kategorier: att sträva efter en känsla av
välbefinnande; att trötta ut sig själv; samt att reglera användning av
elektronisk media. Ungdomarna menade att sömn var viktigt för att de
skulle orka med och klara av utmaningar på dagen, och för att erbjuda
fysisk och mental återhämtning. Ungdomarna var över lag väl medvetna om vilka strategier som främjade goda sömnvanor, men de uttryckte att det var väldigt svårt att finna en balans mellan att prioritera
sin sömn, och att hinna med andra aktiviteter. Att ägna sig åt sin
smarta telefon gav en känsla av tillhörighet genom att man upprätthöll
kontakten med sitt nätverk. Just kontakten och känslan av att tillhöra
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ett sammanhang upplevde ungdomarna som betydelsefullt och skapade välbefinnande. Men ungdomarna menade samtidigt att det var en
svår balansgång att gå, eftersom de var mycket medvetna om att när
de ägnade sig åt att sköta sina sociala kontakter på natten, så gjorde
det att de fick mindre sömn. Relationerna till vänner uppfattades som
mycket viktiga och tonåringarna berättade att de var tillgängliga för
att kunna stötta sina vänner vid behov. Oro över viktiga relationer
kunde också orsaka sömnlöshet. Ungdomarna menade också att föräldrarnas beteende hade stor betydelse, om exempelvis föräldrarna
fortsatte att sitta vid datorn och jobba till sent på kvällen, visade det
ungdomarna att det var ett naturligt och okej beteende. Likaså kunde
vissa ungdomar uttrycka att det var skönt om föräldrarna ibland satte
gränser, exempelvis om föräldrarna bestämde att det var dags att
stänga av skärmarna och tid för att gå och lägga sig (Hedin, NorellClarke, Hagell, Tønnesen, Westergren & Garmy 2020a).

Upplevelser av att sova på sjukhus som tonåring
Föräldrarnas betydelse för sömnen framkom även i en annan studie
där 16 ungdomar i åldern 13–17 som sovit minst en natt på sjukhus intervjuades om sina upplevelser (Lundgren, Norell-Clarke, Hellström,
& Angelhoff, 2020). Tidigare forskning om hur tonåringar upplever
sömnen på sjukhus har visat motstridiga resultat (sover sämre än
hemma eller sover lika bra som hemma) och är utförd i länder med
andra sätt att organisera omvårdnaden. I Sverige skrivs tonåriga patienter in på familjecentrerade barnavdelningar där föräldrar får och
förväntas vara med – och även dela rummet på natten. Dock innebär
tonåren generellt processer mot ökad autonomi och de flesta unga delar inte sovrum med sina föräldrar annars. Det är därför inte självklart
att föräldrarnas närvaro ses som något odelat positivt. De deltagande
ungdomarna representerade en bredd av medicinska skäl till sjukhusinläggningen och hade tillbringat nätter på tre olika barn och ungdomsavdelningar.
Tre olika teman framkom under analysen av intervjuerna: Vikten av
god sömn, Trygghet är en förutsättning för sömn på sjukhus samt Omständigheter som påverkar ungdomars sömn på sjukhus. Det första temat rörde ungdomarnas beskrivningar av hur deras sömn brukade vara
när de sov hemma. Svaren om detta område användes för att kunna
sätta upplevelserna om sömn på sjukhus i relation till det förväntade.
I samstämmighet med vad som anses vara god sömnkvalitet hos

52

vuxna tog ungdomarna upp exempel på god sömn som att somna
snabbt, upplevelsen av att ha sovit utan att vakna under natten och att
känna sig utvilad (Ohayon et al, 2017). De var medvetna om att sömnen var viktig för att kunna må bra och att orka med skolarbete och
annat. De flesta sa initialt att de sovit gott på sjukhus men när de berättade mer i detalj om sina upplevelser framkom en delvis annorlunda
bild. Frekventa uppvaknanden (delvis på grund av väckningar i samband med omvårdnad), tidigare läggdags och senare uppstigning kännetecknade beskrivningarna. En del unga beskrev att de sov mer på
dagen än de brukade eftersom de var uttråkade och inte kunde vara
lika aktiva som i vanliga fall.
Temat Trygghet är en förutsättning för sömn på sjukhus innehöll beskrivningar av att tonåringarna litade på personalen och kände sig respektfullt bemötta och lyssnade på. Alarmknappen gav trygghet och
de var trygga i att de kunde få hjälp om de behövde det. Att få ha förälder eller annan närstående med sig beskrevs som positivt och ansågs
bidra till trygghet både på dagen och natten. De beskrevs hur föräldrarnas närvaro på natten gjorde det lättare att slappna av och sova och
att somna om. På dagen innebar föräldrarnas sällskap möjlighet att få
hjälp med intima saker som påklädning och toalettbesök, vilket tonåringarna uppskattade att få hjälp med av någon som kände dem väl.
Men föräldrarnas närvaro innebar också sällskap: en ständigt tillgänglig samtalspartner och någon att fördriva tiden tillsammans med. Ungdomarna såg det som självklart att föräldrarna var med dem på sjukhuset och uttryckte att det skulle varit märkligt att vara inlagd ensam.
Omständigheter som påverkar ungdomars sömn på sjukhus framkom
och ansågs bero på olika orsaker. Smärta, medicin och medicinska
procedurer var en underkategori av orsaker som ungdomarna upplevde hade påverkat deras sömn. Att ha ont eller ha det obekvämt (t ex
kateter som skavde) beskrevs som sömnstörande medan t ex morfin
gjorde dem dåsiga och underlättade insomning. Nattliga omvårdnadsinsatser var förenade med olika sorters upplevelser. En del tyckte att
de knappt stördes och att det kändes tryggt när personalen kom in på
natten och att det var lätt att somna om. Andra tyckte att det var olustigt att inte veta vem som skulle komma eller när. Sjukhusmiljön beskrev som steril och tråkig. Rummen var för ljusa nattetid, sängarna
obekväma och temperaturen för kall. En del blev störda nattetid av
andra patienter eller av arbete utanför.
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Sammantaget visar den föreliggande studien att föräldrars närvaro
upplevs som viktig för tonåriga patienter på sjukhus, både för att
underlätta sömn genom sin trygghetsskapande närvaro och genom
att finnas där som sällskap och hjälp på dagtid. De sömnstörande
rutiner och miljömässiga omständigheter som ungdomarna tog upp
kan stimulera anpassningar för att ge bättre förutsättningar för
sömn på sjukhus.

Sömnproblem och sömnvanor i relation till växelvis
boende
När föräldrar separerar i Sverige är gemensam vårdnad om barnen den
vanligaste vårdnadsformen (SCB, 2013 a). Bland de som har gemensam vårdnad blir växelvis boende allt vanligare, dvs att barnen alternerar mellan de två vårdnadshavarnas respektive hem (SCB, 2013 b).
Forskning på barns hälsa har visat att växelvis boende är förknippat
med ungefär samma grad av internaliserande och externaliserande
symtom (t ex ångest och alkoholbruk) och psykosomatiska symtom
(t ex huvudvärk) som att bo med båda sina föräldrar i en intakt kärnfamilj, när jämförelsegruppen är att mest bo hos en förälder (Bergström,
Fransson, Modin, Berlin, Gustafsson, Hjern, 2015; Nielssen, 2018).
Sömnen hos barn med växelvis boende har dock inte undersökts men
tidigare forskning har visat på skillnader mellan kärnfamiljer och ensamstående när det gäller barns och tonåringars sömn. Treåringar som
lever med två sammanboende föräldrar har oftare fasta läggdagsrutiner än barn till ensamstående, och 15-åringar till ensamstående föräldrar sover kortare tid på helgen och har mer vaken tid i sängen under
vardagsnätter (Hale, Berger, LeBourgeois, Brooks-Gunn, 2009;
Troxel, Lee, Hall, Matthews, 2014). Forskningen är begränsad och det
var oklart hur barn med växelvis boende hade det med sömnen. Två
olika hem kan innebära två olika sovrutiner och sovmiljöer att förhålla
sig till, vilket skulle kunna orsaka sömnproblem eller sömnbrist.
Den föreliggande studien undersökte därför läggdagstider, sömnlängd,
socialt jetlag och insomnisymtom bland 11 802 ungdomar mellan 1115-år i Sverige (Turunen, Norell-Clarke & Hagquist, in press). Studien använde data från Skolbarns hälsovanor år 2013/14 och 2017/18
som är en upprepad tvärsnittsstudie. Som väntat rapporterade barn
från intakta kärnfamiljer tidigast läggdagstider, flest som uppnådde rekommenderad sömnlängd, minst antal unga med socialt jetlag och en
lägre sannolikhet för att ha insomnisymtom varje vecka. Barn som
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bodde mestadels eller alltid hos en förälder hade högre odds för att
lägga sig sent och sova för lite, att ha socialt jetlag, och rapportera insomnisymtom varje vecka. När det gällde barn med 50/50 växelvis
boende så visade resultatet att de lade sig senare och oftare hade jetlag
än barnen från kärnfamiljer men att det var lika troligt att rapportera
att de uppnådde den rekommenderade sömnlängden och deras odds
för att ha insomnisymtom skilde sig inte åt. Det bör dock betonas att
skillnaderna mellan de olika boendesituationerna var små.
Den främsta slutsatsen är att växelvis boende inte verkar vara förenad
med någon större risk för sömnbrist eller insomni än att leva med två
sammanboende föräldrar, vilket är i linje med annan forskning om
barns hälsa och prestationer (Bergström, Fransson, Modin, Berlin,
Gustafsson, Hjern, 2015, 2015; Nielssen, 2018). Att barn som mestadels eller alltid bor med en förälder i högre grad rapporterade oroande
sömnmönster och insomni bör undersökas vidare. Lägre socioekonomisk status och lägre grad av föräldrainflytande är troliga förklaringar.
En skiftarbetande ensamstående förälder kan ha sämre möjlighet att
kontinuerligt hålla koll på tonåringens läggdagstider, och familjen bor
kanske i ett otryggt område, vilket i sig påverkar tonåringars sömn negativt (Troxel, Shih, Ewing, Tucker, Nugroho & D’Amico, 2017). Det
sistnämnda är något vi ämnar undersöka mer framöver.

Summering och vägar framåt
Även om massmedialt fokus ofta uppehåller sig vid tonåringars sömnvanor, med undertexten att om unga bara betedde sig mer förnuftigt så
skulle de sova mer, så är det viktigt att ha i åtanke att inget barn eller
tonåring växer upp i ett vakuum. Relationer till vänner, släkt och den
närmaste familjen påverkar ungas sömn och sömnvanor både direkt
(t ex föräldrars regler för skärmanvändning, kompisar som söker kontakt på natten) och indirekt (föräldrarnas roll som förebilder och tonåringars oro för relationer). Vägen mot sundare sömnmönster måste
lyfta blicken från att placera ansvaret enbart på individen och skapa
stöttande sammanhang där unga som mår dåligt och/ eller sover för
lite får stöd från vuxenvärlden i att skapa hållbara hälsovanor. I detta
arbete är det viktigt att lyssna på ungas röster om vad som påverkar
deras sömn och sömnvanor.
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Stress, smärta och ledsenhet
hos barn och ungdomar
Eva-Lena Einberg, Pernilla Garmy, Eva K. Clausson,
Tide Garnow
Barn och ungas hälsa och välbefinnande är en global angelägenhet.
Hälsobesvär kan vara både fysiska och psykiska, och kan komma till
uttryck genom exempelvis sömnsvårigheter, smärta och ledsenhet.
Eftersom hälsobesvär uttrycks på olika sätt kan de vara svåra att tolka
och det kan därför vara utmanande att ge effektivt stöd och behandling. Det finns dessutom en risk för att vardagliga känslouttryck betraktas som sjukliga och att de medicineras (Horwitz & Wakefield,
2007). Ledsenhet är å ena sidan en känsla som människor återkommande erfar under livet, men ledsenhet är också ett av symtomen vid
depression. I föreliggande kapitel presenterar vi populärvetenskapliga
sammanfattningar av flera studier som genomförts inom ramen för
forskningsprojektet ”Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos
barn och ungdomar” vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan,
Högskolan Kristianstad. Den första undersökningen är en tvärsnittsstudie som handlar om ledsenhet och hälsobesvär hos ungdomar.
Därefter presenteras två intervjustudier om skolbarns erfarenheter av
stress respektive smärta. Slutligen presenterar vi två intervjustudier
som belyser skolsköterskors perspektiv. Den ena fokuserar på skolsköterskors stöd till elever som upplever stress och smärta och samtidigt har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den andra studien
beskriver skolsköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19pandemin.

Ledsenhet och andra hälsobesvär hos
ungdomar
Forskning har hittills fokuserat på depression hos ungdomar, men
ledsenhet är däremot inte lika utforskad, och heller inte relationen
mellan ledsenhet och andra hälsobesvär. Vi har därför undersökt ledsenhet och andra hälsobesvär hos ungdomar. Ungdomar (n = 1489,
15–17 år) från södra Sverige svarade på enkätfrågor, och studien visade att ledsenhet var vanligt bland ungdomarna; 21,8 % uppgav att
de upplevde ledsenhet ofta eller alltid (flickor: 17,9 %, pojkar:
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26,7 %, annat kön: 28,0 %) (Garnow et al., 2021). Ledsenhet var dessutom relaterat till sömnsvårigheter, huvudvärk, spänningar, koncentrationssvårigheter och nedsatt aptit.
Ett sätt att tolka relationen mellan ledsenhet och hälsobesvär är att
förstå ledsenhet som en förkroppsligad känsla. Med förkroppsligande
menas att känslor tar sig kroppsliga uttryck (Merleau-Ponty, 1999),
och ledsenhet kan således uttryckas genom exempelvis huvudvärk och
sömnsvårigheter. Tidigare forskning har visat att flickors och pojkars
känslouttryck tolkas och bemöts på olika sätt (Callegari & Levander,
2019), och att grunden till deras besvär inte alltid kommer upp till
ytan. Som hälso- och sjukvårdspersonal är det därför viktigt att försöka förstå vad hälsobesvär är uttryck för, för att kunna erbjuda
personcentrerat stöd som har positiv effekt på den ungas välbefinnande.

Skolbarns erfarenheter av stress
Upplevelser av stress hos barn kan yttra sig i psykosomatiska besvär
som magont och huvudvärk eller mentalt i form av oro, nervositet,
ledsenhet eller ilska (Alvén, 2019). Upplevelser av stress hos barn är
kopplat till såväl omgivningsfaktorer som individuella faktorer och
kan handla om familjens ekonomiska situation, bostadsmiljö, grannskap, kamratrelationer och skolmiljö. Stress under uppväxten kan senare under livet ge upphov till nedstämdhet, depression och oro/ångest
(Alvén, 2019). Få studier har dock tillfrågat barnen själva om deras
upplevelser av stress.
Här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av resultatet från
en studie vi genomförde i södra Sverige 2019. Resultatet har publicerats i en vetenskaplig artikel som beskriver skolbarns erfarenheter av
stress (Warghoff et al., 2020). De 42 skolbarn som deltog var mellan
10 och 12 år, ungefär lika många flickor och pojkar, och sammanlagt
tio fokusgrupper genomfördes.
Utifrån barnens berättelser om stress framkom vid analysen ett tema,
Kropp och sinne reagerar, och tre subteman; vänskapsrelationers
betydelse, föräldrars stress påverkar samt försöker göra mitt bästa.
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Kropp och sinne reagerar
I barnens berättelser framkom att deras erfarenhet av stress var att
både kropp och sinne reagerar. Barnen berättade om hur det kan kännas inombords vid stress och hur humöret förändras, att det var lätt att
börja gråta och bryta ihop. Upplevelser av trötthet, irritabilitet och
ilska kunde infinna sig, liksom oro och att de började skaka. För barnen innebar ordet stress att de fick en känsla i kroppen och att något
var fel. De berättade att de skyndade sig och då glömde saker.
Vänskapsrelationers betydelse
Barnen uttryckte att vänskapsrelationer påverkar upplevelser av stress.
Fungerande vänskapsrelationer medför tillit och trygghet, både i skolan och på fritiden. De uttryckte att vid byte av skola, innan de skapat
nya vänskapsrelationer, kunde upplevelser av stress uppstå. Vänner
innebär att ha någon/några att dela saker tillsammans med och lita på
att förtroenden stannar emellan dem. Vid konflikter med vänner eller
om negativa kommentarer fälls om varandra blir det svårt att koppla
bort tankarna på dessa händelser, vilket medför upplevelser av stress.
Mobbning tog barnen upp som något som skapar stress och tankar
som kan vara svåra att lägga åt sidan exempelvis vid sänggåendet.
Föräldrars stress påverkar
Barnen berättade vidare att de kunde bli stressade av att andra i deras
närhet, som deras föräldrar, upplevde stressfyllda händelser, exempelvis skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet och oro över ekonomin. Även
vardagliga aktiviteter där föräldrar blir stressade som att passa tider
till jobb och fritidsaktiviteter kunde i sin tur skapa upplevelser av
stress hos barnen. När föräldrarna blev arga för att de var stressade
kunde det medföra att barnen upplevde att de själva var orsaken till
föräldrarnas beteende.
Försöker göra mitt bästa
Både i skolan och utanför skolan försökte barnen att göra sitt bästa.
Kraven de upplevde kom dels från dem själva, men de upplevde även
att skolan medförde stress. För många av barnen var läxor i skolan det
första de kom att tänka på när de hörde ordet stress. Barnen uttryckte
att skolarbetet är viktigt men också en källa till upplevelser av stress.
När de upplevde att det blev för mycket läxor blev det svårt att sortera
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och att ta in nödvändig information för att klara av skolarbetet. Kraven på att prestera bra kunde resultera i besvikelse och ledsenhet om
de inte nådde upp till kraven de hade. Stress upplevdes både inför ett
prov men även efteråt i väntan på besked om resultatet på provet. Barnen uttryckte även att stress uppstod då de skulle ta sig till aktiviteter
och att de kunde ha för mycket att göra och då få svårt att hinna med
allt. De ville umgås med sina kompisar samtidigt som deras aktiviteter
upptog deras tid vilket skapade stress.
Barnen såg dock att stress även kunde vara något positivt och motiverande. Det fick dem att ta tag i uppgifter och kunde även ge en extra
kick att anstränga sig och därmed prestera bättre. Barnen var även
medvetna om att stress kunde vara livsavgörande och i akuta händelser innebära att man överlever. Sammanfattningsvis berättade barnen
om upplevelser av stress både i den egna nära vardagen, i sin omgivning hos andra, och i ett bredare perspektiv, som något som kan vara
både bra och dåligt (Warghoff et al., 2020).

Stress och smärta kan ta sig olika uttryck

Skolbarns erfarenheter av smärta
I samma fokusgrupper som beskrivits ovan ställdes även frågor till
barnen om deras erfarenhet av smärta. Resultatet avseende barns er-
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farenheter av smärta är beskrivet i en vetenskaplig artikel publicerad
i Acta Paediatrica (Persson et al., 2021). Här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av denna.
När barnen berättade om det som gjorde ont, skiljde de mellan smärta
i kroppen och smärta som hade med känslor att göra. Analysen resulterade i ett tema: Smärta är en individuell upplevelse. Fem kategorier
identifierades: (a) Att känna kroppslig smärta, (b) Smärta relaterad
till skolmiljön och skolarbetet, (c) ”Inombordssmärta” som var relaterad till ledsenhet och sorg, (d) Smärta relaterad till konflikter och
dåligt samvete, och slutligen (e) Smärta som något bra.

Smärta är en individuell upplevelse
Barnen reflekterade över att smärta kunde uttryckas som en unik upplevelse för varje person och resonerade kring skillnaden mellan smärtan i sig och känslan av smärta. De reflekterade också över att smärtan
kunde få olika konsekvenser för olika personer. Barnen hade noterat
att vissa elever behövde gå hem från skolan när de hade ont eller när
de skadade sig, medan andra elever fortsatte som vanligt i skolan,
trots att de hade varit med om en liknande händelse. Barnen menade
att smärtan i sig själv var konstant och objektiv, medan upplevelsen
av hur smärtan kändes varierade beroende på vem man var, men också
om man hade upplevt värre smärta tidigare.
Att känna kroppslig smärta
Barnen menade att smärta är ett märkligt fenomen. Ibland kan man
ha ont på olika ställen i kroppen utan att veta varför det gör ont. Inte
ens när frågan ställs till en vuxen eller en sjuksköterska eller läkare
ges tydliga svar. Barnen berättade att olika behov och kroppsliga sensationer kunde orsaka smärta. Ett exempel som nämndes var hunger.
Barnen reflekterade också över att underliggande sjukdom kunde
orsaka smärta, men att det kunde vara svårt att avgöra om det var
hunger, fysisk sjukdom eller stress som skapade smärtan.
Smärta relaterad till skolmiljön och skolarbetet
Barnen uttryckte att skolrelaterad stress, ledsenhet och smärta var tätt
sammanlänkade. Barnen berättade att när de var stressade, kan de få
huvudvärk, och sen blir situationen bara värre och om de hade smärta
under skoldagen, var det svårare att koncentrera sig på skolarbetet.
Smärta kunde orsakas av trötthet och höga ljudnivåer i skolan. Vissa
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barn beskrev att huvudvärk kunde uppstå i klassrummet, särskilt om
det var hög ljudnivå. Huvudvärken kunde sedan göra det svårt för barnen att koncentrera sig på skolarbetet.

”Inombordssmärta” relaterad till sorg
Barnen beskrev även att smärtan kunde uttryckas i form av en smärta
inombords. Smärta inombords var kopplad till personliga händelser i
livet. Barnen berättade om föräldrarnas skilsmässa, död och sjukdom
bland deras närstående, och att de då kände fysisk smärta i olika delar
av kroppen, även om de visste att smärtan berodde på att de var
ledsna. Flera av barnen hade erfarenhet av att någon nära vän eller
släkting hade dött. Barnen berättade att detta var en typ av smärta som
man inte kunde ta på, och som heller inte hade någon snabb lindring.
Det är ganska svårt att bli av med smärtan inombords; det är
nästan som att den måste få stilla sig själv. Till exempel, när
min mormor dog, så blev jag väldigt ledsen när hon dog, och
det finns inget som jag kan göra för att sluta bara så där.
Barnen erfor att sorg var djupare än kroppslig smärta. De påverkades
också av hur personerna i deras nära omgivning mådde.

Smärta relaterad till konflikter och dåligt samvete
Smärtan kunde också vara av etisk karaktär. Barnen berättade om
hur de kunde känna hur det gjorde ont inuti om de gjorde något som
de sedan ångrade, till exempel om de varit ovänliga mot en klasskompis eller sina föräldrar. Då kunde de få ont i magen efteråt. Barnen
berättade även om hur det gjorde ont när någon var dum mot dem.
Det kunde handla om mobbning, eller att någon retades eller sa något
elakt. Några barn hade erfarenhet av hjärtesorg när det tagit slut i en
kärleksrelation.
Smärta som något bra
Även om barnen uttryckte mycket som var besvärligt och jobbigt med
smärta, så reflekterade också barnen över att smärta kunde vara bra
och i vissa fall nödvändig för att överleva. Barnen menade att smärta
i vissa fall kunde göra en person starkare och mer uthållig. Barnen berättade att smärtan kunde göra så att man undvek potentiellt farliga saker. Barnen pratade också om att ibland kan det göra ont kortsiktigt,
för att det ska bli bra på längre sikt. Barnen hade släktingar som fått
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behandling för cancer, och då kunde behandlingen vara plågsam, men
den syftade till att göra personen frisk. Andra typer av smärta som
barnen menade var en positiv smärta var träningsvärk och växtvärk
(Persson et al., 2021).
Sammanfattningsvis påverkar barns mående, som stress och smärta,
barnens skolsituation och lärande (Gustafsson, 2010; Ragnarsson et
al., 2019). Genom att ta del av barns perspektiv på stress och smärta
kan förståelsen öka för hur stöd ska utformas, exempelvis från elevhälsan i skolan. Barnens uttryck att upplevelserna av smärta är en unik
individuell upplevelse pekar på behovet av att stöd anpassas för varje
enskild elev, d.v.s. är personcentrerat, vilket även framkommit i andra
studier (Wigert et al., 2019).

Skolsköterskors erfarenhet av att ge stöd
till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Att hantera stress och smärta kan vara en utmaning för alla barn och
ungdomar, och särskilt för de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF ökar hos svenska skolbarn (Socialstyrelsen,
2018). Det gäller särskilt autismspektrumstörningar och uppmärksamhetsstörningar såsom ADD (Attention Deficit Disorder) och ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Skolsköterskan, som ingår
i elevhälsoteamet och träffar samtliga elever flera gånger under skoltiden, har en viktig roll i att främja samtliga elevers hälsa och lärande.
Elevhälsan kan även ha en avgörande roll för att stödja barn och ungdomar med NPF. Det är viktigt att på ett tidigt stadium uppmärksamma barnen eftersom de har en ökad risk för såväl fysisk, psykisk
som social ohälsa (Hilton et al., 2018).
Här följer en populärvetenskaplig sammanfattning av en studie med
syftet att beskriva skolsköterskors erfarenheter av stress och smärta
hos elever med NPF (Berglund Melendez et al., 2020). Studien genomfördes i sex kommuner i södra Sverige i form av sju fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 35 skolsköterskor under 2019. Såväl stad
som landsbygd och med olika socioekonomi var representerade. Frågor som ställdes till skolsköterskorna var bland annat: ”Kan du beskriva hur du känner igen stress och smärta bland elever med NPF” och
”Beskriv hur du ger stöd till elever med NPF”. Uppföljande och fördjupande frågor ställdes. Intervjuerna spelades in och transkriberades

64

samt analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I analysen identifierades tre teman, att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, att
upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med
NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälsopedagogiska insatser.
Resultatet visade på betydelsen av att hjälpa elever med NPF att tolka
och definiera symtom på stress och/eller smärta som kunde vara såväl
fysisk som psykisk. Skolsköterskorna betonade vikten av att ta elevernas känslor och klagomål på allvar. Skolsköterskorna ville förmedla
en omtänksam och öppen atmosfär där samtliga elever, oavsett funktionsnivå, kunde komma till tals och förstås. Att förmedla ett lugn hos
eleverna genom att själva vara lugna var betydelsefullt enlig skolsköterskorna. Att använda ett inkluderande förhållningssätt var viktigt.
Det kunde innebära att normalisera och förklara hur kroppen fungerar
och vad som händer vid brist på sömn eller mat. Att ha fokus på styrkor i stället för problem var också en viktig strategi. Detta gäller alla
elever oavsett funktionsnivå.
Slutsatsen av studien är att skolsköterskor kan vara nyckelpersoner för
elever med NPF. Även om eleverna har samma diagnos är det viktigt
att behandla dem som individer och att se varje elev för sina förmågor, vad de säger, visar och vad de behöver. Även små saker, kan
vara tecken på kommande stress och /eller tecken på diffus smärta
(Berglund Melendez et al., 2020).

Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta under
Covid-19-pandemin
Elevhälsan, inom vilken skolsköterskan är verksam, har i uppdrag att
främja hälsa och lärande hos eleverna (Skollag, 2010). Relaterade rekommendationer och politiska beslut under Covid-19-pandemin har
påverkat skolorna kraftigt, och då även elevhälsans arbete. Denna studie (Martinsson et al., 2021) syftade till att beskriva skolsköterskornas
erfarenhet av att arbeta i Sverige under pandemin 2020. Intervjuer genomfördes med 17 skolsköterskor i fem fokusgrupper och en individuell intervju. Vid analysen av intervjuerna framkom att pandemins
inverkan på skolsköterskorna kan beskrivas genom tre kategorier:
Förändringar i arbetssätt i förhållande till eleverna och deras vård-
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nadshavare, Påverkan på samarbetet med skolans personal och Skolsköterskans förutsättningar att möta större förändringar. Sammantaget upplevde skolsköterskorna en övergång till ett digitalt arbetssätt.
Förändringar i arbetssätt i förhållande till eleverna och deras vårdnadshavare handlade exempelvis om att genomföra hälsosamtal digitalt, via telefonsamtal och videomöten. Erfarenheterna var blandade
från att det fungerade över förväntan till att det var svårt att genomföra bra samtal utan att träffas fysiskt. Skolsköterskorna tog upp att
det var viktigt att försäkra sig om att ingen annan kunde avlyssna samtalet med eleverna när eleverna satt hemma. Däremot ökade möjligheterna att få tag i vårdnadshavare när det behövdes eftersom fler
vårdnadshavare arbetade hemifrån och därigenom var mer tillgängliga. Andra positiva exempel var att hälsosamtal genomfördes i form
av ”walk-and-talk” och hälsoinformation spelades in och gick därmed
att se upprepade gånger av eleverna. Påverkan på samarbetet med
skolans personal innebar bland annat att möten i skolan hölls digitalt
vilket skolsköterskorna hade blandade erfarenheter av. Vid digitala
möten kunde ärenden avhandlas snabbare men å andra sidan kunde
detaljer gå förlorade. Samarbetet uppfattades dock öka inom elevhälsan, särskilt inom elevhälsan på gymnasiet när de hade distansundervisning. En erfarenhet var att det kan vara svårare för elever i behov
av särskilt stöd att hantera distansundervisningen. Elevhälsans fokus
blev att stödja eleverna att klara av skolarbetet under perioden med distansundervisning. Skolsköterskans förutsättningar att möta större
förändringar innefattade erfarenheter av stöd eller avsaknad av stöd
på arbetsplatsen och i organisationen. Det framkom att det var stora
skillnader i om eller vilket stöd skolsköterskorna erhöll relaterat till
pandemin och en förändrad arbetssituation. När det fanns ett tydligt
stöd och tydliga instruktioner var det lättare att hantera förändringarna. Vidare framgick det att rekommendationen att om möjligt arbeta
hemifrån bedömdes mycket olika av olika chefer och verksamheter.
Några skolsköterskor fick möjligheten att arbeta hemifrån när så var
möjligt medan andra fick information om att de alltid skulle vara på
skolan.
Sammanfattningsvis visar studien att politik och beslut på global och
lokal nivå påverkade skolsköterskornas arbetssituation, men även
skolsköterskornas sociala, kulturella och professionella erfarenheter
har betydelse. Skolsköterskorna anpassade sina arbetssätt för att ge
eleverna stöd under de förändrade omständigheterna som pandemin
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innebar. Samarbete med andra yrkeskategorier i skolan är viktigt, liksom stöd och vägledning i krissituationer.
I detta kapitel har vi sammanfattat flera studier som på olika sätt handlar om faktorer som påverkar barns och ungdomars hälsa och välmående på individ, grupp och samhällsnivå. Studierna utgår ifrån såväl
barns och ungdomars som skolsköterskors perspektiv och visar på
möjligheter att främja hälsa och stödja lärande även under förändrade
omständigheter som vid en pandemi.
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Barnahusbesök för polisförhör
– händelser före, under och efter
Maria Kläfverud
Barnahus finns på flera platser runt om i Sverige och tar emot barn
som misstänks ha varit utsatta för brott, såsom våld eller sexuella
övergrepp, för polisförhör och stöd. I Barnahus samverkar åklagare,
polis, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Barn tas emot i en barnvänlig miljö och ska inte
behöva träffa olika personer på olika platser. Om barnets vårdnadshavare är misstänkt, kan barn hämtas till förhör utan att vårdnadshavaren
initialt känner till det och efter polisförhöret ska barnet vanligen hem
till sina vårdnadshavare igen, om inte socialtjänsten bedömt att det
finns behov av omedelbart skydd. I doktorsavhandlingen Iscensätta
barnperspektiv. Före, under och efter Barnahusbesök (Kläfverud,
2021) följs vad som händer vid olika tidpunkter och platser före, under och efter Barnahusbesök för polisförhör, med stöd av vad barn och
medföljande vuxna har berättat. Det här kapitlet utgör en sammanfattning och presenterar exempel ur avhandlingen, vilken visar på olika,
ibland motstridiga, förväntningar som barn kan ställas inför i samband
med Barnahusbesök. Vikten av att beakta händelser utanför själva
Barnahuset lyfts fram.
Utifrån nationella riktlinjer ska samverkan kring barn som misstänks
ha varit utsatta för brott präglas av ett ”konsekvent barnperspektiv”
och ha barnets bästa i fokus (se Rikspolisstyrelsen, 2009 s.4). Det
finns troligen olika sätt att se på vad ett barnperspektiv innebär. Det
kan finnas intressekollisioner mellan barnets behov av skydd och omvårdnad kontra intresset av att utreda vem som är skyldig till ett misstänkt brott (Åklagarmyndigheten, 2019). Tidigare studier har pekat på
spänningsförhållanden i Barnahussamverkan (Diesen & Diesen, 2010;
Johansson, 2011). Det finns forskning som visat ett spänningsförhållande mellan straffrättslig logik och behandlingslogik, där den straffrättsliga logiken fått tolkningsföreträde framför behandlingslogiken,
vilket kan visa sig genom att socialtjänsten inväntar polisens förhör
innan vårdnadshavare informeras eller insatser tillsätts (Johansson,
2011). Det finns andra som i stället framhållit att det rättsliga påverkats av psykosociala hänsynstaganden (Diesen & Diesen, 2010).
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Barn utgör målgruppen för Barnahus och verksamheten har uppkommit för att förbättra för barn som brottsoffer. I en studie bland socialsekreterare dominerade ändå berättelsen om att Barnahus blivit bäst
för handläggare och samarbetsparter (Olsson, 2017a). Frågan är vad
barn och medföljande vuxna berättar om barns Barnahusbesök för polisförhör. Fokus i tidigare studier och riktlinjer har i stor utsträckning
varit på själva Barnahuset och samverkan, vilket innebär att händelser
före och efter besöket inte fått någon större uppmärksamhet.

Om vårdnadshavaren är misstänkt
Barn kan besöka Barnahus tillsammans med vårdnadshavare, men i de
fall då vårdnadshavaren eller någon närstående till denne är misstänkt
för att ha utsatt barnet kan barnet förhöras utan att vårdnadshavaren
känner till det. Före barnet besöker Barnahus samråder representanter
för de samverkande myndigheterna. Vid samrådet planeras huruvida
barnet ska förhöras, behov av särskild företrädare och hämtning. På
åklagares begäran förordnar tingsrätten en särskild företrädare, som
kan fatta beslut i vårdnadshavarens ställe i frågor som rör förundersökning och rättegång (Åklagarmyndigheten, 2019). Vårdnadshavaren
informeras om att barnet förhörts först efter förhöret. Den särskilda
företrädaren är vanligtvis jurist och kan till exempel samtycka till att
barnet förhörs av polis eller läkarundersöks. Tillvägagångssättet regleras i lag om särskild företrädare för barn (SFS 1999:997). Förfarandet
används för att undvika att barnet påverkas inför förhör och att bevis
undanröjs (Åklagarmyndigheten, 2019). Beslutet kan inte hemlighållas från vårdnadshavaren mer än en begränsad tid, vilket innebär att
den särskilda företrädaren utses med kort varsel och därmed har begränsad tid för att bekanta sig med barnet (Forsman, 2017).
Barnet kan hämtas i förskolan eller skolan av den särskilda företrädaren, som då kan vara en ny och okänd person för barnet. En så kallad
trygghetsperson, exempelvis en förskollärare, lärare, skolkurator eller
skolsköterska, som känner barnet följer då med till Barnahuset för att
erbjuda barnet trygghet i situationen.

Barns och medföljande vuxnas perspektiv
Den studie som presenteras i avhandlingen var en delstudie inom
ramen för forskningsprojektet Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig
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studie ur barnperspektiv (se Olsson, 2017a, 2017b), vid Forskningsplattformen Hälsa i samverkan, Högskolan Kristianstad.
Huvudmaterialet i delstudien (fortsättningsvis kallad studien) består
av intervjuer med barn (n=8), föräldrar (n=15) och trygghetspersoner
(n=16). Det som barn, föräldrar och trygghetspersoner har gemensamt
är att de kommer till Barnahuset på besök, att de inte ingår i Barnahussamverkan, att de kan sakna eller ha begränsad kunskap om Barnahuset före besöket, samt att de kan berätta om händelser före och efter
besöket. Av de intervjuade barnen var tre flickor mellan 6 och 8 år,
medan två pojkar och tre flickor var 14 eller 15 år. Barnen hade besökt Barnahus för polisförhör vid ett eller flera tillfällen. Den initiala
ambitionen och planen var att intervjua fler barn, men det visade sig
vara svårt att få tillträde till barns röster. Innan barnet själv tillfrågats
har flera vuxna (Barnahussamordnare, socialsekreterare och vårdnadshavare) behövt tillfrågas eller ge sitt samtycke, vilket visar på ett
spänningsförhållande mellan att skydda barn och göra dem delaktiga.
De föräldrar som intervjuats har ett eller flera barn som besökt Barnahus för polisförhör och samtliga intervjuade trygghetspersoner hade
följt med barn till Barnahus vid ett eller flera tillfällen. Resultat från
ovan nämna intervjuer har även tidigare publicerats (se Kläfverud,
2020; Olsson & Kläfverud, 2017). Förutom huvudmaterialet har bland
annat skriftligt material och anteckningar från observationer av polisförhör använts. Det empiriska materialet kommer från ett svenskt
Barnahus.

Hämtning av barn
Inget av de intervjuade barnen kände till Barnahus innan besöket.
Bland föräldrar och trygghetspersoner var Barnahus inte heller känt,
med några få undantag. Resultaten visar att hämtningen och resan till
Barnahus inte enbart var en förflyttning från en plats till en annan. Det
innebär också att barnet och trygghetspersonen förflyttas mellan roller
(jfr Ashforth, 2000; Ashforth, Kreiner & Fugate 2000) och förväntningar förknippade med dessa. Barnet förflyttas exempelvis från rollen som förskolebarn eller elev till ett misstänkt brottsoffer och den
vuxne från rollen som lärare till att vara barnets trygghetsperson. Den
särskilda företrädaren är den enda som har befogenheter att bestämma
hur barn ska komma till förhör (se t ex Åklagarmyndigheten, 2019)
och denne kan även hämta barnet. När den särskilda företrädaren kom
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till barnets förskola eller skola var denne en främmande person för
barnet och trygghetspersonen. Trots att barn kan ha lärt sig att inte
följa med främmande personer är det vad barnet förväntas göra i situationen. Barnet blir tillsagt att göra något som i vanliga fall inte tillåts.
Barnet ombeds också lämna den plats, det vill säga förskolan eller
skolan, där barnets föräldrar förväntar sig att barnet ska befinna sig.
Det innebär att barnet ställs inför förväntningar som kan vara motstridiga. När barnet ska lämna skolan under skoldagen tillsammans med
någon ur personalen kan det innebära att Barnahusbesöket uppfattas
som något obligatoriskt. Ett exempel på det är när ett barn i lågstadieåldern kom tillbaka till skolan och berättade för de andra barnen om
Barnahuset, varpå barnen frågade när de skulle dit.
När barn hämtades i förskolan eller skolan förväntades de följa med.
Barn fick i samband med hämtning vag och begränsad information
som handlade om att de skulle följa med eller att ”någon” ville ”prata”
med dem. Vidare framkom att trygghetspersonerna, vars uppgift är att
trygga barnet i situationen, själva saknade kunskap och information.
Det fanns en osäkerhet bland trygghetspersonerna gällande vart de
skulle och vad som skulle ske. Trygghetspersoner antog uppdraget för
barnets skull, trots eventuella egna känslor av oro eller obehag. Sådana känslor försökte trygghetspersonen att inte visa för barnet. I samband med att trygghetspersonerna fick sitt uppdrag förekom att de fick
instruktioner om att inte berätta något för barnet, vilket i sin tur ledde
till att barnets frågor lämnades obesvarade.
Om barn i samband med hämtningen fick veta att de skulle träffa polisen varierade. Information om att barnet skulle prata med polisen men
inte varför, kunde väcka tankar hos barnet om huruvida barnet själv
gjort sig skyldig till något eller att det skulle ha hänt en familjemedlem något. Ett barn i tonåren uttryckte även oro för om den misstänkte
skulle vara på Barnahuset vid ankomst, då barnet inte fått information
om vilka som skulle befinna sig där.
I samband med hämtning fick barn begränsad information och förväntades att passivt följa med, i stället för att bemötas som delaktiga aktörer. Det finns ett exempel där trygghetspersonen ändå bjöd in barnet
till delaktighet genom att fråga barnet om det var ”okej” när de skulle
åka. Samtidigt innebar frågan en risk att det planerade tillvägagång-
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sättet inte skulle bli av om barnet svarat ”nej” och dess önskan hörsammats. Det hade kunnat få till följd att förhöret inte skulle vara
möjligt att genomföra.

Barnahusets väntrum, förhörsrum och
medhörningsrum
Efter bilresan anlände barnet och trygghetspersonen till Barnahuset.
I Barnahusets lokaler finns väntrum, förhörsrum och medhörningsrum, vilka används i samband med förhör. Platserna har olika syften.
Barnet och den medföljande vuxne tas vanligen emot i ett väntrum.
På det Barnahus som studerades bjöds barn på fika i väntrummet,
hade möjlighet att leka, spela spel och se på film. Miljön har uppfattats som tillåtande av barn och vuxna. I väntrummet fick barnet möjlighet att bekanta sig med polisen inför förhöret. Barn har uppskattat
mottagandet på Barnahuset. När barn visades lokalerna fick de se förhörsrummet och medhörningsrummet. I samband med det kunde den
medföljande vuxne, trygghetsperson eller förälder, gå in och sätta sig
i den fåtölj som barnet skulle sitta i under förhöret. Barnet fick då se
detta via skärmen i medhörningsrummet. På så sätt fick barnet information om var barnet förväntades sitta i det kommande förhöret och att
andra kunde se förhöret. När det var dags för förhör förväntades barnet ensamt följa med polisen till det sparsamt inredda förhörsrummet.
Till skillnad mot hämtningen i förskolan eller skolan och vistelsen i
väntrummet förväntades barnet agera i förhörsrummet, genom att
svara på frågor om ett misstänkt brott och minnas detaljer om detsamma. Ett barn (8 år) beskrev att i väntrummet leker man och i förhörsrummet pratar man, vilket pekar på att förväntningar skiljer sig åt
mellan dessa platser. Under förhöret var barnet och polisen ensamma
i förhörsrummet. Medföljande förälder eller trygghetsperson fick
stanna i väntrummet. Barnet kan av en misstänkt förövare ha blivit
tillsagt att inte berätta för någon. I förhöret förväntas barnet att berätta
vad som hänt, vilket innebär att barn även i förhörsrummet kan ställas
inför motstridiga förväntningar.
I medhörningsrummet följdes polisförhöret av exempelvis åklagare,
ytterligare en polis och socialsekreterare, vilka kunde se och höra förhöret med barnet via en skärm. Medhörning betraktas som effektivt
för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse (Landberg & Svedin, 2013; Rikspolisstyrelsen, 2009). Vidare leder åklagarens närvaro
till snabbare handläggning eftersom beslut kan fattas direkt i samband
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med förhör (Rikspolisstyrelsen, 2009; Åklagarmyndigheten, 2019;
Åklagarmyndigheten & Polismyndigheten, 2018). Tillvägagångssättet
med förhörsrum och medhörningsrum kan betraktas med stöd av sociologen Erving Goffmans (1990) begrepp frontstage och backstage eller främre och bakre region som de också kallas. Besökare får del av
det som visas upp för dem som publik, medan annat är dolt. Det finns
en idé om att barn inte ska behöva träffa så många vuxna i samband
med Barnahusbesök (Olsson, 2017a). Barnen fick exempelvis inte
alltid veta vilka som såg förhöret från medhörningsrummet. Det kan
tolkas som att barnet skyddas från att möta många olika vuxna i situationen, men innebär samtidigt att barn inte får information eller görs
delaktiga i det som sker. Barn har rätt att få fullständig information
om vilka som befinner sig i medhörningsrummet under förhöret (se
t ex Rikspolisstyrelsen, 2009). Förhöret spelas också in med videokamera för att kunna användas vid en eventuell rättegång (Åklagarmyndigheten, 2019).
På Barnahuset fick barn mer information om vad som skulle ske och
vilka förväntningar som fanns än i samband med hämtning. Resultaten
visar att olika förväntningar är förbundna med tid och plats, men också att var och en förväntas vara på en särskild plats vid en särskild tidpunkt för att framträdandet ska ske enligt planering. Under förhöret
ska barnet och den förhörande polisen vara i förhörsrummet, den medföljande vuxne i väntrummet och representanter från de samverkande
myndigheterna i medhörningsrummet.

Återkomsten efter Barnahusbesöket
Vad som sker efter Barnahusbesöket har varit svårare att följa. Processer för brottsutsatta barn kan vara livslånga (Landberg, Kaldal &
Eriksson, 2020), vilket inte har varit möjligt att följa i den aktuella
studien. Fokus har här främst varit på vad som händer i närtid när barnet lämnat Barnahuset, som vid återkomsten till förskolan eller skolan. Om barnet inte bedömdes behöva omedelbart skydd lämnade
barnet och trygghetspersonen Barnahuset efter förhör för att återvända
till förskolan eller skolan. Om barnet senare skulle läkarundersökas,
träffa socialtjänsten eller BUP skedde det inte på Barnahuset, vilket
innebar att Barnahuset främst var ett ställe för polisförhör.
När barn skulle återvända till sin förskola eller skola aktualiserades
frågan om vad barnet skulle säga till kamraterna vid återkomsten, då
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det kunde uppstå frågor om var de hade varit. Ibland instruerade de
vuxna barnet att använda sig av en vit lögn om tandläkarbesök för att
inte behöva förklara och berätta. Det innebar att barnet ställdes inför
motstridiga förväntningar i förhållande till tid och plats. I förhöret förväntades barnet att berätta sanningen för en polis som barnet inte tidigare hade träffat och publiken i medhörningsrummet. Efter Barnahusbesöket förväntades barnet i stället använda vita lögner i förhållande
till de andra barnen. Enligt den förhörsmetod som används i Sverige
ska polisen försäkra sig om att barnet förstår skillnaden mellan vad
som är sant och inte (se NICHD, u.å.). Instruktionen om en vit lögn
kan tolkas som ett sätt att skydda barnet och hjälpa barnet att sätta
gränser avseende vad man berättar för andra. Det innebar att barnet på
en plats förväntas berätta sanningen och på en annan använda sig av
en lögn. Det förekom även att barnet inte fått några instruktioner alls
om hur frågor från andra barn kunde besvaras och det fanns barn som
valt att berätta om polisen och Barnahuset för de andra barnen.
När barnet och trygghetspersonen kom tillbaka till skolan förväntades de återgå till sina ordinarie roller, som exempelvis elev och lärare.
I förskolan eller skolan finns andra förväntningar på barnet och den
vuxne. Barnet delar den vuxnes uppmärksamhet med andra barn i
klassen eller barngruppen. Barnahusbesöket placeras i vissa avseenden i en parentes när tillvaron återgår till det vanliga. En tanke är att
det kan vara bra för barnet att inte behöva tänka på det som skett efter
förhöret, men det innebär också en risk att barnets behov missas efter
återkomsten till en plats med annat syfte, krav och förväntningar. Dagen fortsatte många gånger som om ingenting hade hänt och efter
skoldagen skulle barnet återvända hem utan förberedelser. Det här tillvägagångssättet har dock uppmärksammats över tid och numera arbetar många svenska kommuner utifrån en modell som heter Efter barnförhöret (Elfström, Landberg & Olofsson 2017). Enligt modellen görs
hembesök hos barnet och föräldrarna senare samma dag som förhöret
genomförts.
Bland de medföljande trygghetspersonerna fanns exempel på att de
inte pratat med barnet efter återkomsten. Det kunde handla om en osäkerhet avseende vad trygghetspersonen kunde säga till barnet. Trygghetspersoner fick inte veta vilken information barnet fick i samband
med Barnahusbesöket och har efterfrågat återkoppling efter besöket
utifrån att de träffar barnet varje dag. Barnet eller trygghetspersonen
fick begränsad information inför besöket, vilket kan tänkas göra det
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svårt att börja prata senare. Resultat från intervjuer med socialsekreterare har visat att de har förutsatt att trygghetspersonen och/eller den
särskilda företrädaren har sett till att barnet fått stöd efter Barnahusbesöket (Olsson, 2017a). Bland föräldrar vars barn besökt Barnahus var
det inte heller alla som pratade med barnet om det efteråt. Barnahusbesöket blir något som barnet behövt göra och sedan ska glömma bort.

Avslutande reflektioner och slutsatser
Barn förväntades i många avseenden ha en passiv roll före och efter
Barnahusbesöket, där de vuxna inte involverat barnet. Förväntningarna på barn ändras mellan olika platser och tidpunkter. Ibland kan
dessa förväntningar te sig motstridiga, exempelvis då barnet av polisen förväntas berätta om våld eller övergrepp som barnet utsatts för
medan barnet av en förövare kan ha blivit tillsagd att inte berätta för
någon. Även förväntningarna på barnets trygghetsperson förändras
mellan platser. Resultaten pekar på vikten av att inkludera det som
sker före och efter själva Barnahusbesöket i planering och genomförande. Om fokus enbart är det som sker på själva Barnahuset finns en
risk att händelser som påverkar barnet, såsom hämtning och att återvända hem efter polisförhör, missas.
Vidare framgår att trygghetspersonen har en viktig roll nära barnet.
Trygghetspersonen har till uppgift att erbjuda barnet trygghet i en situation som kan vara obekant för både barnet och trygghetspersonen.
För att utföra sitt uppdrag behöver trygghetspersonen information, vilket numera rekommenderas (se Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2019;
Åklagarmyndigheten & Polismyndigheten, 2018). Begränsad information bidrar till att utförandet av uppdraget skiljer sig åt mellan olika
trygghetspersoner. Det krävs flexibilitet av barnet och trygghetspersonen när de med kort varsel kan behöva anpassa sig till nya situationer,
förväntningar och roller. Trygghetspersonen kan ses som ett uttryck
för barnperspektiv då dennes uppdrag är att trygga barnet. Uppdraget
som trygghetsperson utformades utifrån vad trygghetspersonen själv
gjorde det till och dennes barnperspektiv.
Som inledningsvis nämndes ska samverkan kring barn som misstänks
ha varit utsatta för brott präglas av ett ”konsekvent barnperspektiv”
(Rikspolisstyrelsen, 2009 s.4). Sedan riktlinjerna skrevs och sedan intervjuerna genomfördes har barnkonventionen blivit svensk lag (se
SFS 2018:1197), vilket kan innebära att skrivningen får ytterligare
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tyngd. Strävan efter barnperspektiv kan tänkas bli olika beroende på
hur frivillig en situation är. I en mer frivillig situation finns större utrymme för att barnets vilja ska tillgodoses och det blir lättare för de
vuxna att tillgodose barnets önskemål. Det finns situationer då barn
kan behöva genomgå sådant som är obehagligt eller smärtsamt för att
det ska leda till något bra för barnet, exempelvis behandling av en
sjukdom. Vuxna kan då inte alltid tillgodose barnets önskemål och det
som bedöms vara barnets bästa kan skilja sig från barnets önskemål i
stunden. I sådana situationer är fokus på framtiden och vad som blir
bra för barnet på sikt. Det ses som viktigt att förhöret blir av och utgångspunkten är att det är i barnets intresse att brott som barnet utsatts
för klaras upp (Åklagarmyndigheten, 2019). De samverkande myndigheterna ska utföra sina uppdrag och tillgodose barnperspektivet, vilket
kan innebära utmaningar. Resultaten visar att barn fick begränsad information i samband med hämtning. Det försätter barnet i ovisshet i
stunden och kan syfta till att barnet inte ska börja prata om det som
ska tas upp under förhöret i förtid. En tidigare kvalitetsgranskning har
visat att det hos polisen fanns en rädsla för att information om förhöret
och brottsmisstanken kunde påverka barnet att lämna en falsk berättelse (Landberg & Svedin, 2013). Rädslan för att information ska påverka barnet kan tolkas som att det straffrättsliga får företräde. Tystnaden kan också tolkas som att det läggs mer ansvar på barnet att själv
hantera frågor, tankar och upplevelser. Att inte få information kan
också påverka.
Det som kan uppfattas som rätt vid en särskild tidpunkt och på en särskild plats kan betraktas som motsatsen på en annan. Uppmaningen
till barnet om att använda en vit lögn kan ses som ett sätt att skydda
barnet i den situationen, men i förhållande till helheten innebär det att
barn på en plats uppmanas säga sanningen och på en annan tillämpa
vita lögner. Uppmaningen om att använda vita lögner hade förmodligen inte uppfattats vara till gagn för barnet om den gavs inför förhör.
Exempel som pekar på motstridigheter visar på vikten av att betrakta
situationer i förhållande till en helhet. Det som kan betraktas vara till
fördel för barnet skiljer sig åt i förhållande till tid och plats.
När det som sker före och efter inte tas i beaktan finns det risk för att
barnet möts av motstridiga förväntningar och att barnet bemöts som
ett objekt utanför huvudnumret, trots ambitioner om barnperspektiv.
Vidare är det av vikt att det finns utrymme för flexibilitet i förhållande
till varje barn och varje möte.
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I skärlinjen mellan funktionsnedsättning och mobbning och dessa
barns psykiska hälsa
Lilly Augustine
Vi är sociala individer, relationer med andra är drivkraften, det centrala i mänsklig anpassning och också grunden till lycka, vi som människor behöver känna tillhörighet och uppskattning (Rudolph, Lansford och Rodkin, 2016). Att inte få vara med är smärtsamt, att känna
att man inte duger kan leda till en maladaptiv utveckling och sämre
psykisk hälsa. Att få uppleva att man aktivt exkluderas, att man knuffas, eller kallas namn, sådant gör ont och kan skapa långvariga sår i
själen. Om detta dessutom sker ofta, att det sker av personer som är
mer gillade i den kontext man är i, eller att de är flera skapar också en
känsla av maktlöshet. Att detta är fallet och att det är något många bearbetar länge kan nog också ses i den mängd med böcker och filmer
där offer och förövare på olika sätt porträtteras. Sverige har länge
stoltserat med att vi har låga nivåer av mobbning i skolan, lägre än i
andra länder. På sistone har andelen individer som upplever att de blir
mobbade i svenska skolan ökat (Bjereld, Augustine och Thornberg,
2020). Detta kan bero på flera saker, medvetenhet, hur man mäter,
men sannolikt så visar det på en verklig förändring som skett. Detta då
svenska studier över lag, användande olika studier och olika definitioner alla pekar på en uppgång de senaste 10 åren (Bjereld med fler,
2020), även om ökning är från låga nivåer och Sverige fortfarande ses
som ett föredöme rörande frågor rörande mobbning (UNESCO, 2019).

Vad är då mobbning?
Begreppet mobbning är i grunden utvecklingspsykologiskt, dvs. det
beskriver egentligen skeenden i till exempel skolmiljön än att det
egentligen förklarar varför vissa personer mobbas. Utvecklingspsykolog Dan Olweus (1973:1993) var den som lyfte begreppet rörande
mobbning på bred front. Olweus definition utgår ifrån att en elev är
mobbad om denne exponeras vid flertalet tillfällen över tid till negativa handlingar från en eller flera individer. Dvs. begreppet innehåller
tre aspekter, (1) negativa handlingar kan alltså ses som en form av aggressivitet. De andra delarna handlar om (2) maktobalans samt om en
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(3) repetering över tid. Detta kan ses som ganska självklara kategorier,
men självklart finns det utrymme för olika sätt att identifiera dessa tre
olika komponenter av mobbning.
De tre komponenterna som finns i Olweus definition beskriver när
handlingen går över till att vara mobbning, från att vara någonting annat. Dvs. när skämtandet eller konkurrerandet för positioner i gruppen
går för långt. När blir trakasserierna, i form av till exempel att kalla
någon ett öknamn, mobbning? För att detta ska ske ska det ju ske över
tid men det ska ju också finnas en maktobalans, denna obalans är ju
dessutom inte statisk. Så när kan man säga att det finns? Här finns det
ju så klart tolkningsutrymme, ett utrymme som kanske handlar snarare
om varför det sker och inte handlingen i sig. Olweus beskrivning av
mobbning handlar snarare att beskriva det som sker. Hellström,
Thornberg och Espelage (2021) menar att mobbning som begrepp på
så vis är a-teoretiskt medan förklaringarna varför är kopplade till teori.
När man pratar om aggression pratar man ofta om antingen proaktiv
eller reaktiv aggression. Ser man mobbning som ett instrument för att
uppnå särskilda mål, till exempel högre grad av status, eller att tydliggöra den specifika in-gruppen och vilka som står utanför den, då kan
man se detta som en proaktiv aggression. Reagerar man på något man
utsätts för eller upplever att man utsätts för, då kan man prata om en
mer reaktiv aggression. Begreppet mobbning tar egentligen inte hänsyn till vilken form av aggression det handlar om, så länge det finns
en repetition och en maktobalans. Makt är en del av mer sociala konstruktioner, Thornberg (2015) menar därför att ett systemteoretiskt
perspektiv kan vara ett sätt att närma sig detta.

Bronfenbrenners systemteoretiska modell
Thomas (2021) resonerar kring ekologiska och psykologiska perspektiv av mobbning kring ekvifinaliteten i begreppet. Dvs att det finns
många faktorer som kan resultera i mobbning. Att vi utifrån en generell systemteori (von Bertalanaffy, 1968) behöver ha ett bredare perspektiv än individen och de beteenden som kan beskrivas där, vi behöver ha med ett större system. Så tänker jag ju generellt om forskning
kring samspel, det är alltid fler komponenter än de man just tittar på.
Utifrån det blir Bronfenbrenners systemteoretiska modell, som då utgår ifrån person, process, kontext och tid (PPCT), (Bronfenbrenner
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och Morris, 2006) ett teoretiskt ramverk som hjälper oss att se mobbning både från ett mer individuellt perspektiv och ifrån ett socialt perspektiv. Det är helt enkelt olika delar i ett större system som påverkar
varandra. Att använda Bronfenbrenners modell möjliggör också att vi
kan se på utveckling genom processen i samspelet över tid. Här innebär det ju att egenskaper hos individen interagerar med egenskaper i
omgivningen och hur barn formas av detta samspel över tid. Det innebär att vi kan försöka förklara vilka riskfaktorer som finns hos individen för att bli mobbad. Här handlar det ju om saker som att sticka ut
på olika sätt eller att inte vara lika populär, dvs. inte ha kompisar som
på så sätt kan protestera mot att någon är taskig. Den proximala processen är alltså inte egentligen bara ett samspel mellan två personer
utan hela miljön är involverad i detta. Även om beteendet sker i den
direkta miljön kommer aspekter på andra nivåer att relatera och förklara varför.
• Samspelet
individen har med
objekt, personer

• Egenskaper fysiska,
karaktärsdrag,
förmåga att hantera
känslor, stress
• IQ, personlighet
med mera

Process

Person

Kontext

Tid
(chrono
system)

• Mikro• meso• exo• makro-system

• Mikro• meso• exo• makro-system

Figur 1. Bronfenbrenners bioekologiska modell baserat på Bronfenbrenner och Morris (2006) PPCT.
Den kultur och kanske också den hegemoni som råder kommer också
styra vad som sker i den proximala miljön, till exempel i skolan. Ett
exempel på makt på så vis kan handla om jämlikhet, till exempel kan
man se att prevalensen av mobbning är högre i länder med lägre jäm-
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ställdhet. Europa har generellt sätt lägre nivåer av mobbning än Mellanöstern, Afrika och Nordamerika och det finns även könsskillnader
beroende på land rörande aggressivitet (UNESCO, 2018). Typen av
mobbning skiljer sig också åt, till exempel är psykologisk mobbning,
till exempel utfrysning eller epitet, vanligare i Europa medan fysiskt
och sexuellt våld är vanligare i Afrika och Asien (UNESCO, 2019).
Det visar att det finns en variation i hur många som utsätts för mobbning beroende på ojämlikheter och normer i samhället. Här är vi då på
makroplanet i Bronfenbrenners teori, och försöker då förklara varför
mobbning sker. Ett annat sätt att titta på modellen är tid, till exempel
utveckling; mobbning är vanligare i åldern 9–12 år än det är efter 15
år. Dvs. över tid blir ungdomar mer prosociala (UNESCO, 2019).
Begreppet makt är centralt när man talar om mobbning. Makt är något
som också finns på flera nivåer. Aspekter så som normalitet, förväntningar och kultur, ett begrepp som ibland kan användas rörande detta
är ett samhälles hegemoni ligger på en makronivå, den kommer att
sippra ner och reproduceras i skolan. Samtidigt som det också finns
sociala strukturer som är ganska lokala, som gäller i ett visst område
eller på en viss skola eller grupp. Makt kan alltså handla om flera saker. Det kan handla om jämställdhet mellan könen. Det kan handla om
frågor såsom syn på sexualitet eller etnicitet men också på funktion.
Funktion handlar inte bara om att se annorlunda ut, som vissa personer med funktionsnedsättningar kan göra. Majoriteten av personer
med funktionsnedsättning har inte synliga funktionsnedsättningar,
dessa personer riskerar att sticka ut beteendemässigt.
Det är vanligt att barn och ungdomar utsatta för mobbning är socialt
definierade av sina mobbare som avvikande, dvs annorlunda från normen. Det är vanligt att förövare använder avhumaniserande etiketter
(Thornberg, 2015). Ofta är dessa etiketter kopplade till grupper som i
samhället definieras att ha mindre makt. En sådan grupp är barn och
ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Att personer
även utan funktionsnedsättning riskerar negativa epitet kopplade just
till funktion, de kallas alltså negativa formulerade kopplade till just
funktion.
I användandet av en systemteoretisk modell så blir samspelet i fokus,
inte bara mellan individer utan med hela gruppen. Ur detta kan man
titta lite på orsaker till att mobbning ses som en effektiv strategi av
vissa för att passa in. Det kan handla om att bygga upp vänskap, dvs.
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att definiera de som hör till, ”vi mot dem” som inte hör till, ”de
andra”. Det handlar också om att höja sin egen status, att skapa mer
auktoritär kultur och social dominans eller ordning utifrån moral och
begrepp rörande normalitet. Ofta kan man se att framgångsrika mobbare har hög status även om de inte är lika omtyckta som personer
(Thornberg, 2015). Fenomenet mobbning är inte bara förödande för
personer som utsätts, det lär personer som mobbar att vara mer aggressiva. Det är en del av en osund samspelskultur där makthierarkier
och rädslan att bli utsatt får fritt spelrum. Att motverka mobbning är
därför centralt.

Funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning menas här ett bredare perspektiv än att ha
en administrativ diagnos. Denna diagnos sätts ofta efter att symptom
redan har uppstått, och funnits under en längre tid. Dessa administrativa diagnoser blir ofta ett sätt att beskriva symptomen på. Vardagsfungerandet eller nedsättningen i funktion är här det centrala. Utifrån
det kan man utgå ifrån WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, 2001). ICF är ett klassifikationssystem som på så vis kompletterar klassifikationssystemet
ICD-11. Funktionshinder blir en då en paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar.

Figur 2. Interaktionen mellan komponenterna i ICF (taget från
Socialstyrelsen, 2020, översättning av ICF sidan 22) (WHO, 2001).
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Denna modell av funktionsnedsättning passar väl in i en bio-ekologisk
modell, WHO använder en biopsykosocial modell som alltså ser till
fler aspekter än de rent medicinska. Personfaktorerna kan precis som
i Bronfenbrenners modell vara underlättande eller hindrande i olika
aspekter men ses mer beskrivande i ICF. Det är snarare omgivningsfaktorerna här som har rollen av att kunna vara underlättande eller
hindrande. En sådan omgivningsfaktor är så klart mobbning, något
som då handlar om stöd och attityder. Mobbning är med andra ord en
kontextuell faktor som hindrar aktivitet och delaktighet genom sociala
och attitydmässiga omgivningsfaktorer. Mobbning påverkar livsområden så som skola, lärande, samspel och fritid. För en individ som
också har en nedsättning i kroppsfunktion så kommer detta alltså
kunna leda till ytterligare begränsningar. Man skulle därför kunna anta
att för gruppen individer med funktionsnedsättning så borde mobbning ha en ännu större effekt på måendet för individer som inte har
samverkan av flera riskfaktorer.

Funktionsnedsättning och utsattheten för
mobbning
Att ha en funktionsnedsättning ökar risken att utsättas för mobbning,
det kan handla om fysiska funktionsnedsättningar (Pinquart, 2017) eller funktionsnedsättningar som inte syns lika väl så som neuropsykiatriska eller autoimmuna (Blake med fler, 2016a; Blake med fler,
2016b; Thornberg, 2016; Rose, Monda-Amaya och Espelage, 2010).
Som vi redan diskuterat så handlar valet av offer ofta om att hitta någon som har svårt att försvara sig, som sticker ut på något vis och som
har få vänner som kan skydda personen. Att ha till exempel en neuropsykiatrisk diagnos gör att man som barn har svårigheter att anpassa
sig till situationen, dvs. att kraven som ställs i omgivningen är för
stora och man då sticker ut. Kanske blir det så att man blir mindre gillad som kompis, man får lägre status och man sticker ut något som
kan motivera utsattheten. Det kan också handla om att man faktiskt
också är aggressiv. Att vara utsatt för mobbning kan också öka risken
att själv bli förövare. Dvs. att man blir offer/förövare, en dubbel problematik som har visat sig vara extra problematisk för framtida hälsa.
O’Moore och McGuire (2021) argumenterar att aspekter av den överrepresentation av mobbning som gruppen barn med funktionsnedsättningar utsätts för kan förklaras av andra faktorer, där de lyfter fram
förmåga och funktion. De framhåller på så vis att barn har en dubbel
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sårbarhet i och med detta, eftersom förmåga många gånger är kopplat
till nedsättnigne i funktion, t ex svårigheter att kunna anpassa sig på
sätt som förväntas. Upplevelsen av att mobbas kan leda till att man
anpassar sig sämre på grund av stressen och den sociala isolationen.
Lägger man då dessutom på redan existerande sårbarheter i form av
till exempel beteendeproblematik eller emotionella svårigheter, ökar
ju detta risken ytterligare för problem (Brendgen, Comtois-Cabana
och Ouellet-Morin, 2021).

Svårigheten med att mäta psykisk ohälsa
Med psykisk ohälsa kan man titta både på beteendeproblematik, så
kallade utagerande problematik och på emotionella problem, så kallade internaliserande problematik. Tittar vi på forskning så ser vi att
offer ofta har en internaliserande problematik och förövare ofta har en
beteendeproblematik. Att ha en funktionsnedsättning såsom till exempel en neuropsykiatrisk diagnos ökar också risken för psykisk ohälsa,
och det gäller både utagerande och internaliserande. Så även här har
barn med en funktionsnedsättning en ökad risk för senare negativt utfall oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.
Att mäta psykisk ohälsa är inte alltid så lätt, definitionsmässigt. Begreppet har många olika definitioner och det finns en problematik att
titta på psykisk ohälsa hos barn med diagnos. Detta gäller specifikt
barn med neuropsykiatriska diagnoser, då diagnosen i sig ses som en
form av psykisk ohälsa. Bremberg och Dalman (2015) lyfter fram att
de vanligaste psykiatriska diagnoserna hos barn är ADHD och depression. Att då titta på psykisk ohälsa och dess relation till mobbning
innebär ju att en differentiering behöver ske mellan vad som kan ses
som en diagnos och vad som ska ses som utfall eller som ytterligare
psykisk ohälsa. Att separera neuropsykiatriska från depression är lättare än att separera utagerande i förskoleåldern som antingen diagnos
eller utfall. Neuropsykiatriska diagnoser startar ofta tidigt i livet och
för många av dessa diagnoser är beteendeproblematik vanligt. Diagnosen kan snarare upptäckas på grund av problemen som barnet har i
kontexten. Det skapar också ett annat problem, eftersom hyperaktivitet kan finnas med i mått av psykisk ohälsa, och hyperaktivitet är mer
av en egenskap hos många barn med ADHD, så riskerar man att
klassa barn med neuropsykiatriska diagnoser att ha psykisk ohälsa.
Nedstämdhet å andra sidan kan ses mer som en reaktion på svårigheter att anpassa sig i situationen, nedstämdheten är då inte lika stabil
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över tid som hyperaktiviteten kommer att vara för gruppen barn med
neuropsykiatriska diagnoser. Med svårigheter att anpassa sig i situationen menar jag att man ställs inför högre krav än man känner att man
klarar av.

Relationen mellan mobbning och psykisk ohälsa
Milda symptom är ju också en riskfaktor för senare psykisk ohälsa.
Att uppleva psykisk ohälsa före 14 års ålder är kopplad till ökad risk
för psykiatrisk diagnos i vuxen ålder (Mulraney med fler, 2021). Att
utsättas för mobbning ökar risken för senare psykiatrisk diagnos i
vuxen ålder (Klomek, Sourander och Elenheimo, 2015). Prevalenser
av psykisk ohälsa är högre hos barn med funktionsnedsättningar, till
viss del drivs de så klart av den här sammanblandningen av diagnoskriterier så som hyperaktivitet som ett mått på psykisk ohälsa (Granlund med fler, 2021), dock så finns det en överrapportering av psykiska symptom så som emotionella problem och psykosomatik hos
barn med neuropsykiatriska diagnoser, särskilt hos flickor (Augustine,
Lygnegård och Granlund, 2021). Det här innebär att den där dubbla
sårbarheten som finns för barn med funktionsnedsättningar, både rörande utsatthet för mobbning och för psykisk ohälsa finns där och de
kan dessutom driva på varandra på varandra. Dvs. det finns en ökad
sårbarhet för att utsättas för mobbning för att man redan har psykisk
ohälsa, genom att man utsätts för mobbning ökar risken för psykisk
ohälsa (Vaillancourt och Palamarchuk, 2021). Denna reciproka relation kan göra att en negativ utvecklingsprocess startar, dvs. att en proximal process där internalisering och destruktiva samspelsmönster förstärker varandra till ytterligare psykisk ohälsa.

Funktionsnedsättning, utsatthet för mobbning
och senare ytterligare psykisk ohälsa
Barn med diagnoser, eller barn som i framtiden kommer få diagnoser
har oftare utagerande eller internaliserande symptom än barn som inte
kommer få diagnoser i framtiden (Hauser- Cram och Woodman,
2016). I en begränsad systematisk litteraturöversikt kom vi att titta på
relationen mellan funktionsnedsättningar, mobbning som något som
påverkar relationen till senare ytterligare psykisk ohälsa, en så kallad
mediator. Vi kom att titta på longitudinella studier där ett mått på
funktionsnedsättning behövde mätas innan mobbning mättes. Efter att
ha gått igenom ungefär 3 500 studier identifierades 40 studier som
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uppfyllde våra kriterier rörande longitudinella studier med mått på
funktion som kunde bedömas ske innan mätning rörande mobbning,
och att mobbning mättes innan utfallet psykisk hälsa mättes. Valde vi
att titta enbart på de studier som hade en första mätpunkt före 10 års
ålder, totalt 8 studier, så såg vi att av dessa 8 studier kom 6 studier att
visa på en tydlig länk till senare psykisk ohälsa, särskilt senare emotionella problem. När vi tittade på alla studier som hade en mätpunkt
innan 18 års ålder så såg vi att av studier rörande depression som utfall så kom 18 av 28 studier hitta en relation från funktionsnedsättning
och ökade psykisk ohälsa genom mobbning. Ett annat område utöver
depression eller emotionella problem som visade sig relaterat var
självskadebeteende och självmordstankar eller självmordsförsök, 5 av
6 identifierade studier fann ett sådant samband (Augustine, Bjereld
och Turner, 2021). Däremot fanns det inte stöd rörande ytterligare beteendeproblematik, en orsak är helt enkelt att det inte fanns tillräckligt
med studier kring detta. Studierna med första mätpunkt i tonåren hade
ofta mått som mätte emotionella problem vid första mättillfället och
även då depression som utfall, och där blev det lite mer varierat. Den
riktningen var inte lika tydlig. Något som också kom att bekräftas när
vi tittade på ett longitudinellt svenskt material. Eftersom emotionella
symptom ökade med ålder och mobbning minskar i slutet av tonåren
var det svårt att se en relation över tid. Dock så kommer individer som
utsätts för mobbning att uppleva mer emotionella problem än de som
inte mobbas när man mäter både måtten vid samma tillfälle (i en s.k.
tvärsnittsstudie) (Augustine med fler, 2021). Att dessutom då ha en
initial sårbarhet ökade både risken för att utsättas för mobbning och
för att få negativa konsekvenser av denna.

Sammanfattning
Att ha en funktionsnedsättning innebär en utsatthet, det innebär ofta
en situation av mindre makt, något som leder till att man har en ökad
risk för exkludering, och utsatthet för mobbning. Dessutom leder ofta
de nedsättningar man har i funktionen att anpassningar till de krav
som omgivningen ställer är svårare. Det kan leda till svårigheter till
adaptiv utveckling. Att då dessutom utsättas för stressorer så som exkludering, våld och aggressioner ökar denna sårbarhet. Att tillfällen
för adaptiva konstruktiva interaktioner i skolmiljön minskar, ökar risken ytterligare för en maladaptiv utveckling. Det är också något man
ser, även hos barn som inte har en funktionsnedsättning, mobbning
ökar risken för psykisk ohälsa. Den dubbla sårbarheten för psykisk
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ohälsa hos barn med funktionsnedsättning är tydlig, två riskfaktorer
ökar helt enkelt risken mer för psykisk ohälsa än bara en riskfaktor.
Psykisk ohälsa när det gäller barn utsatta för mobbning som också har
en funktionsnedsättning är främst inriktade på emotionella problem,
vilket också är naturligt med tanke på att det är där man ser den största
effekten. Tidigare forskning har visat att offer för mobbning visar internaliserande problematik. Det finns dock ett behov att även titta på
beteendeproblematik när det gäller denna grupp, då ungdomar med
funktionsnedsättningar och också mobbas verkar ha ett annat mönster
rörande normbrytande beteende och hyperaktivitet än de med bara en
riskfaktor. Detta är något som hittills inte har undersökts tillräckligt
och ytterligare forskning behövs. En orsak till att man inte tittat på
detta är att grupperna blir små att det är svårt att finna tillräckligt urval
för longitudinella studier.

Baserat på
Denna text är baserat på ett projekt finansierat av folkhälsomyndigheten inom ramen för ett regeringsuppdrag om stöd till kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa. Det specifika projektet handlade om mobbning och relationen till psykisk hälsa med särskilt fokus
på barn med funktionsnedsättningar. De som arbetat inom detta projekt har varit Lilly Augustine vid Jönköping University, Ylva Bjereld,
vid Linköpings universitet och Russel Turner vid Göteborgs universitet. Rapporter rörande resultat kommer att publiceras av folkhälsomyndigheten och delar av de resultat som nämns kommer publiceras i
vetenskapliga artiklar.
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To What Extent do Teachers Feel they
are Equipped to Help Children and
Young People aged 11–16 who Selfharm? A Qualitative Study
Nicky Vellacott and Jane V. Appleton
This work was sponsored by the Florence Nightingale Foundation and
Charlie Waller Memorial Trust Research Scholarship 2016-2017.
The act of self–harming, also known as deliberate self-harm, in young
people is now regarded as a major public health issue in the UK and
Europe, and has been called the new epidemic among adolescents
(Heath et al., 2011), as it affects the health and well-being of at least
25% of 15-year-olds (World Health Organisation, 2015).
Most young people who self-harm do not seek help, and “many remain ‘hidden’ within the community” (Madge et al., 2008, p. 676). In
one UK cohort study, only 12% of 11–16-year-olds who self-harmed
sought help from health providers (Kidger et al., 2015). Similarly, in
the Child and Adolescent Self-harm in Europe study, 87.4% of young
people did not seek help from an acute hospital (Hawton et al., 2012).
The small proportion of young self-harmers that seek help emphasises
the difficulties schools in both the UK and Europe have in identifying
self-harm and providing necessary support (Madge et al., 2008, Crow
et al., 2020).
It is widely acknowledged that schools provide an ideal setting to promote emotional health and well-being in young people, and to identify
those at risk of developing mental health problems (Department for
Education 2020). However, in relation to self-harm, Crow et al
(2020), in their one-year population-based study, reported that teachers felt unsupported, had limited training, or support structures in
place.
This chapter will briefly review some of the literature on self-harm, its
prevalence, relevant national policies, and research with teachers, before reporting the findings of a qualitative study conducted in 2016
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which investigated how prepared secondary-school teachers were
dealing with young people who self-harm.

What is Self-harm?
Self-harming is defined as the deliberate act of harming or injuring
oneself intentionally but non-fatally (Hawton et al., 2012). Reasons
for young people self-harming are complex and vary considerably
(Young Minds, 2021). However, according to Madge et al. (2008),
the motivation is usually a wish to escape or cope with emotions that
cause feelings of self-disgust or self-anger.
According to Whitlock (2010), self-harm should be separated into
three categories of psychological, social, and biological functions.
Psychological functions centre around attempts to reduce emotional
pain and alleviate distress, such as anxiety and depression; Social
functions relate to how the young person manages interactions with
others and him or herself, for example: relationships, sexuality, and
academic pressures; Biological models focus on the role of self-harming in regulating endogenous opioids, (Whitlock, 2010).
It has also been argued that self-harm falls into two groups: (1) a
larger group of adolescents engaging in self-harm as a transient and
temporary behaviour, where young people may try self-harming once
or twice to serve a purpose at the time; and (2) adolescents likely to
suffer from life-long psychological difficulties and a high risk of suicide (Nock, 2009). Similarly, Fergusson et al. (2000), in their study of
risks associated with the onset of suicide, suggest that self-harm is one
of the strongest predictors of suicide and suicide attempts in young
adults.
The most common form of self-harm is cutting the arms or the back of
the legs with a razor or knife, but there are many other forms, such as
burning, biting, hitting, scratching, jumping from a height or ingesting
a toxic substance or objects (Crow et al., 2020).
Indirect self-harm, according to Knightsmith (2015), is also a type of
self-injury that takes various forms, including substance misuse, eating disorders, physical and sexual risk-taking and self-neglect. Although not discussed in this study, it is important to be aware that these
forms can also indicate similar underlying issues (Knightsmith, 2015).
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St Germain and Hooley (2012) agree but suggest that they should be
treated as separate clinical entities.

Prevalence
According to Kidger et al. (2015) a significant portion of adolescents
engage in self-injury at some time during their lifetime, and suggest
that around 36 % of young people may deliberately hurt themselves
between the ages of 11 and 16. Young Minds (2017), a UK National
Charity that provides advice and support to young people, suggests
that it is impossible to estimate the prevalence of self-harm in the UK,
as only a minority of young people present to a health facility and disclose this behaviour. However, Tormeon et al. (2020), in their extensive research examining changes of self-harming prevalence in Norwegian school children, found that self-harm has increased four-fold
over 15 years, from 4.1 % in 2002 to16.2% in 2017.

Policies
Current UK policies available to manage self-harm in young people
include: The Five Year Forward View for Mental Health (NHS England, 2017), Self-harm and Suicide prevention competence framework
(Health Education England, 2018), the Short-term Physical and Psychological Management and Secondary Prevention of Self-harm in
Primary and Secondary Care (NICE, 2004) and Self-harm: longerterm management (NICE, 2011). These guidelines have attempted to
shift the focus from an approach that treats symptoms of self-harm to
a more dynamic process that considers the needs of the young person
and the development of resilience. The National Institute for Health
and Clinical Excellence are currently revising their guidance to address the need to focus on self-harm in schools (NICE, 2019).
The available UK guidance advocates that evidence-based interventions should be provided to all professionals that have direct contact
with clients who self-harm (NICE, 2011) and stresses that schools are
ideally placed to do this (Department for Education UK, 2020).

The Impact of Self-harm on Teachers
Teachers are in a good position to help young people who self-harm
because of the regular contact they have with pupils (Best, 2006;
Health Education England, 2018, Department for Education UK,
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2020). However, Dowling and Doyle (2016) argue that despite the increased focus on school-based interventions, there is limited evidence
of how schools assess, treat, and manage the needs of these young
people. In a study looking at the response of teachers in children who
self- harm, Crow et al. (2020) argued for more research to understand
the impact that the prevalence of self-harm has on the role of school
staff and their ability to identify and respond.
Support systems to equip staff in the prevention and intervention of
self-harm are limited, (Young Minds, 2019), with teachers having to
look for information to give to young people who self-harm. O’Reilly
et al. (2018) in their thematic analysis of teachers’ roles in mental
health, found that teachers were concerned about the increasing pressures on schools to manage mental health difficulties, when their primary role is to educate. Nevertheless, despite the complex and conflicting issues, Timson et al. (2012) in their study of teachers’ attitude
to mental health problems, observed that teachers take their role as
front-line mental health professionals very seriously.

Teachers’ Knowledge of Self-harm
Literature documenting teachers’ knowledge of self-harm is limited;
however Best (2006) and Carlson et al. (2005), in their small-scale
qualitative studies of secondary school teachers, suggested that how
an incident of self-harm is managed by teachers is reflective of their
knowledge, understanding and confidence. Best (2006) and Carlson et
al. (2005) both found that teachers’ personal experience of self-harming from either previous incidents encountered at school, or from family members self-harming, tended to have a positive influence on their
management of the behaviour.
Misconceptions about self-harm can also affect teachers’ confidence
and their initial reaction. Best (2006), in his qualitative analysis of
teachers’ attitude to self-harming, reported that teachers’ responses
tended towards repulsion, shock and panic. Crow et al. (2020) reiterated this, stating that teachers’ reactions could alienate students, and
possibly reinforce future incidents.
The Department for Education UK (2020) states that a child may be in
need or likely to suffer significant harm, if they self-harm, and that
child protection policies should be followed when concerns about a
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child’s welfare are identified. Young Minds (2010) suggested that this
advice may limit a teacher’s ability to assist a young person, by creating a sense that self-harm must be treated like a child protection issue.

Training and Support
The available research around professionals working with young people who self-harm, identifies that effective training and supervision
are an integral part of enabling professionals to manage this behaviour. Best (2006), Timson et al. (2012), and the Royal College of Psychologists (2010) support this, emphasising the need for a more systematic approach to training, focusing on practical help, attitudes, misconceptions, and improving knowledge. The UK government’s The
Five Year Forward View for Mental Health (NHS England, 2017), has
attempted to address these issues by recommending training for all
front-line professionals working with young people to identify mental
health problems by 2020, and on-site support to schools through the
Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). Crow et al.
(2020), recognise that mental health training available to teachers is
increasing slowly in recent years, but knowing which training is reputable and evidence-based is difficult to determine.
The National Institute of Health Clinical Evidence guidelines recognise the need for school staff to have supervision as well as training
when dealing with young people who self-harm (NICE, 2019). Best
(2006) suggested that supervision is equally important, both as a
means of enhancing the quality of the response teachers give, and as a
source of emotional support. O’Reilly et al. (2018) also emphasised
that although incidents of self-harm had an emotional impact on
teachers, supervision was not an established part of the teachers’ support system.
The diversity of young people’s needs and risks means that self-harm,
according to Hawton et al. (2012), requires different responses from
different services. Multi-agency working is advocated in the NICE
guidelines (2011) to create a culture of inclusiveness and communication to deal with mental health issues safely. Crow et al. (2020) stated
that effective and accessible mental health services were essential to
work collaboratively and support teachers. However, teachers felt
frustrated at the limited support available which affected their confidence and ability to deal with the situation.
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Guidance
Recently published guidance from the Department for Education UK
(2020), and the Self-harm and Suicide Prevention Competence Framework (Health Education England, 2018) both provide practical and
structured guidance for professionals to deal with self-harm. Structured responses can assist schools to plan and implement strategies to
support students; however, this escalation of responses may reinforce
the stigma associated with self-harm, and keep it hidden (Townsend et
al., 2018). According to Young Minds (2019), teachers want guidance
on what they should say, and what they can do personally.
Knightsmith (2015) suggests that all schools should have clear, easily
located-guidelines to help teachers respond to cases of self-harm, either within, or written separately from, the safeguarding policy. The
Charlie Waller Memorial Trust (2019), in conjunction with the
University of Oxford has recently published a comprehensive
practical guide for teachers to support students who self-harm.
In summary, the increasing prevalence of self-harm, coupled with
the close interaction provided by the school environment, makes it
understandable that teachers are in a good position to provide support.
However, because of the associated complexities, emotional impacts,
and expectations, it is imperative that teachers have the support, correct training, and multi-agency connections to provide the care that
vulnerable young people need. Due to the limited research in this area,
this study sought to identify what actual support there is for teachers,
and how equipped they feel to deal with and manage incidents of selfharm in the young people they teach.

Research Design
This study adopted a qualitative design to establish how equipped
teachers were in assisting young people who self-harm. Qualitative
research is useful for examining the perspective and experiences of
people when little is known about a topic. In this study we were interested in the perceptions of senior schoolteachers who taught students
from 11 to 16 years old.
Recruitment and sampling
A purposive sampling strategy was adopted to identify teachers willing to participate in semi-structured interviews. Following approval
by the University Ethics Committee, ten schools from the south of
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England were approached to take part: nine secondary state schools,
(seven mixed and two all-girls) and one private school. The Head
Teachers were sent information detailing the purpose of the proposed
study and were asked to disseminate information about it to teachers.
Three state schools (one mixed and two all-girls) agreed to participate,
and in all, twelve teachers agreed to take part.

Data Collection
Semi-structured Interview and Vignettes:
Interviews were conducted in 2016 using face-to-face semi-structured
interviews with open-ended questions and vignettes, which are a helpful tool for framing complex or sensitive topics (Kandemir & Bud,
2018). The vignettes in this study helped the researcher explore the
teachers’ experience and understanding in a controlled, unthreatening
manner. The vignettes set two specific scenarios: in the first, the
teacher observed that a pupil in their class was self-harming, and in
the second they were informed about a pupil self-harming. The openended questions related to the scenarios and encouraged discussion on
the teacher’s experience of self-harm in relation to management of the
behaviour, available guidelines, training, support, and multi-agency
involvement.
An interview schedule was developed from the literature, piloted, and
reviewed after the first interview, to refine questions and to aid consistency. With the consent of each participant, interviews were audiorecorded, in addition to the taking of manual notes. Each participant
was assured that the data collected would be anonymised.

Data Analysis
Study data was analysed using Thematic Analysis (Braun & Clark,
2013). This enabled review, identification and coding of recurrent
themes and commonalities within the data. The first author analysed
and transcribed the interview recordings for each participant verbatim,
for familiarisation, and then highlighted the transcripts for items of interest, relevance, and specific emerging themes. The highlighted data
was given an appropriate label connected to the research question
and/or theme, and then coded to identify the specific area it represented. From these codes, broader patterns and themes were developed and categorised to form sub-themes and overarching themes.
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The codes and coded data were actively examined to identify emergent patterns and discussed with the second author (as research supervisor) (Table 1).
Table 1: Example of data and code name.
Transcript

Code name
identified

“I know about safeguarding procedures, but there
are no specific guidelines for self-harm – but we
have a good pastoral team”

No specific
guidelines

“I am really worried that what I say will make the
situation worse”

Make situation worse

“I am continuously horrified and shocked that
young people see self-harm as normal”

Shock

A visual map was used to explore the relationships between the codes,
themes, sub-themes and overarching themes (see Figure 1). Extracts
from the original transcripts were then selected to illustrate the facets
of each theme and used to frame the discussion. This method highlights the links between the evidence and the arguments being made.
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Figure 1: Illustrations of Themes and Sub-Themes.

Results
The Interviews
The participating teachers had a range of teaching experience from
3 to 23 years, and all but one had experience of self-harming in young
people. They comprised two Deputy Heads, one Head of Year, one
Special Educational Needs Co-ordinator (SENCO) from the wellbeing
team, four senior teachers and four junior teachers (Table 2).
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Table 2: Role of teacher in school
Deputy Head
/Head of Year

Senior teacher

Junior teacher

1, 2,4

3, 5, 6, 7, 8

9,10, 11, 12

The three schools taking part in the study all had young people who
had engaged in self-harm. One school had developed written procedures, owing to the increasing number of incidents. Although the
schools had mechanisms in place that teachers followed when an incident of self-harm occurred, they were all different and specific to the
individual school. In addition, all schools had a well-being team
where pupils who self-harmed were referred.

Analysis
Three overarching themes emerged from the systematic data collection, coding, and analysis:
•
•
•

What knowledge teachers have of self-harm;
The support available to teachers to manage it; and
The guidelines provided to teachers.

These are illustrated in the thematic map (Figure 1) and discussed individually below.

What Knowledge Teachers have of Self-harm
This overarching theme focused on the experience teachers had of
self-harm and their training.
Experience of teachers with young people who self-harm
All teachers were passionate about the well-being of their students and
the impact that self-harm had on the young person. The amount of
teaching experience did affect the teacher’s confidence and attitude to
dealing with self-harm, but not conclusively:
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“I have been a teacher for 20 years… but only appreciated
how these young people felt when I had a mental health issue
of my own.” 5
Participants reported that the most common method of self-harm identified in the school setting was cutting. This was identified in several
different ways, but mostly by the young person pulling down jumpers,
not wanting to change for Physical Education, and wearing long pullovers in the summer.
Participants also reported other ways of discovering self-harm including noticing changes in a student’s behaviour or being told about the
self-harm by the student or their friends.
“She was so bubbly and happy and wanted to be part of what
was going on in the school – then she just suddenly withdrew
– the light went from her eyes and even her appearance
changed.” 9
Most participants felt very anxious about dealing with self-harm and
were afraid of making the situation worse. Additionally, participants
described a sense of helplessness around breaking confidentiality
when reporting a case of self-harm, which they found particularly
difficult.
“She was so upset and angry when I said that I was going to
have to tell the pastoral team – she trusted me, and I felt that I
was letting her down.” 6
In talking about self-harming in schools, participants drew from their
own experiences, either in dealing with self-harm at school, or with
family members:
“I would not be aware of how to deal with self-harm if it wasn’t
for the experience I have dealt with personally and the
information I found out myself – it really is left to you to find
information – I don’t feel equipped to deal with it” 3

Training
The teachers were aware of the importance of having training and
knowledge:
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“Knowledge is so important when dealing with something like
self-harm – it is so difficult to comprehend why young people
do it – and what to say to them.” 2
However, it was apparent that training for teachers on self-harm in
young people was limited or in some cases non-existent:
“We have three-yearly training on safeguarding children, but
there is nothing on self-harm.” 4
“The well-being team had some free training on self-harm in
young people – I really want some of that” 4
All participants expressed concern about their lack of formal selfharm training and were clear as to what training they wanted to support them in managing the behaviour:
“We don’t have any training on self-harm – what we need is
training on what to do, how to spot it, the language to use and
what to say.” 4
“Someone from mental health came to talk to us about the
right thing to say to young people who self-harm - it was really
good.” 5

The support available to teachers
This theme was derived from two emerging areas: support network
and agency working.

Support network
It was apparent from the data collected that the teachers had limited
forums to share their experiences in a structured way. One participant
described getting support from weekly meetings where members of
staff were able to share experiences and draw support from each other.
Two teachers stated that they were able to access counselling through
the school if required. Most said that they relied on informal support
from colleagues, friends, or family members, although all emphasised
that they were able to discuss issues with the Head Teacher and Wellbeing team.
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“We don’t have any supervision sessions, but there is a good
relationship among colleagues, I can speak to the Head, and
everyone is supported by the well-being team – the well-being
team have supervision.” 2
Most teachers recognised a need to have a structured forum to be able
to “off-load” and discuss concerns with other staff members.
“Dealing with self-harm is an emotional burden you don’t just
leave at school - other professionals have supervision to offload – but for teachers - there is nowhere really to go with it
– it makes you feel emotionally drained.” 3
The support for teachers dealing with episodes of self-harm in young
people appeared to be provided on an ad hoc basis when an incident
occurred. Although teachers stated that well-being teams and schools’
child protection officers did have supervision to discuss challenging
cases, teachers themselves did not. Teachers spoke positively about
the support from the Head Teacher and the well-being team, although
recognised that a more structured form of support would be of benefit.

Multi-agency working
This theme addressed multi-agency working and the support that
teachers received from other professionals such as health and mental
health. Most teachers in this study were unaware of any communication or joint working with outside agencies to support young people
known to self-harm. However, the well-being team member of staff
and a Deputy Head in one of the schools did discuss this.
“No, I didn’t have any communication with other agencies –
the pastoral team may have done – we do have a School Nurse,
but it was the well-being team that really dealt with the
incident.” 4
Three teachers did state that young people would be referred to the
school counsellor as a matter of course, taken to Urgent Care, and/or
referred to Children and Adolescent Mental Health Services
(CAMHS) if appropriate, but:
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“It’s really difficult to refer to outside agencies, especially
CAMHS, as it is a long process, and it never reaches the
threshold.” 5
One teacher stated that they did have some communication from
Urgent Care staff, but this was because of the high level of incidents.
“We felt accused and somehow to blame for the high levels of
self-harm in the school – they are unaware of how pro-active
we are in trying to identify and deal with it”1
One teacher reported that they had a good relationship with the School
Nurse, and any incidents of self-harm were immediately referred to
her, and discussed at monthly meetings with the well-being team and
the Deputy Head, who appeared to value this established communication network. The other nine teachers reported limited knowledge
about communication or joint working with other agencies.

Guidelines for dealing with self-harm
This theme focussed on the guidelines provided to teachers to advise
them on the best course of action to deal with an incident of self-harm.
Of the twelve teachers, only one stated that they had written guidelines that they followed when dealing with issues of self-harm.
“We do have guidelines written down and this does help with
knowing what to do initially – knowing the process helps us
say to the young person this is what’s going to happen – it takes
the pressure off a little.” 1
Nine teachers stated that there were no written procedures, but:
“We have verbal procedures that are sent by email when a
young person has self-harmed, so we know what to do and
what to look out for.” 4
These informal procedures involved the well-being team informing
the teachers of self-harming issues via email. The remaining two
teachers stated that self-harm was addressed within the child
protection guidance:
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“There are no clear self-harming guidelines, but self-harm is
a safeguarding judgement, and we have clear safeguarding
procedures.”2
Most of the teachers reported that if self-harm is identified it is referred directly to the well-being team or designated member of staff.
They were generally unsure of the process or contact with other
agencies following an initial referral.
It appeared that although staff referred the young person to the
designated officer, most teachers wanted to do more.
“I know I needed to speak to someone about the self-harm and
refer them to the pastoral team, but I didn’t want to stop the
conversation.” 12
One reported:
“We have clear procedures to deal with self-harm and are
proactive in dealing with it - but – are we doing all we can?”
1
All schools had a structure in place to deal with incidents of selfharm. Where written guidelines were in place, teachers were aware of
the whole process, from what to do on identification of an incident,
whom to contact, and the referrals to be made. Where there were no
written procedures, teachers were informed of incidents via email, or
verbally by the well-being/safeguarding team. By this method,
teachers were made aware of the young person, but most were
unaware of the procedure following the initial referral to the
designated member of staff. Despite procedures being in place, all
participants wanted to have more information than the procedures
provided, and more support in dealing with young people who selfharm.

Discussion
This research sought to establish how equipped teachers were in
managing self-harm amongst 11–16-year-olds. It was obvious when
conducting the study that teachers were passionate and caring and
took their front-line role to support their pupils very seriously.

108

However, in this admittedly small-scale study conducted in one
geographical area, the findings suggest that teachers did not feel
equipped to manage self-harm in young people. Considering the emotional impact that the associated traumatic issues can have on teachers, there was limited structural support, training, and guidelines available. The reasons for this will be discussed below.

Teachers’ Knowledge of Self-Harm
Teachers in this study appeared to be emotionally affected by the experience they had of a young person self-harming and were keen to
talk about the topic. The majority stated that they did not receive any
training specific to self-harm, and this impacted their confidence and
ability to manage the behaviour. This finding has been mirrored in
other studies (Best, 2005, Crow et al. 2018, O’Reilly 2018), which all
found that lack of training in self-harm could impact negatively on
teachers’ confidence in responding to students’ needs.
The NICE (2011) guidelines advocate that all professionals working
with young people who self-harm should be provided with evidencebased information. However, it was clear in this study that although
teachers received three-yearly multi-agency safeguarding training,
there was no specific information around self-harm. One teacher
stated that they did receive a training session on self-harm at school
by a CAMHS worker, and that it was invaluable, but this was not
standard practice. The three-yearly safeguarding training for all professionals working with young people may be an opportunity to provide information on self-harming and encourage a joint working approach.
The teachers stressed that to deal with incidents of self-harm they required practical information on how to help the young person and on
what to say – as reflected in Best (2005). Furthermore, they needed to
be aware of the support available and the way young people prefer to
communicate. Dowling and Doyle (2016) suggested that providing
training for school staff on how to respond to a young person who
self-harms can improve knowledge, attitudes, confidence, and effectiveness in dealing with adolescents who engage in the behaviour.
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The Support available to Teachers to manage Self-harm
Safeguarding supervision, which is mandatory for many front-line
professionals who work with vulnerable children (Department for Education UK, 2020), appeared in this study to be only available for the
well-being team, and not the teachers. Whilst teachers were able to
discuss issues with the Head Teacher and well-being team, this was
only on an ad hoc basis or when an incident had occurred. In the absence of formal support, teachers debriefed with colleagues. This is in
line with Rowe et al. (2014), who found that support systems to equip
staff in the prevention and intervention of self-harm were rarely provided, and teachers had to escalate instances of self-harm through hierarchical structures to locate required expertise.
Most teachers believed that safeguarding supervision was vital as a
debriefing resource to help reduce the emotional burden of responding
to students who self-harm. This concurs with Best’s (2006) suggestion
that supervision should be provided to help teachers deal with the
emotional impact of a student’s self-harm. This is particularly relevant
to the findings in this study, where self-harming incidents impacted
the participants’ personal lives, leaving teachers feeling “emotionally
drained”.
According to the NICE guidelines (2011), multi-agency working
should be encouraged within schools, and across agencies, to create a
culture of inclusiveness and communication in which poor mental
health can be safely addressed. This was also advocated more recently
by Keeping Children Safe (Department for Education UK, 2020) and
Health Education England (2018), who recommended that collaboration between all professionals working with young people with mental
health issues can improve the outcome and well-being. Although
teachers in this study made references to CAMHS, Urgent Care and
the School Nurse as agencies who work with young people who selfharm, the findings found limited evidence of joint working as a support factor for teachers.
The participants found it difficult to refer to CAMHS, owing to long
waiting times and strict criteria to meet referral standards. The teachers reported that the well-being team and the school mostly addressed
the situation themselves and only referred to outside agencies in cases
of acute need. This reflects the finding of Timson et al. (2012), that
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lengthy referral processes lead front-line staff to use alternative solutions to the issues, which makes it difficult to foster a culture of
shared responsibility and joint working.
Most of the teachers in this study did not appear to be aware of the
School Nurse’s role in relation to self-harm, or whether any cases
were referred to the school nursing service. The one teacher who automatically referred cases to the School Nurse developed a good working relationship, and appeared to value the support she provided.
School Nurses provide health education addressing topics such as
healthy lifestyles, risk-reducing behaviour, developmental needs, and
can be the first point of contact and a gateway to other health services,
for teachers concerned about pupils who self-harms (Shapiro, 2008).

Guidelines
The various schools in the study appeared to have different guidelines
in place to manage incidents of self-harm in young people. These
involved: treating it as a safeguarding issue; the well-being team
giving email advice when an incident arose; or following specific
protocol developed by the school.
Although at the time of the study NICE (2011), PSHE (2015) and the
Departments of Health (2013) and Education (2016), provided
guidance for teachers on self-harm, only one of the schools
incorporated it into their management of the behaviour. This reflects
Youth Net’s (2012) finding that national guidelines are not
consistently implemented across regions.
Teachers in the two schools without specific guidelines for managing
self-harm expressed a feeling of anxiety, and were unsure of what
support they could provide, other than referral to the well-being team.
Carlson et al. (2005) suggested that guidance specific to self-harm
should be provided for teachers, and regularly reviewed to increase
levels of confidence, as teachers are on the front line for identifying
the behaviour. Dowling and Doyle (2016) support this, suggesting that
although self-harm is referred to specialist staff, it is important for
teachers to have guidance, as a teacher’s response to an incident could
dictate how a young person will accept and respond to intervention.
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Conversely the teacher whose school did have written guidance on
self-harm appeared more confident and aware of what the process was
from identification through to when the young person returned to the
classroom. Knightsmith (2015) endorses this, suggesting that clear,
easily-located guidelines help teachers respond to cases of self-harm
appropriately and confidently in the initial identification process.

Conclusions
This small study conducted in one geographical area provides a
greater understanding of some of the challenges faced by secondaryschool teachers in managing the complexities of self-harm in young
people. The teachers in this study were all passionate about the wellbeing of their pupils and wanted to support them to the best of their
abilities. However, the research concluded that the teachers were not
always adequately supported to fulfil their expected role of identifying
and helping young people who self-harm in their schools. In line with
related research, this study demonstrates that a combination of factors
outside the teachers’ control impacts their ability to provide the
required care. A number of recommendations are suggested that may
support teachers to manage the rising incidents of self-harm identified
in the school. These include:
•
•

•

provision of clear guidelines and training for secondaryschool teachers specifically on self-harm to increase the
teachers’ confidence;
instituting protected time to combine supervision and training
to discuss cases and look at practical elements of what
teachers need to do and say, to reduce anxiety and providing
the requisite emotional support; and
joint working with multi-agency teams to support teachers
when young people self-harm.
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I FORSKNINGSMILJÖN Children’s and
Young People’s Health in Social Context
(CYPHiSCO) förenas forskare knutna till
Högskolan Kristianstad i sitt gemensamma
intresse för barns och ungdomars hälsa
och välmående. När vi nu ger ut vår tredje
antologi, de tidigare utkom 2017 respektive 2019, tar vi bland annat utgångspunkt
i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling där fera av målen kan kopplas till den forskning som bedrivs inom miljön. Samtliga 17 mål är av betydelse för barn och
ungdomar, och i forskningssammanhang vill vi lyfta fram delmål 16.7 i Agenda 2030 om
lyhördhet och deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Barns
och ungdomars deltagande i forskning möjliggör att de får komma till tals i frågor och
beslut som berör dem. I denna antologi gör vi några nedslag, främst utifrån barns och ungdomars perspektiv, men även utifrån betydelsefulla vuxna i deras närhet.
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