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PSYCHOSOMATIC AND PSYCHOSOCIAL HEALTH AMONG ELEMENTARY SCHOOL
CHILDREN IN GRADE FIVE.

ANNA BÖRJESSON & CHRISTINA WÄRME OLSSON.

The purpose of this study is to investigate the psychosomatic and the psychosocial
health of elementary school children in the fifth grade in a small municipality. How
do the elementary schoolchildren feel and what affects their experiences of health?
Questionnaires were distributed during a series of personal visits to 155 pupils.
Permission from their parents was obtained together with the completed
questionnaires. The responses were analysed and the results showed that in general
the pupils seem to feel relatively well. When however different schools are compared
certain differences emerge. The pupils’ experiences of their own wellbeing are, in the
main, affected by three factors; stress, high demands and the feeling of being able to
manage what one want. We believe that these issues are something that schools
should be working with more actively in conjunction with the pupils themselves, their
parents and the local health services. Further research should include pupils from
different age groups and from different local authority areas, including those areas
where the majority of school pupils have a different social background.

Syftet med denna studie är att undersöka den psykosomatiska och psykosociala
hälsan bland elever i årskurs fem i en liten kommun. Hur mår eleverna och vad
påverkar deras hälsoupplevelse? Enkäter lämnades via personliga besök ut till 155
elever. Medgivande från föräldrarna inhämtades tillsammans med enkäterna. Svaren
har analyserats och resultatet visar att eleverna generellt sett mår relativt bra. Vid
jämförelse mellan de olika skolorna finns dock vissa skillnader. Det som påverkar
elevernas hälsoupplevelse är främst stress, för höga krav och känslan av att klara av
det man själv vill. Detta är områden vilka vi anser att skolan bör arbeta mer aktivt
med, i samarbete med elever och föräldrar och kommunens hälsoråd. Vidare
forskning bör inkludera fler årskurser och kommuner samt kommuner där elevernas
grundförutsättningar är av annat slag.



Barn och ungdomar i Sverige bedömer själva sin hälsa och sin livskvalitet som mycket god. Detta
är generellt sätt bättre än i andra europeiska länder (Socialstyrelsen, 2001). Sverige är det land
som har störst andel elvaåringar som anser sig vara helt friska (Danielsson & Marklund, 2000).
Trots detta finns det idag fler svenska ungdomar som har psykosomatiska och stressrelaterade
symtom, än det fanns i mitten av 1980-talet. Ofta uppger flickor mer symtom än pojkar. Allergi
och diabetes är två sjukdomar som ökat och som verkar gå hand i hand med ökad välfärd. Många
barn framför också stora klagomål på den fysiska miljön i skolan, främst när det gäller hög
ljudnivå, dålig luft och otrevliga toaletter (Socialstyrelsen, 2001). Köhler (1997) skriver om barn:
de är en betydande del av befolkningen, de är sårbara, de har ingen politisk makt och deras
hälsotillstånd är ett tecken på hur landet tar hand om sina medborgare.

Barn tillbringar mer än 15 000 timmar i grundskolan. Således har skolan stora
möjligheter att främja barns psykiska utveckling (Lindberg, Arborelius & Bremberg, 1998). I
läroplanen för skolan (Lpo94) står det att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förankra
och förmedla de grundläggande värderingar det svenska samhället vilar på. Här ingår värderingar
om alla människors lika värde, oavsett kön, kultur, religion och etniskt ursprung, samt kunskap
om skyldigheter och rättigheter i samhället. Skolan ansvarar också för att varje barn efter
genomgången grundskola, har grundläggande kunskaper om hur man skapar en god hälsa, samt
kunskap om hur livsstilen man väljer påverkar hälsan och miljön (Läroplanen, 1998).  Även i
skollagen står skrivet att skolhälsovårdens mål är att följa elevernas utveckling, bevara och
förbättra deras hälsa samt ge dem underlag och kunskaper för att utveckla sunda levnadsvanor. I
skollagen står också skrivet att varje elev skall ha inflytande över hur utbildningen utformas
(Skollagen, 1985:1100).

Trots bekräftelsen av skolans roll för den hälsosamma utvecklingen av ungdomar så
har det utförts förvånansvärt lite forskning som undersöker relationerna mellan skolans
helhetsfunktion och hälsomedvetenhet. Skolan skall erbjuda en säker och stimulerande miljö som
dessutom ska engagera och sporra eleverna så att de ska sträva efter och förvänta sig framgångar
i skolarbetet och livsfärdigheten (Birnbaum, Lytle, Perry, Murray & Story, 2003). För att det ska
fungera krävs det att skolan har lämpliga resurser, både finansiella och fysiska. Det bör finnas
engagerad och skicklig personal, en stark administration och en god kommunikation med
eleverna och deras familjer. Det ska även finnas en atmosfär som förmedlar stabilitet, förtroende
för eleverna och förväntningar på framgång. Precis som ett barns beteende påverkas och formas
av förhållandet med sin familj, så verkar det också troligt att skolan har en roll i
beteendeutvecklingen. När skolan skall sporra ungdomar till att leva hälsosammare så räcker det
inte med att bara undervisa om hälsa. Det är även den psykiska och sociala omgivningen som
främjar och uppmuntrar eleverna till ett sundare liv (Birnbaum m fl., 2003).

Hälsa är ett komplext begrepp som påverkas både av biologiska faktorer såsom kön,
arv, ålder, levnadsvanor och socialt nätverk, samt av det samhälle vi lever i: bostad, arbete,
ekonomi osv. Alla dessa faktorer påverkar en individs upplevda hälsa (Nilsson, 2003). Ett tydligt
samband finns mellan ohälsa och skolproblem. Skolproblem kopplas ofta ihop med ett visst
riskbeteende, exempelvis skolk och fusk. Elever som själva anser sig ha framgång i skolarbetet
och tycker om att gå i skolan, uppvisar mindre riskbeteende än de elever som säger sig inte ha
framgång eller inte tycker om att gå i skolan (Nutbeam, Smith, Moore & Bauman, citerade i
Nilsson, 2003). Nilsson (2003) menar att mötet mellan hälsoarbete och skola kan tolkas på fyra
olika sätt; rendez-vous, rivalitet, rådslag eller genomresa. Genomresa och rendez-vous bedömer
hon som ytliga möten, vilket innebär att man ser hälsoarbete som ett avgränsat projekt eller något
som kan öka trivseln på skolan. Rivalitet handlar om konkurrens mellan resurser och tid och



kanske till och med om olika synsätt på kunskap. En del anser att kunskap är bättre och viktigare
än välbefinnande. I rådslag finns ett intresse för utveckling av skolan framförallt med fokus på
demokrati och värdegrund. Man har här förmågan att kombinera skolutveckling med
hälsoutveckling. Nilsson anser också att ”om professionell självkänsla utvecklas inom ett
hälsoprojekt kan såväl hälsoprojektet i sig som ökad kompetens hos lärare tänkas bidra till en
eventuellt hälsofrämjande effekt” (Nilsson, 2003, sidan 223).

En färsk svensk studie visar att de flesta barn har goda levnadsförhållanden. Dock
finns vissa problem för specifika grupper och vissa områden. En del resultat visar att det i
framtiden finns risk för problem och ojämlikheter t.ex. mobbning och sociala skillnader i
hälsorelaterade vanor (Östberg, Jonsson & Brolin Låftman, 2001). Livskvalitet bör ses som ett
mått på individens totala livssituation. I den totala livssituationen ingår:
� ekonomi, bostad, utbildning
� relationer, både intima och till familj och vänner
� aktivitet, självbild och emotionell grundstämning.
Över 60 % av de nordiska barnen har en livskvalitet som är högre än den uppställda basnivån. De
växer upp under stabila och harmoniska förhållanden, bostäderna är rymliga och de flesta barn
har eget sovrum. Många av barnens föräldrar förvärvsarbetar och de flesta är nöjda med sina
arbetsförhållanden. Ekonomin är inte heller något större bekymmer. Nordiska föräldrar uppger att
barnen är aktiva på fritiden och att hälften uppvisar god självkänsla och de flesta (över 80 %) har
en hög grundstämning. När det gäller mobbning och psykosomatiska symtom förekommer det
hos mindre än 20% av barnen (Köhler, 1990).

En sociopediatrisk studie på barns hälsa och välmående i de nordiska länderna
gjordes 1984 och redovisas av Berntsson & Köhler (2001). Resultaten visade att de nordiska
barnen i allmänhet trivdes med att ha en hög levnadsstandard och att de var fysiskt, psykiskt och
socialt friska. Efter detta har det varit en ekonomisk lågkonjunktur följd av sociala, politiska och
organisationsförändringar i de nordiska samhällena som t.ex. ökad arbetslöshet, begränsad allmän
service och minskning av sociala förmåner. Det verkar som om familjer med barn har lidit mest
av dessa nedskärningar i den sociala välfärden. Det är dock lite känt hur dessa neddragningar har
påverkat barnens hälsa och välmående. 1996 gjordes en ny studie för att se om några förändringar
hade skett i barnens hälsa. Syftet med denna studie var att undersöka förändringar i förbindelsen
mellan föräldrarnas socioekonomiska tillstånd och barnens hälsa och välbefinnande i de nordiska
länderna. Barnens hälsa och välbefinnande i denna studie ses ur ett brett socialt perspektiv med
fokus på fysiska, psykiska och sociala delar av hälsa. Resultaten visar att i allmänhet så har
långvariga sjukdomar ökat i alla länder och nära fördubblats sen 1984. Särskilt astma, allergier
och eksem har ökat i alla länder. Den högsta förekomsten av långvariga sjukdomar i studien såg
man hos ungdomar mellan 13 – 17 år. Berntsson & Köhlers studie (2001) visar att långvarig
sjukdom och psykosomatiska besvär bland de nordiska barnen har ökat inom alla grupper mellan
1984 och 1996. Förekomsten av långvarig sjukdom var högre bland pojkar än bland flickor
medan förekomsten av psykosomatiska besvär var högre bland flickorna. Båda åren var
förekomsten av psykosomatiska besvär högre bland låginkomsttagande, lågutbildade
enföräldersfamiljer. Den allmänna tendensen var likadan i alla länder, bortsett från små
skillnader. Det verkar således skäligt att socialt och ekonomiskt utsatta familjer tenderar att ha
den högsta risken att få barn med långvarig sjukdom och psykosomatiska besvär, men sambandet
är dock inte tillräckligt starkt för att kunna dra denna slutsats (Berntsson & Köhler, 2001).

Dagens barn är morgondagens vuxna och en god och trygg barndom lägger grunden
till ett bra vuxenliv. Barnen är på många sätt en utsatt grupp. De är underställda de vuxnas



godtycke och regler och har ibland svårt att uttrycka vad de tänker och känner. Väl känt är att
livshändelser som rör förändring i familjestruktur har stark påverkan på barn. Även händelser
som flyttning och att byta skola kan vara mycket stressframkallande hos barn (Miller, 1985).
Redan när barnen är små börjar de utsättas för stora grupper. Ofta är det daghem och därefter
skola, vilket medför att de vuxna vid flera tillfällen byts ut. Att ha många relationer kan vara en
stressorsak hos barn (Ellneby, 1999). Skolan skapar idag stress på fler sätt utöver konkurrens om
betyg och beröm. I skolan förekommer stöld och våld. Skolan tycks ha en tendens att vilja stöpa
alla i en form. Skolmiljön är utformad på så sätt att den förhindrar effektiv inlärning. Dessa
faktorer tydliggör för barnen deras fel och brister, vilka de inte är mogna för och som därför
pressar dem att i förtid bli och agera som vuxna individer (Elkind, 1981). Elkind jämställer
vuxnas utbrändhet med de symtom elever, som inte trivs i den teoretiska skolan eller inte hänger
med i studietakten, uppvisar. Skolan utsätter dessa elever för kronisk stress och de uppvisar
ganska snabbt en beteendeförändring, exempelvis i form av att komma för sent, skolka, klottra.
Detta kan i sin tur leda till vantrivsel i skolan, trötthet, sömnstörningar, huvudvärk och magont
etc. (Elkind, 1981). 

Skolhälsovården, och då främst skolsköterskan, har bland annat som uppgift att
främja hälsa och förebygga stressrelaterad ohälsa. Att stresshanteringsprogram läggs in i den
obligatoriska undervisningen i läroplanen, är något som borde vara självklart. Ett sådant program
skulle kunna leda till att barnen livet igenom lär sig och tar för vana att ta för sig av de goda valen
och de hälsofrämjande vanorna, vilka i sin tur har en skyddande effekt när det gäller stress
(Dombrowski, 1999).

Stress påverkar människans hjärt- och kärlsystem, hormonerna, immunsystemet och
inte minst hjärnan. När ett barn påverkas av en yttre stressfaktor, samverkar dess psykologiska,
biologiska och sociala kompetensverktyg och avgör hur barnet upplever och reagerar på denna
yttre påfrestning. Varje nytt stimuli (exempelvis en stressfaktor) påverkar ett barns hjärna mer
kraftfullt än en vuxens hjärna. Ju tidigare denna påverkan sker, desto kraftigare och mer
bestående blir effekten. De grundläggande värderingar barn får med sig från tidiga år är svåra att
ändra på under vuxen ålder, vilket har att göra med hjärnans mognadsprocess. Det är således
mycket viktigt att komma ihåg att barn inte är små vuxna (Ahmad & von Knorring, 2002). Barn
som utsätts för en psykosocial miljö med flera stressfaktorer, löper risk att i vuxen ålder utveckla
allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. Barnens livssituation behöver tas på allvar om vi vill att de i
framtiden skall få njuta av ett liv med god hälsa (Währborg och Friberg, 2002). Währborg (2002,
sidan 81) specificerar vad barn vanligtvis upplever som stressorer:

� ”Känslomässigt betydelsefulla separationer, t.ex. vid skilsmässor och lärarbyte.
� Vantrivsel i skolan, t.ex. på grund av upplevd otillräcklighet.
� Relationsstörning, t.ex. mobbning eller då skolklassen är för stor.
� Traumatiska upplevelser, t.ex. efter övergrepp eller olyckor.
� Tids- och beslutskonflikter, t.ex. att hinna med läxläsning och fritidsaktiviteter.
� Brister i trygghet och social stabilitet, t.ex. familjeproblem eller sjukdom.”

Även buller anses vara en riskfaktor, relaterad till stress, i barns fysiska livsmiljö.
Höga ljudnivåer och buller orsakar inte bara stress utan påverkar också koncentrationen,
språkutveckling, uppmärksamhet osv. I en rapport från Barnombudsmannen (citerad i Währborg,
2002) klagade var tredje tioåring på att ljudnivån var för hög i skolan. Även sömnen kan spela
stor roll när det gäller barn och stress. Sömnbrist kan vara en riskfaktor, medan goda sömnvanor
kan vara en skyddsfaktor mot stress (Währborg, 2002).



I en studie om skolrelaterad stress och psykosomatiska symptom, framkom
samband mellan psykosomatisk hälsa och upplevd stress (Natvig, Albrektsen, Anderssen och
Qvarnström, 1999). Studien gjordes bland skolbarn i Norge, 1994-1998. Barnen var i åldrarna 13-
15 år och fick en gång om året lämna uppgifter om sin upplevda hälsa. Frågorna gällde
upplevelser av psykosomatiska symptom, stressupplevelse, utanförskap, skolleda, självkänsla,
socialt stöd, beslutskontroll och beslutsvånda. Man skilde i presentationen mellan stressrelaterade
faktorer, psykosomatiska symptom och psykiska åkommor. I studien fann man ett samband
mellan psykologisk stress och psykosomatisk hälsa bland skolbarnen. Detta kan enligt Natvig m
fl. leda till psykiska sjukdomar med inslag av organiska symptom som senare kan utvecklas till
somatiska åkommor. Barn i förskoleåldern uppvisar oftast psykosomatiska symtom i form av
”ont i magen”. Under skoltiden tillkommer ofta huvudvärk, medan de vanligaste symtomen i
tidiga tonåren är förlagda till rygg och hjärta (rytmrubbningar) samt en tendens att svettas och
rodna (Währborg & Friberg, 2002). Enligt Bremberg (2000) möter skolsköterskorna allt yngre
barn med psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, ryggvärk, ont i magen och ätstörningar.
Många av dessa symptom orsakas av stress. Att utsättas för påfrestningar är inte farligt, utan
oftast nödvändigt för att utvecklas. Om påfrestningarna däremot leder till psykosomatiska
symptom, är det ett tecken på att de blivit för stora för att hantera.

Det finns en omfattande epidemiologisk och experimentell bevisning för att
psykosociala faktorer kan framkalla kroppsliga funktionsrubbningar (Levi, 2002). Aktuell
forskning talar också för att psykosocialt framkallade stressreaktioner hos människor kan leda till
skador i organstrukturen. I en studie gjord av Berntsson och Gustafsson (2000) framkommer att
2-10 % av alla barn uppvisar återkommande somatiska symptom utan klar fysisk, bakomliggande
orsak. Många forskare använder idag inte ordet psykosomatisk, utan har gått över till
”biopsykosocial” eftersom innebörden då innefattar somatiska, psykiska och sociala faktorer. Låg
självkänsla och osäkerhet/oro är riskfaktorer för att drabbas av psykosomatiska besvär. En annan
faktor som spelar mycket stor roll är familjens förutsättningar, både när det gäller coping (dvs.
stresshantering), interaktionen mellan barn – vuxen och familjens sociala stöd från anhöriga och
från samhället. Avgörande är också i hur stor utsträckning barnet funderar över och oroar sig över
familjens ekonomi. De vanligast förekommande psykosomatiska besvär man fann i studien var
huvudvärk och ont i magen. I studien fann man också ett statistiskt säkerställt samband mellan
psykosomatiska besvär och mental hälsa, social förmåga, hur nöjd barnet är med sitt skolarbete,
vilken kontakt barnet har med jämlika, mammans hälsa, föräldrarnas känsla av sammanhang och
familjens ekonomiska resurser. De faktorer som således kan ha en förebyggande effekt när det
gäller psykosomatiska besvär bör ses ur ett mångdimensionellt perspektiv; mammans hälsa, god
ekonomi, goda relationer med jämlika utan inslag av mobbning, glädje och självsäkerhet hos
barnet samt tillfredsställelse när det gäller skolarbetet. Sammantaget minskar dessa effekter
barnets känsla av att vara stressat och oroligt och förebygger på så sätt uppkomsten av
psykosomatiska besvär.

En modell för psykisk hälsa, skapad av Antonovsky (1991), kallas för KASAM och
baseras på tre grundstenar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM står för
känsla av sammanhang. Tidiga barndomsupplevelser, exempelvis för höga krav, kan leda till att
barnet förlorar sin känsla av sammanhang, vilket i sin tur kan leda till ökade problem under
tonårstiden. Barn som är deprimerade lider ofta brist på alla de komponenter som ger en känsla
av sammanhang. Barn som är stresståliga har en inre känsla av sammanhang och kontroll
(Antonovsky, 1991). Barnets känsla av sammanhang och skolrelaterad stress varierar över ålder,
och har tydligast samband när barnet är i elvaårsåldern varefter det avtar med åldern. Känsla av
sammanhang verkar också påverka barn på samma sätt som vuxna, men detta område kräver mer



forskning (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). En annan studie gjord av Torsheim m fl. (2003)
menar att tidigare forskning om mental hälsa visat att trivseln i klassrummet är viktig för att inte
utveckla problem som depression eller andra psykiska problem samt somatiska besvär. Trivseln i
klassrummet kan karaktäriseras via psykosociala faktorer, såsom rimlig skolarbetsbörda och
stöttande relationer med lärare och klasskamrater. Det är i detta sammanhang viktigt att komma
ihåg att barnen inte bara påverkas av omgivningen, de hjälper också till att skapa omgivningen.
Mätningar gjordes via enkäter (tre tillfällen med sex månader emellan) till eleverna som i
genomsnitt var 13,9 år gamla. De fick uppge hur ofta under det senaste halvåret de haft vissa
besvär, hur de uppfattat skolarbetet, hur de upplevt stödet från lärare och klasskamrater samt hur
familjens sociala och ekonomiska status sett ut. Generellt fann man ett tydligt reciprokt, dvs.
ömsesidigt, förhållande variablerna emellan.

Sambandet mellan barns psykosomatiska besvär och bakomliggande faktorer, deras
familjer och deras sociala miljö har studerats av Berntsson, Köhler & Gustafsson (2001). De har
använt sig av tre olika nivåer; individnivå, familj/närmiljö och samhällsnivå, samt delat upp
psykosomatiska klagomål i magbesvär, huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, ryggvärk och
aptitproblem. Aktuellt var också barnets relation till skolan och till jämnåriga samt mobbning. De
tittade på barnets sociala kompetens, mentala stabilitet, barnets aktiviteter och om föräldrar och
barn deltog i gemensamma aktiviteter och familjerutiner. Man gick även in och såg på
föräldrarnas sociala klass, yrke, utbildning, familjestruktur och familjens ekonomiska struktur
samt föräldrarnas hälsa och familjens sociala stöd. De faktorer som förknippades med
psykosomatiska besvär var främst; moderns hälsa och välbefinnande, barnets mentala hälsa och
den sociala kompetensen men även familjens socio- ekonomiska situation. Familjer med låg
utbildningsnivå, industriarbetare, låginkomsttagare och arbetslösa fäder var de mest sårbara.
Huvudvärk och magbesvär var mer förekommande och vanligare bland flickor än bland pojkar.
Resultaten bekräftade att psykosomatiska besvär är multidimensionella (Berntsson m fl., 2001). I
Sverige har nivån av familjeaktiviteter en betydande roll för psykosomatiska problem (Berntsson
m fl., 2001). En hög nivå av familjeaktiviteter som att t.ex. spela ett musikinstrument eller att
sjunga tillsammans var förenat med mindre psykosomatiska åkommor. Resultaten visade att
förekomsten av psykosomatiska besvär skiljde sig åt mellan de nordiska länderna. Isländska barn
klagade mest över magåkommor och finska barn över huvudvärk. Kännetecknande för danska
barn var mer ryggvärk än i övriga länder. Det finns inte någon enkel förklaring till dessa
skillnader. Det är möjligt att de är relaterade till kulturella faktorer som traditioner, livsstil och
beteende och delvis till ekonomiska faktorer. Resultatet visade ett gemensamt mönster i de
nordiska länderna. En del skillnader upptäckte man i livsstilsfaktorer som sport och
musikaktiviteter. Speciellt i Norge och Sverige var en låg sportaktivitet en mycket starkare
riskfaktor än i Island och Finland (Berntsson m fl., 2001).

Om eleverna uppfattar skolklimatet som stressande, kan det då finnas ökad risk för
mobbning?  Ja, enligt Natvig, Albrektsen & Qvarnström (2001) har omgivande faktorer, eller
åtminstone elevernas uppfattning av omgivningen, samband med mobbningsbeteende. Man
observerade också en ökad risk för mobbning med en ökad grad av skolutanförskap (elevernas
uppfattning om skolarbetet som meningslöst och outmanande). En ingripande metod för att
stoppa mobbning kan vara att införa lärande aktiviteter som eleverna finner en mer personlig
utmaning i. Man såg att ett socialt stöd från läraren men även från jämnåriga kamrater hjälpte mot
mobbning (Natvig m fl., 2001).

Den vanligaste definitionen av ordet mobbning kommer ifrån Dan Olweus, som
anses vara pionjären inom mobbningsforskning. Han säger att en elev är mobbad när han eller
hon blir utsatt, gång på gång för negativa handlingar av en eller flera andra elever. Negativa



handlingar kan innebära att medvetet skada eller skapa obehag för någon annan person. Dessa
handlingar kan bestå av fysisk kontakt, av ord, av ansiktsuttryck, av obscena gester eller genom
medveten uteslutning från en grupp (Olweus citerad i Dake, Price & Telljohann, 2003).

Man kan således dela in mobbning i två grupper, indirekt och direkt mobbning.
Indirekt mobbning är lögner, ryktesspridning eller att man utesluter någon ur gruppen. Direkt
mobbning är i form av slag, sparkar och hot. Det vanligaste stället där mobbningen sker är i
skolan; i klassrummet, i korridoren eller på skolgården (Danielsson & Sundbaum, 2003). I USA
har mobbning fått en ökad uppmärksamhet, där man i media gjort vissa kopplingar mellan mord,
självmord och mobbning. Medan banbrytande forskning om mobbning kommer från
Skandinavien så har USA först helt nyligen börjat undersöka detta problem (Dake m.fl., 2003).
Även i andra länder har våld och annat icke önskvärt beteende bland skolbarn fått en ökad
uppmärksamhet de sista åren och mobbning betecknas som en del av våldet i skolan (Natvig
m.fl., 2001).

Världshälsoorganisationen (WHO) gjorde 1997 en undersökning om skolbarns
hälsovanor, där det framkom att det är vanligare att pojkar blir mobbade. 18 % av pojkarna i
årskurs fem uppgav att de har blivit mobbade under den senaste terminen. För flickorna i samma
årskurs var siffran 13 % (Danielsson & Marklund, 2000). I den svenska läroplanen (Lpo94) har
rektorerna tilldelats ansvaret att upprätta, genomföra, följa upp och utveckla handlingsplaner mot
mobbning. 1998 utökades detta ansvar till att även innefatta förebyggande insatser mot mobbning
(Danielsson & Sundbaum, 2003).

Inom forskningen har man sett att skolmobbningsproblem har en negativ effekt på
både offrets och mobbarens liv (Dake m fl., 2003). Man har funnit signifikanta samband mellan
mobbningsbeteende och det fysiska och det psykiska välmåendet bland barn. Forskare har
undersökt den psykosociala karaktären hos både mobbare och offer. Denna forskning har visat att
barn som är involverade i mobbning också har en risk att få mentala hälsoproblem. Det vanligaste
problemet är depression (Dake m fl., 2003).

Det finns många olika sätt som en skola kan se på mobbning. Det finns både
utvärderade och icke utvärderade program, men ett av de mest välkända är Olweus utvärdering av
den norska studien ”Bullying Prevention Program”. I detta program har man satt upp och använt
sig av vissa bestämda metoder för att nå uppsatta mål. En del av dessa metoder var att ha
bestämda skolkonferensdagar, där man hade schemalagda möten mellan lärare och föräldrar och
man satte samman en anti -mobbning och förebyggande grupp. Andra metoder var egna
klassrumsregler där det även ingick klassrumsmöten angående mobbning och man sa även att det
alltid skulle förekomma samtal mellan mobbaren, offret och att respektive föräldrar deltog i
samtalen (Olweus citerad i Dake m fl., 2003).

Problemet med skolmobbning är mångfaldigt och det krävs många olika sorters
ingripande för att man ska kunna minska och förebygga detta problem. Första steget i denna
process är att identifiera förändringsbara riskfaktorer. Resultat visar att anti- mobbningsprogram
kan modifieras så att man kan erbjuda eleverna lärdom som är mer personligt utvecklande och
meningsfull. Strategier för att förbättra kvalitén av sociala förhållanden mellan elever och lärare
likaväl som till jämnåriga kamrater har också en positiv effekt (Natvig m fl., 2001).



Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs fem i en liten kommun mår, både
när det gäller psykosomatiska och psykosociala faktorer.

� Hur mår eleverna i årskurs fem i aktuell kommun?
� Vilka faktorer spelar in gällande hälsoupplevelsen?
� Förekommer psykosomatiska och psykosociala besvär och i så fall i vilken utsträckning?
� Finns det några skillnader kommunens skolor emellan?

Metod
Urval

Deltagarna i denna undersökning är elever i årskurs fem en liten arbetarkommun. I kommunen
finns sex skolor, några belägna i centralorten och några belägna utanför. Det totala antalet
deltagare uppgår till 103 elever. Åldern varierar mellan 10 och 12 år. I undersökningen ingår 56
flickor och 47 pojkar.

Internt och externt bortfall

Totalt delades 155 enkäter ut. Det externa bortfallet var 48 enkäter, dvs. dessa lämnades aldrig in.
Det interna bortfallet var fyra enkäter som kom in där föräldrarna inte givit sitt medgivande till
barnets medverkan. Ett visst internt bortfall har också förekommit i vissa frågor, där elever av
misstag markerat två svarsalternativ på samma fråga och på så sätt lämnat nästa rad med
svarsalternativ tom. De frågor där bortfall förekommit är följande; ”Hur ofta har du något att säga
till om när det gäller ditt skolarbete”?, 3 bortfall, ”Tycker du att skolan ställer för höga krav på
dig som elev”?, 3, ”Förekommer mobbning i din klass”?, 2, ”Huvudvärk”, 1, ”Ont i magen”, 1,
”Yrsel”, 2, ”Ont i nacken”, 2, ”Känsla av att inte vara hungrig”, 5, ”Svårt att äta”, 3 samt ”Känt
dig stressad”, 5. Detta bortfall bedöms dock inte påverka resultatet.

Mätinstrument

Enkäten (bilaga 1) innehåller 28 frågor, varav fyra tar upp kön, ålder, etnicitet (fasta
svarsalternativ) och fritidssysselsättning (öppen fråga). Tre frågor handlar om känsla av
sammanhang (KASAM), två om krav, en om trivsel, fyra om klasskamrater och självkänsla, två
om mobbning (en gällande om mobbning förekommer i klassen och en gällande om eleven själv
känt sig mobbad. Dessa frågor har fasta svarsalternativ. Åtta frågor fokuserar på psykosomatiska
symtom (huvudvärk, ont i magen, svårt att sova, yrsel, ont i nacken, känsla av att inte vara
hungrig, svårt att äta, känt dig stressad) och har fasta svarsalternativ. Två frågor handlar om att
börja sexan och eventuellt byta skola, en om övriga besvär samt en om vem man pratar med när
man har problem. Dessa frågor är öppna.



Tillvägagångssätt

Skolchefen i aktuell kommun kontaktades och gav tillstånd till undersökningen. Därefter
kontaktades respektive rektor, vilka också var positiva till undersökningen. Kontakt togs med
respektive klassföreståndare och tid för besök bestämdes. Varje klass besöktes under lektionstid,
då eleverna informerades om undersökningens syfte och metod. Varje elev fick en enkät med sig
hem, där även ett missivbrev (bilaga 2) medföljde. På missivbrevet ombads föräldrarna att ta
ställning till om barnet fick medverka i undersökningen eller inte. Noggrann information gavs
muntligt till eleverna gällande konfidentialitet och frivillighet, även om föräldrarna lämnade
medgivande. Information lämnades också om att eleverna gärna fick be någon vuxen om hjälp
om det var något de inte förstod vid ifyllandet av enkäten samt att telefonnummer till en av oss
fanns på missivbrevet. Insamling av enkäterna skedde via personliga besök, samt via posten med
vissa sent inlämnade enkäter. Varje klassföreståndare kommer att få ta del av undersökningen i
sin helhet när den är klar.

Bearbetning och analys

Erhållna svar har kodats och matats in som data i statistikprogrammet SPSS 11.0. De fasta
svarsalternativen har matats in med värden från ett till fem. När det gäller de psykosomatiska
besvären har svaren kodats som aldrig=1, några gånger per år=2, varje månad=3, varje vecka=4
och varje dag=5. I övriga frågor med fasta svarsalternativ har svaren kodats som aldrig=1,
sällan=2, ibland=3, ofta=4 och alltid=5. De öppna frågornas svarsalternativ har kodats enligt
följande; fritidssysselsättning (sport=1, vara med kompisar=2, tv/video/data=3, leka=4,
rita/skriva/läsa=5 samt övrigt=6), hur det skall bli att börja i sexan (positivt=1, negativt=2 och vet
ej=3), hur det känns att byta skola (positivt=1, negativt=2 och vet ej=3), har du några andra
besvär (astma=1, allergi=2, diabetes=3, syn/hörsel=4, ont i rörelseapparaten=5,
koncentrationssvårigheter=6, trötthet=7, migrän=8, magkatarr=9 och övrigt=10) och vem pratar
du med när du har problem (föräldrar=1, syskon=2, lärare=3, skolsköterska=4, kompis=5, annan
vuxen=6 samt ingen=7). När det gäller frågorna som gäller känsla av att inte vara hungrig och
svårt att äta, kan dessa var svåra att förstå för eleverna, vilket också kan förklara bortfallet i dessa
frågor. Inmatade data har analyserats via testerna Pearsons produktmomentkorrelation, Mann-
Whitney samt KruskalWallis. Pearsons produktmomentkorrelation har använts för att undersöka
samband mellan två variabler. MannWhitney undersöker skillnaden mellan två grupper och
KruskalWallis undersöker skillnader mellan flera grupper.



Resultat

I denna resultatdel redovisas deskriptiva data samt korrelationer variabler emellan. I huvudsak
har korrelationer utförts mellan olika variabler och de psykosomatiska symtomen, vilket
genomgående redovisas. Därefter redovisas vad som påverkar elevernas hälsoupplevelse, samt
beräkningar som gjorts för att se om det förekommer några skillnader mellan kommunens skolor,
både när det gäller psykosomatiska symtom och andra faktorer, exempelvis trivsel och mobbning.
Skolorna i denna undersökning kallas för Blåsippan, Vitsippan, Gullvivan, Tussilago,
Liljekonvaljen och Vårlöken.

När det gäller etnicitet är det stor del av eleverna som har svenska föräldrar, 89 % av
eleverna har två svenska föräldrar, 5 % av eleverna har föräldrar med blandat etniskt ursprung
och 6 % av eleverna har två utländska föräldrar. Antalet elever med utländskt etniskt ursprung
utgör för liten del av urvalet för att ge tillförlitliga resultat, varför inga ytterligare tester gjorts
med denna variabel. De fritidssysselsättningar som är vanligast förekommande är att vara med
kompisar (33 %), att sporta (26 %), att leka (19 %) samt att spela data och se på tv/video (12 %).
De psykosomatiska symtom som är mest förekommande varje vecka och varje månad är
huvudvärk, ont i magen och en känsla av att vara stressad. Om vi däremot tittar på de symtom
som är mest förekommande varje dag, ändrar sig bilden något. Dessa symtom är huvudvärk, svårt
att sova och en känsla av att inte vara hungrig.

Figur 1.  Frekvensfördelning över hur ofta eleverna upplever sig vara stressade.

Psykosomatiska symtom
Ett tydligt samband finns mellan psykosomatiska symtom och en känsla av stress. Korrelationen
mellan ont i nacken och en känsla av stress är den starkaste (r=0,388, p�0,01, N=103). Därefter
kommer korrelationen mellan ont i magen och en känsla av stress (r=0,249, p�0,05, N=103).
Tabellen nedan (tabell 1) redovisar samtliga korrelationer mellan de psykosomatiska symtomen
samt kvadrerad korrelationskoefficient. Vid kvadrering av korrelationskoefficienten kan utläsas
att stress kan förklara 15% av variationen när det gäller ont i nacken, 6% av variationen när det
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gäller ont i magen, 6% av variationen när det gäller svårt att sova samt endast 1% av variationen
när det gäller huvudvärk. I tabell 2 redovisas deskriptiva data för de psykosomatiska symtomen.

Tabell 1. Korrelationskoefficienter samt kvadrerade korrelationskoefficienter, mellan
psykosomatiska symtom, enligt Pearsons produktmomentkorrelation. Överst i varje ruta står
korrelationskoefficienten. Underst i varje ruta står den kvadrerade korrelationskoefficienten.

Huvud
värk

Ont i
magen

Svårt att
sova

Yrsel Ont i
nacken

Känsla
av att
inte vara
hungrig

Svårt att
äta

Känt dig
stressad

Huvud
värk
Ont i
magen

0,369**
14%

Svårt att
sova

0,237*
6%

 0,289**
8%

Yrsel
0,254**

6%
0,162
3%

0,083
1%

Ont i
nacken

0,052
0%

0,262**
7 %

0,178
3%

0,115
1%

Känsla
av att
inte vara
hungrig

0,000
0%

0,126
2%

0,247*
6%

0,099
1%

0,257**
7%

Svårt att
äta

-0,069
0%

0,183
3%

0,238*
6%

0,139
2%

0,161
3%

0,352**
12%

Känt dig
stressad

0,076
1%

0,249*
6%

0,253**
6 %

0,272**
7%

0,388**
15%

0,256**
7%

0,127
2%

** Korrelationen är signifikant på 1%-nivån.
*   Korrelationen är signifikant på 5%-nivån.

Elevernas hälsoupplevelse
De faktorer som har störst påverkan på elevernas hälsoupplevelse (dvs. de psykosomatiska
symtomen) är förutom stress även känslan av att klara av det man själv vill samt höga krav.
Exempel på detta är korrelationen mellan för höga krav och yrsel (r=0,224, p�0,05, N=103) samt
mellan för höga krav och stress (r=0,304, p�0,01, N=103). Känslan av att klara av det man själv
vill har ett samband med stress (r=0,312, p�0,01, N=103) och ont i magen (r=0,315, p�0,01,
N=103). Mobbning (r=0,253, p�0,01, N=103) och hur man trivs på sin skola (r=-0,394, p�0,01,
N=103), har båda ett samband med yrsel, men inte med något annat psykosomatiskt symtom.



Tabell 2. Deskriptiva data (M=medelvärde, SD=standardavvikelse, N=antal elever) gällande
psykosomatiska symtom.

M SD N
Huvudvärk 2,47   ,94 103
Ont i magen 2,18   ,97 103
Svårt att sova 1,77 1,07 103
Yrsel 1,35   ,71 103
Ont i nacken 1,66   ,87 103
Känsla av att inte
vara hungrig 1,58 1,12 103
Svårt att äta 1,38   ,93 103
Känt dig stressad 2,15 1,11 103

Skillnader mellan skolor och kön
Vid jämförelse mellan skolorna och elevernas psykosomatiska symtom, med KruskalWallis,
finns mellan vissa skolor signifikanta skillnader. De symtom där det finns signifikanta skillnader
är stress (H=14,257, p=0,014, N=103) och svårt att äta (H=13,739, p=0,017, N=103).
Medianvärde för stress fördelat på skolorna redovisas nedan i figur 2.

Vid jämförelse med Mann Whitney mellan skolorna när det gäller de
psykosomatiska symtomen framkommer signifikant skillnad mellan Blåsippan och Vitsippan när
det gäller svårt att äta (U=146,0, p=0,029, N=103). Mellan Blåsippan och Gullvivan finns en
signifikant skillnad när det gäller ont i magen (U=62,5, p=0,031, N=103) och känt dig stressad
(U=52,5, p=0,011, N=103). Mellan Blåsippan och Liljekonvaljen ligger skillnaden i svårt att äta
(U=58,5, p=0,004, N=103). Vid jämförelse mellan Vitsippan och Gullvivan finns signifikant
skillnad när det gäller känsla av att inte vara hungrig (U=118,0, p=0,033, N=103) och känt dig
stressad (U=108,0, p=0,020, N=103). Mellan Vitsippan och Tussilago finns signifikant skillnad
när det gäller svårt att sova (U=158,0, p=0,031, N=103), och mellan Vitsippan och Vårlöken
ligger skillnaden i svårt att äta (U=133,5, p=0,050, N=103). När det gäller Gullvivan och
Tussilago finns signifikant skillnad i ont i magen (U=67,0, p=0,017, N=103) och känsla av att
inte vara hungrig (U=80,0, p=0,048, N=103). Mellan Gullvivan och Liljekonvaljen finns
signifikant skillnad när det gäller svårt att äta (U=58,5, p=0,011, N=103) och känt dig stressad
(U=37,0, p=0,004, N=103). Mellan Gullvivan och Vårlöken finns skillnad när det gäller känt dig
stressad (U=41,5, p=0,008, N=103). Mellan Liljekonvaljen och Vårlöken ligger en signifikant
skillnad i svårt att äta (U=58,5, p=0,011, N=103).
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Figur 2. Medianvärde; känsla av stress fördelat på respektive skola. Svarsalternativen är;
ett = aldrig, två = några gånger per år, tre = varje månad, fyra = varje vecka, fem = varje dag.

Figur 2 visar att eleverna på Gullvivan är de som oftast upplever stress, medan
eleverna på Vårlöken upplever minst stress. I analysen har medianvärden för samtliga
psykosomatiska symtom jämförts fördelade på respektive skola. Deskriptiva data redovisas i
tabell 3.

Trivsel och mobbning
Vid jämförelse med Mann Whitney mellan könen och de psykosomatiska symtomen, finns en
signifikant skillnad när det gäller känslan av att inte vara hungrig (U=959,0, p=0,008). Vid
jämförelse av medelvärden på de psykosomatiska symtomen, uppger flickorna sig oftare ha
besvär än pojkarna. Detta gäller alla symtom förutom känsla av stress, där pojkarna överväger
svagt (flickor; M=2,09, pojkar; M=2,21). De totala medelvärdena visar att huvudvärk är mest
förekommande (M=2,47) och yrsel är minst förekommande (M=1,35).

Hur ser det då ut på de olika skolorna när det gäller trivsel och mobbning? Generellt
blir median- och medelvärdena på frågan om trivsel ganska höga. Framkommer gör dock att
eleverna på Gullvivan är de som trivs sämst på sin skola och att eleverna på Liljekonvaljen är de
som trivs bäst. Skillnaden mellan dessa skolor är signifikant (U=57,0, p=0,035). Vad gäller
mobbning blir median- och medelvärdena också generellt sett låga, dvs. mobbning förekommer
inte så ofta. 12 % av eleverna uppger att det ”ibland” förekommer mobbning i klassen. 83 %
uppger att det ”sällan eller aldrig” förekommer mobbning i klassen. 10 % av eleverna uppger att
de ”ibland” känt sig mobbade. 87 % uppger att de ”sällan eller aldrig” känt sig mobbade. Av dem
som känt sig mobbade är 54 % flickor och 46 % pojkar. Vid jämförelse med Mann Whitney
mellan skolorna när det gäller förekomsten av mobbning finns en signifikant skillnad mellan
Tussilago och Liljekonvaljen (U=55,5, p=0,002). Enligt medelvärden är mobbning minst
förekommande på Liljekonvaljen (Tussilago; M=1,94, Liljekonvaljen; M=1,07). När det gäller
om man som elev känt sig mobbad någon gång, finns det en signifikant skillnad mellan Gullvivan



och Liljekonvaljen (U=48,0, p=0,007). Medelvärden visar att det även här är Liljekonvaljen som
har lägst värden (Gullvivan; M=1,71, Liljekonvaljen; M=1,14).

Tabell 3. Deskriptiva data (M=medelvärde, Md=Median, N=antalet elever,
SD=standardavvikelse) över psykosomatiska symtom fördelat på respektive skola.

Huvud
värk

Ont i
magen

Svårt
att sova

Yrsel Ont i
nacken

Känsla
av att
inte
vara
hungrig

Svårt
att sova

Känt
dig
stres-
sad

Blåsippan M
Md
N
SD

  2,62
  2,00
16
  1,03

  1,94
  2,00
16
  1,06

  1,63
  1,00
16
   0,89

  1,38
  1,00
16
   0,50

  1,56
  1,00
16
  1,03

  1,50
  1,00
16
   0,82

  1,50
  1,00
16
   0,63

  1,88
  2,00
16
   1,03

Vitsippan M
Md
N
SD

  2,44
  2,00
27
   0,93

  2,30
  2,00
27
  1,10

  2,04
  2,00
27
  1,19

  1,37
  1,00
27
   0,74

  1,70
  2,00
27
   0,87

  1,41
  1,00
27
  1,12

  1,11
  1,00
27
   0,58

  2,15
  2,00
27
   0,99

Gullvivan M
Md
N
SD

  2,64
  2,50
14
  0,84

  2,64
  2,50
14
   0,75

  2,14
  1,50
14
   1,35

  1,79
  1,00
14
   1,25

  1,71
  2,00
14
   0,83

  2,29
  2,00
14
  1,44

  1,64
  1,00
14
  1,01

  3,00
  3,00
14
  1,11

Tussilago M
Md
N
SD

  2,33
  2,00
18
  0,77

  1,94
  2,00
18
  1,06

  1,39
  1,00
18
   0,70

  1,22
  1,00
18
   0,43

  1,78
  2,00
18
  1,06

  1,44
  1,00
18
   0,98

  1,33
  1,00
18
   0,97

  2,39
  2,50
18
  1,15

Lilje-
konvaljen

M
Md
N
SD

  2,29
  2,00
14
  0,73

  2,21
  2,00
14
   0,58

  1,43
  1,00
14
   0,65

  1,21
  1,00
14
   0,58

  1,57
  1,50
14
   0,65

  1,57
  1,00
14
   1,16

  0,93
  1,00
14
   0,27

  1,71
  2,00
14
   0,83

Vårlöken M
Md
N
SD

  2,50
  2,00
14
  1,35

  2,07
  2,00
14
   0,92

  1,86
  1,00
14
  1,29

  1,14
  1,00
14
   0,36

  1,57
  1,00
14
   0,76

  1,50
  1,00
14
  1,09

  2,00
  1,00
14
  1,57

  1,71
  1,00
14
  1,20

Totalt M
Md
N
SD

    2,47
    2,00
103
    0,94

    2,18
    2,00
103
     0,97

    1,77
    1,00
103
    1,07

    1,35
    1,00
103
    0,71

    1,66
    1,00
103
     0,87

    1,58
    1,00
103
    1,12

    1,38
    1,00
103
     0,93

    2,15
    2,00
103
    1,11



Diskussion

De psykosomatiska symtom som är vanligast förekommande i vårt resultat, är ont i magen och
huvudvärk samt en känsla av stress, om man tittar på frekvensen varje vecka eller varje månad
(baserat på medianvärde och medelvärde). Detta bekräftas också av andra undersökningar
(Währborg & Friberg, 2002) som menar att de vanligaste psykosomatiska symtom barn uppvisar
under skoltiden är ont i magen och huvudvärk. Undersökningar visar att det finns samband
mellan stress och psykosomatiska symtom (Natvig m fl., 1999), vilket också kan ses i vårt
resultat där det mest påtagliga är hur stress har samband med ont i nacken, ont i magen, svårt att
sova och yrsel. Viktigt att komma ihåg är dock att symtomen kan bero på andra orsaker. Ont i
nacken kan t.ex. bero på dåligt ergonomiskt utprovade bänkar och stolar. Sambandet mellan
stress och huvudvärk är dock nästan obefintligt, vilket är mycket förvånansvärt. Det motsäger
också Bremberg (2000), som menar att skolsköterskorna möter allt fler och allt yngre barn med
symtom, däribland huvudvärk, orsakade av stress. Resultat i denna undersökning visar att flickor
oftare uppvisar psykosomatiska symtom än pojkar, vilket också bekräftas av Folkhälsorapporten
(Socialstyrelsen, 2001; Berntsson & Köhler, 2001). Det föreligger signifikanta skillnader mellan
skolorna när det gäller förekomsten av psykosomatiska symtom och den vanligaste skillnaden
gäller känslan av stress.  En anledning till detta kan möjligen vara att några skolor kommit längre
än andra i sitt arbete med en hälsofrämjande skola. Vi tror, att elever som är medvetna och
upplysta om t.ex. stress, lättare reflekterar och känner efter hur de mår, vilket kan påverka deras
svar.

I denna undersökning visar resultat att mobbning inte förekommer i någon större
utsträckning. Enligt Danielsson & Marklund (2000) är det vanligare att pojkar blir mobbade än
att flickor blir det. Denna undersökning visar dock att fler flickor än pojkar känner sig mobbade,
vilket vi tror kan bero på hur välutvecklad självkänslan är hos flickor respektive pojkar. Om ett år
kan denna bild kanske se annorlunda ut. Trivsel och mobbning påverkar elevernas psykiska
välmående (Dake m.fl., 2003; Währborg, 2002), vilket inte framkommer i föreliggande
undersökning, där det endast förekommer samband mellan mobbning/trivsel och yrsel. I ett
program, utvärderat av Olweus (i Dake m.fl., 2003), framkommer vikten av att det i varje fall av
mobbning skall förekomma samtal mellan mobbare, offer och berörda föräldrar. Detta anser vi
vara mycket viktigt, samt att man i ett mycket tidigt skede påbörjar dessa samtal.

Klimaten i klassrummen uppfattades av oss som mycket olika. Några klasser
uppfattades som mycket lugna och harmoniska medan andra var mer stökiga och oroliga. Detta
trodde vi i första hand berodde på skolans storlek och var skolan var belägen. Vi uppmärk-
sammade också att det i vissa klasser förekom fler vuxna än i andra. Dock visade resultatet att
eleverna mådde ganska bra i de klasser vi upplevde som stökiga och oroliga. I de klasser vi
upplevde som lugna och harmoniska uppvisade eleverna mer psykosomatiska symtom. Orsakerna
till detta kan säkert vara flera, och det är svårt att dra för stora slutsatser utifrån de korta besök
som gjordes i klassrummen.

19 % av eleverna uppger själva att deras främsta fritidssysselsättning är ”att leka”.
Detta i jämförelse med att vara med kompisar (33 %), sporta (26 %) samt spela data och titta på
tv/video (12 %). Det är intressant att de tillåter sig att leka, vid 11 års ålder, samt att inte så stor
andel av barnen sitter framför tv eller dator på sin fritid. Sammantaget är detta positivt jämfört
med dagens samhällsdebatt, där fler och fler barn blir passiva, överviktiga och vuxna i förtid.

Vad gäller enkätens reliabilitet finns två frågor som eventuellt kan vara svåra att
förstå. En gäller svårt att äta och en gäller känsla av att inte vara hungrig. Resultat gällande dessa



frågor har i vissa fall redovisats. Dessa frågor kan dock lätt missuppfattas av barnen och med
anledning av detta har ingen större vikt fästs vid dessa resultat. Tilläggas bör också att enkäterna
fyllts i hemma, vilket i vissa fall kan innebära att föräldrarna ”hjälpt till” lite väl mycket. Det är
också möjligt att vissa elever inte vågat svara helt uppriktigt, vilket kan påverka undersökningens
validitet.

Något vi i efterhand kommit på, är att det i enkäten borde ha funnits med en fråga
där varje elev skulle skatta sin egen hälsa. Detta med anledning av att flera tidigare
undersökningar och kartläggningar visar att detta har stor betydelse när man skall jämföra
elevernas upplevda hälsa med erhållet resultat. Med anledning av detta har vi svårt att jämföra
vårt resultat med större undersökningar. Vissa generella resultat går dock att överföra till vår
undersökning, men vi tror oss inte kunna generalisera vårt resultat till andra kommuner i samma
storlek. Detta beroende på att denna undersökning bara innefattat elever i årskurs fem. För att
göra elevernas hälsa rättvisa borde samtliga elever i kommunen deltaga.

Psykosomatiska symtom har i resultatdelen redovisats var för sig, med anledning av
att endast vissa specifika symtom förekommit bland frågorna i enkäten samt att resultatet blir mer
talande och tydligt. Om vi t.ex. valt att redovisa samtliga psykosomatiska symtom som en enda
variabel, skulle denna siffra lätt kunnat vara missvisande eftersom enstaka utmärkande resultat
inte skulle bli synliga. Därför kan man ifrågasätta den siffra som i NHV-rapporten (Köhler, 1990)
uppger att mobbning och psykosomatiska symtom förekommer hos mindre än 20 % av barnen.

I kommunens fortsatta arbete med den hälsofrämjande skolan, anser vi det viktigt
att schemalägga mer tid till medveten hälsoundervisning, då vi tror att detta har en framtida
positiv effekt både på individnivå och på samhällsnivå. Denna undervisning bör påbörjas vid
skolstarten, och vara ett självklart moment under hela grundskoletiden. Undervisningen, vilken
kan förekomma i flera former (temadagar, föreläsningar osv.), bör innehålla aspekter gällande
fysisk och psykisk hälsa samt ha en tydlig koppling till stress och stresshantering, vilket också
påtalas som mycket viktigt av Dombrowski (1999). Detta för att undvika den risk som föreligger
när det gäller framtida ojämlikheter och problem, t.ex. sociala skillnader i hälsorelaterade vanor
(Östberg m.fl., 2001). Vi anser således att barn tidigt bör få med sig grundläggande värderingar
där stress oftast innebär något negativt. Detta eftersom barnens hjärna ännu inte är fullt utvecklad
och därmed känsligare för stress och påfrestningar än en vuxens hjärna (Ahmad & von Knorring,
2002).

Slutsatsen från denna undersökning är att eleverna i årskurs fem i aktuell kommun
mår relativt bra och att psykosomatiska och psykosociala besvär förekommer i liten utsträckning.
De faktorer som tydligast påverkar hälsoupplevelsen är stress, höga krav samt känslan av att klara
av det man själv vill. Mellan kommunernas skolor finns vissa skillnader. Tydligast är att
Gullvivans elever får sämst värden när det gäller förekomsten av mobbning, hur de mår och hur
de trivs, medan Liljekonvaljen i samma frågor får bäst värden.

Eftersom skillnader mellan skolorna påvisats både när det gäller trivsel och
psykosomatiska symtom, anser vi att kommunen behöver göra en undersökning där alla elever
ingår. Man bör också fundera över hur de elever som mår dåligt fångas upp och vad de får för
hjälp och stöd. Har nuvarande personal tillräckliga resurser? I vilken utsträckning känner barnens
föräldrar att de får adekvat hjälp? Vi anser att det i dagens skolor behövs fler vuxna som
förmedlar grundläggande trygghet samt skapar förutsättningar för att varje elev skall bli ”sedd”.

Att barns hälsa och välmående inte bara kan ses ur ett perspektiv, är för oss alldeles
uppenbart. I dagens samhälle måste man titta på barnens situation ur ett mångfasetterat
perspektiv. Många undersökningar har gjorts där man tittar på barnens hälsa ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Vi har således valt att inte belysa detta perspektiv utan fokusera på



hur barnen mår och vad som påverkar deras hälsoupplevelse. Vi anser att vidare forskning bör
inriktas på flera kommuner i samma storlek där det finns större variation när det gäller etnicitet
och ekonomisk struktur. Antalet frågor bör vara fler och frågornas art bör vara av något djupare
karaktär samt innefatta socioekonomiskt perspektiv, vilket kan ge resultatet en helt annan tyngd.
Det kan också vara nödvändigt att använda sig av djupintervjuer.

Positivt utifrån denna undersökning är att det finns gott hopp för de elever som
medverkat i undersökningen att fortsätta utvecklas till friska och hälsomedvetna vuxna, som i sin
tur förhoppningsvis förmedlar sunda värderingar till sina egna barn.
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Enkät om hur du har det i skolan

Vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa oss genom att svara på några
frågor. Det är helt frivilligt att vara med och du kan sluta fylla i när du vill.
Dina svar kommer att vara konfidentiella. Det betyder att ingen kommer att
veta att det är just du som svarat på ett visst sätt. Det är viktigt att du fyller i
de svarsalternativ som passar bäst just för dig. Är det något du undrar över
eller inte förstår vill vi att du frågar någon vuxen. Är det något du undrar
över i efterhand kan du kontakta oss på telefon: xxx-xxxx xxx (Anna).

1. Är du flicka eller pojke? Flicka   

Pojke

2. Hur gammal är du? …………..

3. Vilket land kommer dina föräldrar från?

Min ena förälder kommer från…………………………..

Min andra förälder kommer från…………………………..

4.                  Vad gillar du att göra efter skolan?

……………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………

Bilaga 1



Sätt kryss för det svar som
passar bäst för dig

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

5. Tycker du att det du lär dig i skolan är viktigt?

6. Hur ofta har du något att säga till om när det
gäller ditt skolarbete (läxor, prov och innehåll
på lektionerna)?

7. Förstår du allt som dina lärare säger i skolan
under lektionstid?

8. Upplever du att du har för mycket arbete att
göra i skolan?

9. Tycker du att skolan ställer för höga krav på
dig som elev?

10. Trivs du på din skola?

11. Hur ofta är du med någon kompis på rasterna?

12. Upplever du att dina klasskamrater godkänner
dig som du är?

13. Vågar du alltid säga vad du tycker?

14. Hur ofta känner du att du klarar av
det du själv vill?

15. Förekommer mobbning i din klass?

16. Har du känt dig mobbad någon gång?

17.                Hur tycker du det skall bli att börja i 6:an?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



18.                 Hur känns det att byta skola?
(Skall du inte byta skola inför sjätte klass, behöver du inte svara på denna fråga!)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………

Här kommer några frågor där vi vill att
du markerar om och hur ofta du i så fall
haft följande besvär.

Sätt kryss för det svar som
passar bäst för dig

Aldrig Några
gånger
per år

Varje
månad

Varje
vecka

Varje
dag

19. Huvudvärk

20. Ont i magen

21. Svårt att sova.

22. Yrsel

23. Ont i nacken.

24. Känsla av att inte vara hungrig

25. Svårt att äta

26. Känt dig stressad.

 27.    Har du några andra besvär, och i så fall vad?   ………………………………………………

28.            Om du har några besvär eller problem, vem känner du då att du kan prata med?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tack för att du ville vara med i vår undersökning!

Anna & Christina



Hej!

Vi heter Anna Börjesson och Christina Wärme Olsson. Vi studerar psykologi på Högskolan i
Vänersborg och skall göra ett examensarbete som skall innefatta en praktisk undersökning. Syftet
med vår undersökning är att kartlägga hur elever i årskurs fem i xxxxxxxxx kommun mår.
Skolchef xxxxx xxxxx är informerad och har gett sitt samtycke till undersökningen, där alla
elever i årskurs fem i kommunen kommer att deltaga. Även rektorn på varje skola är informerad
om undersökningen. Vi har också informerat skolsköterska och skolpsykolog om att
undersökningen kommer att genomföras.

Kartläggningen kommer att ske genom att enkäter lämnas ut till eleverna, någon gång under
vecka 39-41. Vi ser gärna att enkäterna fylls i hemma och vi är tacksamma om någon vuxen finns
till hands om eleven behöver hjälp. Varje enkät kommer att behandlas konfidentiellt, vilket
innebär att lämnade uppgifter inte kommer att kunna härledas till en enskild individ. Det är
frivilligt att fylla i enkäten och eleven kan när som helst avbryta sin medverkan.

Resultatet vi får fram kommer att presenteras för rektorer och skolchef och kan förhoppningsvis
vara ett led i deras arbete för en hälsofrämjande skola.

Vi är mycket tacksamma för att just Ditt barn får medverka i vår undersökning!

Om Ni har några frågor får Ni gärna höra av Er till oss, rektor eller skolchef.
Enkäten skall lämnas till klassföreståndaren senast den 7 oktober 2003, tillsammans med detta
brev (hophäftat).

Tack på förhand!

Vänersborg,  September 2003.

Anna Börjesson och Christina Wärme Olsson
Telefon: xxx-xxxx xxx

Jag ger tillstånd till att mitt barn ………………………..ingår i undersökningen.

Jag ger inte tillstånd till att mitt barn ……………………ingår i undersökningen.

………………………………………
Vårdnadshavares namnteckning

………………………………………
Namnförtydligande
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