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1. INTRODUKTION TILL PROBLEMOMRÅDET 
 
Vi fattade intresse för det här ämnet för något år sedan. Vi hade valt att jobba med barn 
och rädsla som ett tema på en praktikperiod. Där såg vi att det fanns mycket rädsla 
bland barnen. Vi upplevde att det fanns ett behov av att prata och berätta för någon om 
olika rädslor. Anledningen till att vi började jobba med detta område är bl.a. att vi tror 
att det finns mycket ”dold” rädsla hos barn. 
 
”Barn och rädsla” (1969) och ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam” (1985) av 
Inga Sylvander och Maj Ödman är de böcker som givit oss inspiration och en modell 
för vår undersökning. 
 
Syftet med vår undersökning är att se vad barn är rädda för idag. Vad är de flesta 
rädda för? Vad är de mest rädda för? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 
Hur hanterar barn sin rädsla? Vilken relation har de till andra människor i en situation 
då de blir rädda? 
 
Vi anser att det är angeläget att denna undersökning görs p.g.a. att vi ska få reda på 
mer om barns rädslor, då det är en viktig del i vårt kommande yrke som lärare. Även 
andra yrkesgrupper som arbetar med barn samt föräldrar kan ha användning av vad vi 
har fått fram. 
 
Vi vill även göra en jämförelse med tidigare undersökningar om vad barn är rädda för. 
Har det förändrats något? Vi utgår från undersökningar som Inga Sylvander och Maj 
Ödman har gjort vid två tillfällen, vilka publicerades 1969 och 1985. 
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2. BARN OCH RÄDSLA - EN UNDERSÖKNING I VÅR TID 
 
Undersökningens uppläggning och genomförande 
 
Vi gjorde vår undersökning i våra respektive praktikskolor. Skolorna ligger i Bollnäs 
och Gävle. Båda skolorna är stadsskolor. Undersökningen utfördes i fem olika klasser, 
varav tre stycken i åk 6 och en vardera i åk 4 och 5. Sammanlagt deltog 123 barn i 
undersökningen. Vi använde oss av uppsatser, teckningar och intervjuer. 
 
Tidigare undersökningar om barn och rädsla 
 
I val av metod grundade vi oss på tidigare undersökningar av Inga Sylvander och Maj 
Ödman. Sylvander är psykolog och fick 1985 hedersdoktorstitel för sina insatser inom 
barnpsykiatrin. Ödman är Montessorilärare och har studerat psykologi. Hon utnämn-
des till hedersdoktor i medicin 1985. De har gjort två undersökningar om barn och 
rädsla. Den första undersökningen publicerades 1969 och fick titeln ”Barn och rädsla”. 
Materialet till denna bok, som bestod av 408 uppsatser skrivna av barn i åldrarna 9-12 
år, samlades in 1962 och 1968. 
 
I uppsatsen fick barnen skriva om ett annat barns rädsla, eftersom det är lättare för 
barnen att öppna sig då. De skriver oftast om sig själva eller om någon rädsla upplevd 
eller berättad omkring dem. Titeln på uppsatsen var ”En gång var Lena/Lennart rädd.” 
 
Den senaste undersökningen genomfördes 1984 och blev underlag för boken ”Jag är 
rädd för att bli bortglömd och ensam”, vilken publicerades 1985. Denna gång deltog 
540 barn i åldrarna 9-12 år. Materialinsamlingen ägde rum i samma skolor och på 
samma orter (Stockholm, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik) som vid den förra 
undersökningen. Denna gång fick barnen skriva en uppsats (”En gång var Stina/Sten 
rädd”), fylla i ett frågeformulär och rita en teckning. Dessutom genomfördes intervjuer 
med 130 barn. 
 
Arbete i våra praktikklasser 
 
I två av klasserna, d.v.s. våra praktikklasser, utförde vi ett temaarbete om rädsla. Det 
utfördes före undersökningen. Vi jobbade i huvudsak på likartat sätt. Temaarbetet 
utfördes för att ge eleverna inspiration inför det kommande uppsatsskrivandet. Vi 
arbetade med skönlitteratur som behandlade rädsla på olika sätt. Vi läste högt ur 
böckerna ”Huggaren” av Anna-Lena Wästberg och ”Vem ska trösta Knyttet?” av Tove 
Jansson. Barnen fick även läsa egna böcker om rädsla. Vi tog hjälp av biblioteket som 
plockade fram en klassuppsättning av lämpliga böcker. När barnen hade läst en eller 
flera böcker fick de i grupp berätta för varandra om vilken typ av rädsla boken innehöll. 
Diktboken ”Liten och rädd” som är skriven av en vuxen och ett barn (Inger och Martin 
Skote) lästes högt för barnen. Vi diskuterade dikterna som innehåller olika typer av 
rädsla. För att ta upp om rädslor förr i tiden på ett roligt och spännande sätt använde vi 
oss av gamla svenska sägner (”Oknytt” och ”Kvinnan som var gift med en varulv av 
Bengt af Klintberg och Ewa Östergren). I arbetet med sägnerna fick barnen till uppgift 
att läsa en sägen hemma som de sedan skulle berätta för varandra i grupp. Sägnerna 
handlade t.ex. om tomtar, troll, häxor, vittror, skogsrået och sjöodjur. Barnen fick skriva 
och rita om sitt ”oknytt”. 
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Vi diskuterade i klassen om vad barn är rädda för och kom sedan in på vuxnas rädsla. 
För att ta reda på mer om vuxnas rädsla, så fick barnen förbereda och genomföra en 
intervju med en förälder eller en annan vuxen. Innan intervjun gick vi igenom inter-
vjuteknik och barnen fick öva sig genom att intervjua varandra. Frågor som barnen 
ställde till en vuxen var t.ex.: Vad var du rädd för när du var liten? Vad är du rädd för 
nu? Vad är du mest rädd för? 
 
Materialinsamling 
 
Efter att vi arbetat med ett tema om rädsla i våra praktikklasser så samlade vi in det 
material som vi bygger vår undersökning på. I tre av de fem klasserna skedde inget 
förarbete, utan barnen fick bara uppgiften presenterad för sig. Alla skulle skriva en 
uppsats och rita en teckning om ett annat barns rädsla. Vi ville undersöka om barnen 
verkligen skulle skriva om sin egen rädsla, vilket Sylvander och Ödman hävdar att de 
gör. 
 
1. Uppsatser 
 
Barnen fick till uppgift att ta med sig en bild på ett barn i deras egen ålder. De fick själva 
välja om det skulle vara en pojke eller flicka. Barnen fick själva bestämma ett namn på 
”sitt” barn. Titeln på uppsatsen var ”En gång var … rädd”. Vissa barn valde dock att 
ändra lite på titeln, men innehållet var detsamma. 
 
Alla tillfrågade barn deltog i undersökningen. De verkade ha mycket att skriva om, det 
var någon som hade svårt att komma igång. Några barn hade tagit med sig bilder där 
det även fanns andra saker med förutom barnet (t.ex. en skateboard) vilket medförde 
svårigheter att skriva om något annat än just det föremålet. I en klass tog vi istället med 
en overheadbild på en pojke och en flicka. 
 
2. Teckningar 
 
Efter uppsatsen fick de rita en teckning om när ”deras” barn var rädd. De flesta valde 
att illustrera uppsatsen, andra ritade något annat. Vid en första studie av bilderna var 
det svårt att upptäckta detaljer som barnen hade ritat på sina bilder. Men när vi senare 
intervjuade dem, så kunde vi se saker i bilderna som vi inte tidigare observerat. 
 
3. Intervjuer 
 
Vi har intervjuat 41 barn. Nio stycken ur åk 4, fem stycken ur åk 5 och 27 stycken ur åk 
6. Intervjuerna var i samtalsform. Under intervjuerna förde vi anteckningar. Intervju-
erna utfördes med ett barn i taget i ett enskilt rum. Längden på intervjuerna varierade, 
från 15-45 minuter. Vissa barn var fåordiga, medan andra barn tycktes kunna prata 
nästan hur länge som helst. Vi tyckte att det var viktigt att barnen fick den tid de 
behövde för att ”prata av sig”. Det var också viktigt att få sitta i fred utan att bli störd, då 
ämnet är känsligt. Frågor som vi ställde till alla barn var: 
- Vad är du rädd för? 
- Vad är du mest rädd för? 
Vi tog även reda på om uppsatsen och teckningen beskrev deras egen rädsla, eller en 
rädsla upplevd eller berättad omkring dem. 
 

 6



 

Om vår undersökning - analys 
 
När vi analyserade barnens uppsatser använde vi samma modell som Sylvander och 
Ödman utarbetat. Tre stycken delanalyser gjordes på varje uppsats. Vi tittade först på 
vilken typ av rädsla de hade skrivit om och vilket försvar de använde sig av för att 
hantera rädslan. Den sista delanalysen tar upp vilken relation barnet har till andra 
människor vid rädsloupplevelsens upplösning. 
 
Här följer en förklarande text över analysens tre delar, (d.v.s. rädsla, försvar och 
relationer) vars innehåll bygger på fakta hämtat ur Inga Sylvander och Maj Ödmans 
böcker, ”Barn och rädsla”(1969) samt ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam” 
(1985). 
 
Rädsla - Vad är det? 
 
Rädsla är något som varje människa föds med för att kunna skydda sig själv mot olika 
faror. Den utvecklas och förändras vartefter man blir äldre.” Hur det individuella 
mönstret ser ut hos en vuxen beror bl.a. på förutsättningar, händelser, bearbetning och 
mognad hos var och en.” (1969, sid. 5) 
 
En vuxen kan lättare än ett barn, avgöra om en situation är farlig eller ofarlig. Rädsla är 
en normal känsla, som uppkommer när man upplever en yttre fara, man kan t.ex. bli 
uppskrämd av en hund. När rädslan däremot kommer inifrån utan särskild yttre 
påverkan, kallas den inom psykologin för ångest. 
 
Ångesten som uppstår genom inre upplevelser, gestaltar sig i form av skräckfantasier, 
mardrömmar och en allmän oro. Ångesten kan även gälla en viss företeelse, t.ex. 
cellskräck. Alla människor bär på en viss ångest, men hos somliga är den större och 
svårare att klara av. 
 
”Rädsla och ångest finns hos alla. Ju mer en individ har av inre ångest desto mer 
psykiska problem har den. Det är ”friskare” att barn i 9-12 års ålder i vanlig miljö 
upplever mer realitetsbetonad rädsla än inre ångest.” (1969, sid. 8) 
 
Försvar - Hur hanterar barnen rädslan? 
 
För att klara av att hantera sin rädsla, måste varje människa utveckla ett försvar. När 
man är liten, så reagerar man primitivt på otäcka situationer. Vartefter man växer, blir 
äldre och mognar utvecklas skyddsmekanismerna successivt. Beteendet blir mer 
kontrollerat. Effektiviteten hos försvarsmekanismerna varierar. Vissa försvarsmeka-
nismer dämpar rädslan bara för stunden, eller nästan ingenting alls. 
 
Relationer - Vilken relation har barnen till andra människor i rädslosituationens 
upplösning? 
 
När man är vuxen klarar man ofta av påfrestningar av olika slag själv. Ett barn däremot 
behöver länge stöd av någon vuxen i dess närhet. Barnet kommer så småningom att 
utvecklas och mogna till en större självständighet. 
 

 7



 

Om vår undersökning - analys och resultat 
 
Som vi tidigare nämnde så analyserades varje uppsats i tre delar (rädsla, försvar och 
relationer). Varje del har sedan delats in i olika kategorier. Dessa kategorier är utar-
betade av Sylvander och Ödman. Vi har analyserat och delat in vårt material enligt 
deras modell. Rädslan är indelad i sju olika typer av rädsla. Hur man hanterar rädslan 
är indelat i sju olika typer av försvar. Relationen till andra människor vid rädslositua-
tionens upplösning är indelad i tre olika kategorier. 
 
Om en uppsats innehåller olika typer av rädsla, försvar eller relationer har den place-
rats efter dess huvudsakliga innehåll. Varje uppsats har alltså räknats med endast en 
gång i varje delanalys. 
 
För att ytterligare belysa de olika kategorierna inom respektive grupp så har vi valt att 
visa några typiska exempel ur uppsatserna. Dessa exempel återfinns i bilaga 2. 
 
Rädsla 
 
Här nedan följer förklaring och resultat av de sju olika kategorierna av rädsla. Resul-
tatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 A (se bilaga nr 1). 
 
1. Fysisk fara (se bilaga 2 a) 
Den här gruppen av rädslor är sådana som är rent ”fysiska”. Några exempel är 
mobbing, trafikolyckor, ”fullgubbar”, gå vilse i skogen, mördare och andra fysiska 
personer t.ex. mystiska män. Hit hör även rädslor såsom att man är rädd för åska, eld 
och bränder, åka hiss och höjder. Djur är också en vanlig orsak till rädsla i den här 
kategorin. Det kan t.ex. vara spindlar, ormar, älgar och stora hundar. Enligt vår tolkning 
av uppsatserna så är den fysiska faran klart störst. Mer än hälften av barnen tillhör 
denna grupp (56,9 %). Gruppen är jämnt fördelad mellan pojkar och flickor. 
 
2. Social rädsla (se bilaga 2 b, c) 
Social rädsla är en rädsla som hör ihop med att misslyckas, att göra bort sig och att ha 
prestationsångest. Att ha ansvar för någon, t.ex. ett djur eller ett syskon kan framkalla 
oro. Under tiden man har ansvaret för någon kan en olycka hända. Pojkarnas grupp är 
här något större än flickornas. I övrigt så är denna grupp den näst minsta (3,3 %). 
 
3. Straff - skuld (se bilaga 2 d) 
Här upplever man rädsla för att man har gjort något som inte är tillåtet. Att man ska bli 
straffad för det man har gjort. Man kan t.ex. ha snattat i en affär, tappat bort eller haft 
sönder något. Man är rädd för att bli utskälld. Detta är den minsta gruppen (1,6 %), 
som dessutom är jämnt fördelad mellan pojkar och flickor. 
 
4. Inbillad fysisk fara (se bilaga 2 e) 
Här är man rädd för något som senare visar sig helt ofarligt. Ett.ex.empel kan vara att 
man går hem från en kompis på kvällen och hör ett ljud. Man tror att det är en ”farlig 
figur”, men så visar det sig att det bara var en katt. Man kan bli förföljd av någon som 
senare visar sig vara en kompis eller förälder. Det finns alltid en naturlig, ofarlig 
förklaring till det som först verkade skrämmande. Den inbillade fysiska faran är den 
näst största gruppen (14,6 %). Här dominerar flickorna (knappt 7 % mer än pojkarna). 
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5. Inducerad fara (se bilaga 2 f) 
Det här är rädsla som kommit utifrån t.ex. från tv, video, skräckhistorier och annat 
liknande och sedan stannat kvar. Rädslan kan dyka upp vid upprepade tillfällen även 
långt efter att man har blivit rädd. Pojkarna har en stor majoritet i den här gruppen 
(drygt 8 % mer). Inducerad fara är den fjärde största gruppen (8,1 %). 
 
6. Inre upplevelser (se bilaga 2 g) 
En inre upplevelse kan vara t.ex. en skräckdröm eller en fantasi. Det är något som är 
överdrivet hemskt. Man klarar inte riktigt av att hantera sin rädsla och den blir kvar-
stående. Det här är den tredje största gruppen (10,6 %). Det är ingen större skillnad 
mellan pojkar och flickor. 
 
7. Övergivenhet - ångest (se bilaga 2 h) 
Denna kategori präglas av ångest inför t.ex. ensamhet och död. Ångesten som 
kommer inifrån upplevs som väldigt hemsk. Här är flickorna är en något större grupp 
(drygt 2 % mer). Gruppen är dock inte så stor (4,9 %). 
 
Försvar 
 
Här nedan följer förklaring och resultat av de sju olika kategorierna av försvar. Resul-
tatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 B (se bilaga nr 1) 
 
1. Bearbetning, adekvata åtgärder (se bilaga 2 i) 
Man är rädd för något, men gör någonting för att bearbeta sin rädsla. Är man t.ex. rädd 
för att gå upp på övervåningen, så går man dit för att övertyga sig själv om att det 
egentligen inte är farligt.” Att kunna stå ut med sin rädsla så pass att man tar mod till 
sig att undersöka och på så sätt skaffa sig visshet kan tyda på ångesttolerans.” (1985, 
sid. 51) Gruppen är väldigt jämnt fördelad mellan pojkar och flickor. Den är den tredje 
största gruppen (14,6 %). 
 
2. Flykt (se bilaga 2 i, k) 
Både fysisk och psykisk flykt räknas till den här försvarstypen. Man kan t.ex. springa 
ifrån det skrämmande eller tänka på något annat, somna eller svimma för att und-
komma rädslan. Rädslan dämpas dock bara för stunden, den finns kvar och kan dyka 
upp vid andra tillfällen. Denna grupp är överlägset störst (39,8 %). Flickornas grupp är 
knappt 10 % större än pojkarnas. 
 
3. Förnekande (se bilaga 2 l) 
Man förnekar att man är rädd, fast man egentligen är det. Förnekandet kan också 
innebära att rädslan är obefogad, t.ex. att den ”mystiske” mannen visar sig vara pappa. 
Även denna grupp är ganska stor (17,9 %). Det är den näst största gruppen. Pojkarna 
är här representerade med knappt 4 % mer. 
 
4. Försök till försvar (se bilaga 2 m) 
Här försöker man på olika vis att bemästra rädslan. När ett sätt inte fungerar försöker 
man på ett annat sätt, men det är ineffektivt, man hittar aldrig en lösning. En jämnt 
fördelad grupp, mellan pojkar och flickor. Den är den näst minsta gruppen (7,3 %). 
 
5. Överdrivna skuldkänslor (se bilaga 2 n) 
Till den här kategorin hör även rädsla för straff. Skuldkänslorna är stora liksom rädslan 
för att bli straffad för något man gjort. Man vågar t.ex. inte berätta för sin mamma eller 
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pappa om något man gjort, som upplevs vara fel eller förbjudet. Detta är den allra 
minsta gruppen (3,3 %). Flickornas grupp är knappt 3 % större än pojkarnas. 
 
6. Passiv (se bilaga 2 o) 
Man gör inte något åt sin rädsla, utan förhåller sig passiv i situationen. Ofta så pratar 
man inte med någon om sin rädsla och ångesten finns fortfarande kvar. (1985, sid. 67) 
Pojkarna är här representerade med knappt 7 % mer än flickorna. Gruppen är inte så 
stor (8,9 %). 
 
7. Otillräckligt försvar (se bilaga 2 p) 
Försvaret för att kunna klara av sin rädsla är här otillräckligt, ångesten tar överhand 
och finns kvar. Denna grupp är en rätt liten grupp (8,1 %). Även här tillhör pojkarna den 
större gruppen, knappt 2 % mer. 
 
Relationer 
 
Här nedan följer förklaring och resultat av de tre olika kategorierna av relationer. 
Resultatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 C (se bilaga nr 1) 
 
Vid upplevelsens upplösning: 
 
1. Ingen hjälp (se bilaga 2 q) 
Personen i fråga får ingen hjälp från någon annan människa. Pojkarna har 63,6 % och 
flickorna har 44,1 % alltså är pojkarnas grupp knappt 20 % större. Sammanlagt är det 
här den största gruppen (52,8 %). 
 
2. Någon hjälp (se bilaga 2 r) 
Föräldrar, syskon, kamrater eller någon annan kommer till undsättning. Relationen är 
positiv. Här är flickornas grupp 17 % större än pojkarnas. Sammanlagt är även denna 
grupp väldigt stor (43,9 %). 
 
3. Negativ respons (se bilaga 2 s) 
Situationen blir förvärrad genom att någon kommer och t.ex. grälar. Den här gruppen 
är väldigt liten jämfört med de två övriga (3,3 %). Flickornas grupp är knappt 3 % större 
än pojkarnas. 
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3. DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Om uppsatserna 
 
Vår undersökning fungerade bra, men några saker kunde vi ha gjort på ett bättre sätt. 
Vid uppsatsskrivningen hade barnen fått i uppgift att ta med sig en bild på ett barn i 
deras egen ålder. Ifall bilden föreställde ett barn som höll på med någonting (t.ex. 
någon som åt melon eller åkte skateboard) så hade de svårt att skriva om någonting 
annat. I en klass prövade vi med att ta med en overheadbild på två barn, en flicka och 
en pojke. De fick välja vilket barn de ville skriva om. Där uppstod inte samma problem. 
Samtidigt upplevde vi att barnen blev mer engagerade i sitt skrivande om de hade ett 
”eget” barn att skriva om. Vi skulle ha varit tydligare i våra instruktioner, så att de inte 
tog med sig bilder som även innehöll andra detaljer. 
 
Om teckningarna 
 
Teckningarna som barnen ritade var väldigt intressanta. När vi studerade dem så såg 
vi till en början inte några stora väsentligheter. Men under intervjuerna så såg vi 
detaljer på bilderna som ej kommit fram i uppsatserna. 
 
Under intervjun berättade en flicka att hon brukar bli rädd efter att ha tittat på hemska 
filmer. En gång hade hon sett en film där man såg skuggor i speglarna, fast det inte var 
någon där. Efter det brukade hon gå omkring och titta i speglarna hemma. Det kanske 
fanns en skugga där? Först vid intervjun lade vi märke till skuggan hon hade ritat i 
spegeln på sin teckning (se bilaga 3 a). 
 
En av pojkarna berättade att han är väldigt rädd för mördare. Han tror att det beror på 
att han har sett otäcka filmer. Hans teckning visar tydliga tecken på att han verkligen är 
rädd för mördare (se bilaga 3 b). 
 
En annan flicka berättade att hon är väldigt mörkrädd. Hon brukar ofta ligga och tänka 
på hemska saker på kvällarna när hon ska sova. Efter att ha sett Dracula på tv blev hon 
ännu mer mörkrädd. Hennes rum ligger bredvid köket och hon hör därför konstiga ljud 
bl.a. från kylskåpet. Fast hon vet att det är kylskåpet som låter inbillar hon sig att det är 
Dracula som kliver upp ur deras kökssoffa (se bilaga 3 c). 
 
De flesta barn hade ritat till uppsatserna, medan några hade valt att göra en bild som 
var fristående. Det är olika från barn till barn hur de väljer att illustrera sina känslor. 
 
Om intervjuerna 
 
Vid intervjuerna var det väldigt viktigt att vi fick sitta i ett enskilt rum med barnet. Om 
någon kom in så märkte vi att barnet tystnade. Intervjuerna var väldigt intressanta och 
givande då de flesta barnen öppnade sig och gav mycket av sina tankar till oss. Några 
pojkar hävdade att de inte var rädda för något nu, bara när de var ”liten”. Intervjuerna 
var ett viktigt komplement till uppsatserna. Vi fick reda på om Sylvander och Ödmans 
teorier verkligen fungerade. Skulle barnen skriva om sig själva? Efter genomgång av 
intervjuresultaten fann vi att 88 % av de barn som vi intervjuade hade skrivit om sin 
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egen rädsla. De övriga 12 % hade dock valt att rita en av sina rädslor. Vi antar att det 
kan bero på att de barnen har lättare att uttrycka sina känslor genom en bild. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi är medvetna om att vårt resultat kanske inte helt stämmer överens med verklighe-
ten, eftersom det kan finnas saker som barnen inte vill berätta för någon. Det kan vara 
något som händer inom familjen, t.ex. incest, misshandel eller drogmissbruk. 
 
Vad är de flesta rädda för? En analys av uppsatserna 
 
Av de sju olika kategorierna av rädsla är fysisk rädsla överlägset störst. Rädslan i den 
här kategorin är störst inför ”mystiska” män, (fullgubbe, okänd man, man med vapen, 
mördare eller man som förföljer) tätt följt av djur (spindlar, ormar, älgar, sniglar och 
björnar). Rädslan inför olyckor (bil, båt, flyg och cykel) är också stor. Den fysiska faran 
är i vår undersökning alltså väldigt stor (56,9 %). Vi tror att en orsak till det kan vara att 
barnen i vår undersökning är trygga. 
 
Enligt Sylvander och Ödman (1969 sid. 8) är det ”… ‘friskare’ att barn i 9-12 års ålder i 
vanlig miljö upplever mer realitetsbetonad rädsla än inre ångest.” Fysisk fara räknas 
som en realitetsbetonad rädsla. (1985 sid. 15-16) 
 
En annan möjlig tolkning till att den fysiska faran är så stor kan vara att barnen inte 
vågar uttrycka sina djupare känslor i uppsatserna. 
 
Skillnader mellan pojkar och flickor - rädsla 
 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte så stor, förutom kategori 4 och 5 (inbillad 
fysisk fara och inducerad fara). Eftersom den inbillade fysiska faran, enligt Sylvander 
och Ödman, är en relativt ofarlig och ytlig rädsla, (1985 sid. 28) ser vi inte särskilt 
allvarligt på att flickgruppen är så mycket större. Mer alarmerande är dock att pojkarna 
dominerar så stort inom den inducerade faran. Vad kan detta bero på? Vi tror att pojkar 
tittar oftare på våldsfilmer på tv och video, än vad flickor gör. 
 
Skillnader mellan pojkar och flickor - försvar 
 
De flesta barnen i vår undersökning hanterar sin rädsla genom försvarsmekanismen 
flykt. Flickorna väljer i större utsträckning än pojkarna att fly ifrån det farliga. Flykten 
kan ske antingen fysiskt eller psykiskt. Det är svårt att finna en förklaring till varför 
flickorna tillhör den större gruppen här. En möjlig tolkning är att de flyr från en fysisk 
fara. Som vi tidigare nämnt är rädslan störst inför ”mystiska” män, inom kategorin 
fysisk fara. Vi tror att flickorna känner större oro för att bli överfallen av en man än vad 
pojkarna gör. Man läser ofta i tidningarna om flickor som på olika sätt blivit antastade 
av män. 
 
Pojkarna använder oftare förnekande som försvarsmekanism än vad flickorna gör. Vi 
tror att det kan bero på att de inte törs erkänna sin rädsla, utan förnekar den. Det kan 
kännas ”fegt” att erkänna att man är rädd. 
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Flickorna beskriver oftare i sina uppsatser en överdriven skuldkänsla än vad pojkarna 
gör. Kan det vara så att flickorna uppfostras till att vara ”duktiga”, lydiga och därmed 
blir rädda för att göra ”fel”? 
 
I kategori 6 och 7 (passiv och otillräckligt försvar) är pojkarna i majoritet. En tolkning av 
detta kan vara att pojkarna är otryggare eftersom de i tystnad går och bär på sin 
ångest. Vi tror att de i allmänhet har svårare för att öppna sig och prata om sina 
känslor. 
 
Skillnader mellan pojkar och flickor - relation 
 
Vårt uppsatsmaterial tyder på att flickorna i betydligt större utsträckning får eller söker 
hjälp vid rädsloupplevelsens upplösning. Pojkarna väljer oftare att klara sig själva. 
Detta kan tyda på att de känner krav på att vara modiga och inte visa svaghet inför sin 
omgivning. (1985, sid. 79) 
 
Intervjuerna 
 
”Vad är du rädd för?” 
 
På frågan ”Vad är du rädd för?”, svarade mer än hälften av barnen att de är mörkrädda. 
De är bl.a. rädda för spöken, gengångare, lik, inbrottstjuvar, monster, Dracula, föns-
tertittare och att i allmänhet vistas i mörker. 
 
Lika många av barnen svarade att de är rädda för att gå eller cykla hem ensamma från 
någon kompis på kvällen. En del är så rädda att de inte alls vågar ta sig hem själva. De 
försöker att lösa det på olika sätt. En förälder får komma och möta dem, eller också 
följer kompisen med halva vägen. 
 
Knappt hälften av barnen är rädda för att vara ensam hemma. Barnen berättade hur de 
gör för att dämpa sin rädsla. De går omkring och tänder en massa lampor, kontrollerar 
så att ingen är där, pratar och umgås med sina djur, knäpper på tv:n, radion eller 
videon för att inte höra konstiga ljud. Ett barn brukar öppna en ytterdörr för att gran-
narna ska höra eventuella rop på hjälp. 
 
Övriga saker som barnen angav att de är rädda för är bl.a. eld, djur, mördare och att 
någon i familjen ska bli skadad eller sjuk. 
 
När vi har räknat ut ovanstående resultat finns vissa barn medräknade flera gånger 
eftersom de angav flera saker som de är rädda för. 
 
Vi tolkar detta intervjuresultat som så att många barns rädslor dyker upp just när de är 
ensamma. De kan antingen ligga ensam i sin säng och vara mörkrädda, cykla hem 
ensam eller vara ensam hemma. Här ser vi tecken på det som Sylvander och Ödman 
beskriver angående barns behov av vuxen närvaro. Även om barn måste få pröva sig 
fram för att klara av situationer när de blir rädda, så behöver de stöd av vuxna. ”Varje 
individ behöver få pröva sig fram för att lära sig bemästra allt svårare situationer. Men 
ett barn behöver länge en vuxen till hands som kan gripa in, trösta och lugna när så 
behövs.” (1969, sid. 84) 
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”Vad är du mest rädd för?” 
 
När vi frågade barnen: ”Vad är du mest rädd för?”, svarade de flesta att de är mest 
rädda för att det ska hända deras familj något, t.ex. att någon ska försvinna, råka ut för 
en våldtäktsman, dö genom en bilolycka, bli mördade eller dö på annat sätt. 
 
Resten av barnen angav att de är mest rädda för att det ska hända dem själva något, 
t.ex. att bli mördad, brinna inne, träffa en gengångare, råka ut för en psykpatient, att 
dö, att bli ensam i livet eller att vara utan kompisar. 
 
De flesta barn svarade alltså att de är mest rädda för död i någon form. Våra uppsatser 
visade dock inga stora tecken på denna typ av rädsla. Vi tror att det kan bero på att 
rädslan för t.ex. att någon i familjen ska dö ligger mycket djupare och därmed tänker 
man inte på det lika ofta som man gör med rädslor man kommer i kontakt med dagli-
gen. 
 
Många barn funderade ett tag innan de besvarade frågan om vad de är mest rädda för. 
Vi ser det som ett tecken på att de flesta barn tänker oftare på vardagliga rädslor, och 
att rädslan för död inte hör dit för de flesta. Viktigt är dock att poängtera att en del barn 
råkar ut för dödsfall i omgivningen, och därmed tänker på det oftare än vad andra barn 
gör. 
 
Fördelar och nackdelar med vår undersökning 
 
Vår undersökning har den fördelen att barnen på ett eller annat sätt väljer att dela med 
sig om sin egen rädsla. Antingen väljer de att skriva en berättelse eller så väljer de att 
rita en bild för att det känns bättre eller enklare. Dessutom är intervjuerna ett bra sätt 
att komma barnen och deras tankar ett steg närmare. Barnen tyckte att det var 
intressant att bli intervjuade och det var många som blev besvikna när vi inte hann 
prata med dem. Nackdelen med vår undersökning är att vi helst skulle ha velat 
intervjua alla barn. Tiden räckte tyvärr inte till, men vi önskar så här i efterhand att den 
hade gjort det. 
 
Förslag på ytterligare undersökningar 
 
Man kan utvidga den här undersökningen med att t.ex. jämföra olika åldrar, barn från 
olika bostadsområden, olika städer eller tydligare gå in för att jämföra skillnader mellan 
pojkar och flickor. Man kan försöka ta reda på vad eventuella skillnader eller likheter 
beror på. 
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4. EN ÖVERSKÅDLIG MODELL - RESULTAT OCH ANALYS 
 
För att lättare kunna tyda resultaten från vår undersökning har vi gjort en modell där 
man kan läsa de tre delanalyserna av uppsatsen i procentuell storleksordning. I första 
kolumnen följer de sju rädslokategorierna i storleksordning, i andra kolumnen visas 
försvarets sju kategorier i storleksordning och slutligen följer relationernas tre katego-
rier i storleksordning. Efter resultatdelen följer en analys, där vi har tolkat resultaten ur 
vår undersökning. Vi har jämfört de tre delanalyserna, sökt eventuella samband och 
dragit en del slutsatser. 
 
Resultat 
 
Rädsla Försvar Relation 
Fysisk fara 56,9 %- - - - - - - > Flykt 39,8 %- - - - - - - - - - - - > Ingen hjälp 52,8 % 
Inbillad fysisk fara 14,6 %- -> Förnekande 17,9 % Någon hjälp 43,9 % 
Inre upplevelse 10,6 % Bearbetning, 14,6 % 

adekvata åtgärder 
Negativ respons 3,3 % 

Inducerad fara 8,1 % Passiv 8,9 %  
Övergivenhet-ångest 4,9%-> Otillräckligt försvar 8,1 % 
Social rädsla 3,3 % Försök till försvar 7,3 % 

 

Straff-skuld 1,6 %- - - - - - - -> Överdrivna skuldkänslor 3,3 % 
 
Analys 
 
Samband mellan fysisk fara, flykt och ingen hjälp 
 
Efter att ha studerat ovanstående modell har vi dragit några slutsatser. Vi började med 
att titta på den fysiska faran eftersom den är så väldigt stor. Många barn har skrivit om 
rädslan för mystiska män (t.ex. fullgubbar, mördare, okända män och män med 
vapen). Efter att närmare ha studerat dessa uppsatser upptäckte vi att de flesta 
använder flykt som försvarsmekanism. Vi ser ett samband mellan rädslan för fysisk 
fara och försvarsmekanismen flykt. Att barnen använder flykt som försvar vid fysisk 
fara anser vi vara en naturlig handling. Blir man jagad av en man med pistol så finns 
det inte mycket annat att göra än att springa därifrån. Båda kategorierna har dessutom 
väldigt höga procenttal. Om man tittar på vilken relation barnen har till andra männi-
skor vid rädslosituationens upplösning, så är det kategorin ingen hjälp som är störst. Vi 
ser även här ett samband med fysisk fara och flykt. Springer man iväg från någonting, 
så har man oftast ingen hjälp från någon annan. 
 
Samband mellan inbillad fysik fara och förnekande 
 
När det är en inbillad fysisk fara så försvinner rädslan på något vis, därför att man får 
en förklaring till det skrämmande. Vid försvarsmekanismen förnekande är rädslans 
orsak ett misstag eller också förnekar man helt att man är rädd. De barn som i upp-
satserna skrev om inbillad fysisk fara använde sig oftast av försvaret förnekande. 
Dessutom ligger procenttalen på ungefär samma nivå. Därmed ser vi ett samband 
mellan rädslan som på något vis försvinner och försvaret som säger att rädslans orsak 
var ett misstag. 
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Samband mellan straff - skuld, överdrivna skuldkänslor och negativ respons 
 
Allra lägst var procenttalet för rädslan straff - skuld, försvaret överdrivna skuldkänslor 
och relationen negativ respons. Vi ser en linje mellan dessa. Rädslan för straff - skuld 
uppkommer då man har gjort något man inte haft tillåtelse till. Detta kan leda till att man 
använder sig av försvarsmekanismen överdrivna skuldkänslor. Man är samtidigt rädd 
för att få ”skäll” av någon i ens närhet, d v s att få negativ respons i relation till andra. Vi 
tolkar de låga procenttalen som något positivt, då vi ser det som ett tecken på att 
dagens uppfostran inte är så skuldbetonad, man kanske inte ”skrämmer” och hotar 
sina barn i samma utsträckning som förr. 
 
Samband mellan övergivenhet - ångest och otillräckligt försvar 
 
Vi tycker att det är positivt att rädslan för övergivenhet - ångest och otillräckligt försvar 
har ett så pass lågt procenttal. Detta anser vi eftersom rädslan är en stark inre ångest 
och försvaret klarar inte av att bemästra ångesten. ”Ju mer en individ har av inre 
ångest desto mer psykiska problem har den.” (1969, sid. 8) Ett fåtal barn har beskrivit 
den här kombinationen av rädsla och försvar i sina uppsatser. Samtidigt som det är bra 
att antalet är lågt, så måste de barn som har skrivit om detta ha det väldigt svårt. 
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5. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 
Metoddiskussion 
 
Vi har valt att göra en jämförelse med Inga Sylvander och Maj Ödmans tidigare 
undersökningar om barn och rädsla (1969 och 1985). Vi är medvetna om att våra 
tolkningar kan te sig något annorlunda jämfört med deras. Men med tanke på att vi har 
utgått från deras undersökningar och delat in rädsla, försvar och relation i samma 
kategorier som dem, finner vi ändå en stor tillförlitlighet i vårt resultat. Vi kommer därför 
att presentera en jämförelse mellan barns rädsla 1969, 1985 och 1992. Resultatet 
finns även presenterat i tabell 3 A, B och C (se bilaga nr 1). 
 
Resultatdiskussion 
 
Har rädslan förändrats? 
 
I en jämförelse mellan vårt resultat och de tidigare undersökningarna har vi hittat några 
intressanta förändringar som vi kommer att presentera och diskutera. Om vi börjar 
med att titta på rädslan, så har den fysiska faran blivit dubbelt så stor. Det är fortfa-
rande den största gruppen, som tydligen bara har blivit större. Som vi tidigare har 
nämnt på sid. 12 kan det bero på att barnen i vår undersökning är trygga, eller så vågar 
de inte uttrycka sina djupare känslor i uppsatserna. 
 
Rädslan i kategorin, straff - skuld, har tydligen minskat avsevärt jämfört med tidigare 
undersökningar. Som vi tidigare har nämnt på sid.16, så tror vi att man idag uppfostrar 
barnen på ett annorlunda sätt med mindre skrämsel och hot. 
 
Kategorierna inre upplevelse och övergivenhet - ångest har båda blivit mindre. Även 
här ser vi tecken på att barnen i vår undersökning verkar ha en ”friskare” rädsla 
eftersom dessa kategorier präglas av ångest. 
 
Hur ser en jämförelse med försvaren ut? 
 
Flykten är den allra största gruppen för oss. Där har skett en fördubbling från tidigare 
undersökningar. Vi tror att denna ökning hänger samman med den stora ökningen av 
rädsla för fysisk fara (se vidare sid. 15). 
 
Överdrivna skuldkänslor ligger på ungefär samma nivå som 1985, men betydligt lägre 
än 1969. Här ser vi ännu ett tecken på att skrämsel sällan förekommer i dagens 
uppfostran. 
 
Passiviteten, samt det otillräckliga försvaret har minskat om man jämför vår under-
sökning med deras. Detta stärker våra antaganden om att barnen i vår undersökning 
är trygga. 
 
Har relationerna förändrats? 
 
Vid en jämförelse mellan vårt resultat och deras, visade det sig att det antal barn som 
inte fick någon hjälp vid rädslosituationens upplösning hade minskat. Det var alltså fler 
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barn i deras undersökning som inte fick någon hjälp. Detta tolkar vi som att barnen 
nuförtiden både får och tar hjälp i större utsträckning än tidigare. 
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6. SAMMANFATTNING 
 
Metodbeskrivning 
 
Vi grundade vår undersökning om barn och rädsla på tidigare undersökningar utförda 
av Inga Sylvander och Maj Ödman. Vi har tagit reda på vad barn är rädda för, hur de 
hanterar rädslan och vilken relation de har till andra människor när de blir rädda. 
Övriga frågor vi sökte svar på var: Vad är de flesta rädda för? Vad är de mest rädda 
för? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 
 
Vi har även jämfört våra resultat med tidigare undersökningar gjorda av Sylvander och 
Ödman. Deras undersökningar om barn och rädsla publicerades 1969 och 1985. 
 
I vår undersökning deltog 123 barn från Bollnäs och Gävle i åldrarna 9-12 år. 
 
För att få svar på ovanstående frågor använde vi oss av en modell utarbetad av 
Sylvander och Ödman. Barnen fick skriva en uppsats om ett annat barns rädsla (”En 
gång var … rädd”). De fick även rita en teckning som hörde till uppsatsen, eller beskrev 
en annan rädsla. De flesta valde dock att illustrera uppsatsen. Syftet med att de skulle 
rita och skriva om ett annat barns rädsla, var att de ändå skulle beskriva sin egen 
rädsla. 
 
Som ett komplement till uppsatserna och teckningarna utförde vi intervjuer med 41 
barn. Frågor som vi ställde till alla barn var: – Vad är du rädd för? – Vad är du mest rädd 
för? Under intervjun tog vi även reda på om uppsatsen och teckningen beskrev deras 
egen rädsla, eller en rädsla upplevd eller berättad omkring dem. 
 
Resultatbeskrivning 
 
Vi fick fram många intressanta resultat och vi kommer här att presentera några av de 
viktigaste. 
 
Rädsla för fysisk fara 
 
Rädslan för fysisk fara är väldigt stor i vår undersökning (56,9 %). Jämfört med de 
tidigare undersökningarna så har den fördubblats. Vi ser inte så allvarligt på detta 
eftersom denna rädsla räknas som en realitetsbetonad rädsla. (1985 sid. 15-16) Enligt 
Sylvander och Ödman är denna typ av rädsla ”frisk”. (1969 sid. 8) 
 
Vi tror att den stora ökningen kan bero på att barnen som deltog i vår undersökning är 
trygga. Det kan även bero på att barnen inte vågar uttrycka sina djupare känslor i 
uppsatserna. 
 
Flykt som försvarsmekanism 
 
För att hantera sin rädsla använde de flesta barnen i vår undersökning (39,8 %) 
försvarsmekanismen flykt. Även denna kategori har blivit dubbelt så stor jämfört med 
tidigare undersökningar. Vi ser detta som en följd av den stora ökningen av fysisk fara. 
Denna slutsats drar vi eftersom vi ser det naturligt att fly om man utsätts för en fysisk 
fara. 
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Negativ respons vid rädsloupplevelsens upplösning 
 
Drygt hälften (52,8 %) av barnen beskrev att de vid rädslosituationens upplösning inte 
fick hjälp av någon annan människa. Här har det skett en minskning jämfört med 
tidigare resultat. Vår undersökning visar alltså på att barnen upplever att de får hjälp i 
större utsträckning än vid tidigare undersökningar. 
 
Vi ser ett samband mellan fysisk fara, flykt och relationen ingen hjälp. Detta samband 
drar vi eftersom det är en naturlig reaktion att springa iväg när man inte får någon hjälp 
vid en fysisk fara. Dessa tre kategorier har dessutom de högsta procenttalen. 
 
Intervjuer 
 
När vi frågade ”Vad är du rädd för?” svarade mer än hälften av barnen att de är 
mörkrädda. Lika många barn berättade om hur rädda de är när de ska gå eller cykla 
hem ensam på kvällen. Knappt hälften av barnen svarade att de är rädda för att vara 
ensam hemma. I ovanstående resultat finns vissa barn medräknade flera gånger 
eftersom de berättade att de är rädda för flera saker. Dessa intervjuresultat tyder på att 
barnen ofta blir rädda när de är ensamma. 
 
Vi frågade också barnen ”Vad är du mest rädd för?” På denna fråga svarade de flesta 
att de är mest rädda för att det ska hända deras familj något, t.ex. att någon ska dö. De 
övriga barnen angav att de är mest rädda för att de själva ska råka ut för något, t.ex. att 
bli mördad. Flertalet av barnen angav alltså att de är mest rädda för död i någon form. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Tabeller 
 
Tabell 1 A 
 

Rädd för: Fl. 

 % 

Po. 

 % 

S:a 

 % 

1. Fysisk fara 57,4 56,4 56,9 

2. Social rädsla 2,9 3,6 3,3 

3. straff - skuld 1,5 1,8 1,6 

4. Inbillad fysisk fara 17,6 10,9 14,6 

5. Inducerad fara 4,4 12,7 8,1 

6. Inre upplevelse 10,3 10,9 10,6 

7. Övergivenhet - ångest 5,9 3,6 4,9 

 
Tabell 1 B 
 
Försvar: Fl.

 %

Po.

 %

S:a 

 % 

1. Bearbetning, adekvata åtgärder 14.7 14,5 14,6 

2. Flykt 44,1 34,5 39,8 

3. Förnekande 16,2 20,0 17,9 

4. Försök till försvar 7,4 7,3 7,3 

5. Överdrivna skuldkänslor 4,4 1,8 3,3 

6. Passiv 5,9 12,7 8,9 

7. Otillräckligt försvar 7,4 9,1 8,1 
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Tabell 1 C 
 
Relationer: Fl.

 %

Po.

 %

S:a 

 % 

Vid upplevelsens upplösning  

1. Ingen hjälp 44,1 63,6 52,8 

2. Någon hjälp 51,5 34,5 43,9 

3. Negativ respons 4,4 1,8 3,3 

 
Tabell 2 A 
 
Rädd för: Fl. antal Po. antal S:a antal 

1. Fysisk fara 39 31 70 

2. Social rädsla 2 2 4 

3. straff - skuld 1 1 2 

4. Inbillad fysisk fara 12 6 18 

5. Inducerad fara 3 7 10 

6. Inre upplevelse 7 6 13 

7. Övergivenhet - ångest 4 2 6 

 68 55 123 
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Tabell 2 B 
 
Försvar: Fl. antal Po. antal S:a antal 

1. Bearbetning, adekvata åtgärder 10 8 18 

2. Flykt 30 19 49 

3. Förnekande 11 11 22 

4. Försök till försvar 5 4 9 

5. Överdrivna skuldkänslor 3 1 4 

6. Passiv 4 7 11 

7. Otillräckligt försvar 5 5 10 

 68 55 123 

 
Tabell 2 C 
 
Relationer: Fl. antal Po. antal S:a antal 

1. Ingen hjälp 30 35 65 

2. Någon hjälp 35 19 54 

3. Negativ respons 3 1 4 

 68 55 123 
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Jämförelse med tidigare undersökningar 
 
Tabell 3 A 
(uträknat i %) 
 

Rädd för: 

1969 1985 1992 

1. Fysisk fara 21,6 28,1 56,9 

2. Social rädsla 2,1 5,7 3,3 

3. straff - skuld 6,9 7,2 1,6 

4. Inbillad fysisk fara 30,1 18,5 14,6 

5. Inducerad fara 17,9 8,8 8,1 

6. Inre upplevelse 7,8 15,0 10,6 

7. Övergivenhet-ångest 13,5 7,9 4,9 

 
Tabell 3 B 
(uträknat i %) 
 

Försvar: 

1969 1985 1992 

1. Bearbetning, adekvata åtgärder 14,5 12,4 14,6 

2. Flykt 17,6 17,6 39,8 

3. Förnekande 4,7 16,9 17,9 

4. Försök till försvar 23,5 6,1 7,3 

5. Överdrivna skuldkänslor 11,5 2,0 3,3 

6. Passiv 11,3 21,6 8,9 

7. Otillräckligt försvar 14,7 13,9 8,1 

 
Tabell 3 C 
(uträknat i %) 
 

Relationer: 1969 1985 1992 

1. Ingen hjälp 53,1 64,0 52,8 

2. Någon hjälp 40,7 30,0 43,9 

3. Negativ respons 6,1 6,0 3,3 
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Bilaga 2. Uppsatser 
 
Bilaga 2a 
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Bilaga 2b 
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Bilaga 2c 
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Bilaga 2i 
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Bilaga 3. Teckningar 
 
Bilaga 3a 
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1. INTRODUKTION TILL PROBLEMOMRÅDET


Vi fattade intresse för det här ämnet för något år sedan. Vi hade valt att jobba med barn och rädsla som ett tema på en praktikperiod. Där såg vi att det fanns mycket rädsla bland barnen. Vi upplevde att det fanns ett behov av att prata och berätta för någon om olika rädslor. Anledningen till att vi började jobba med detta område är bl.a. att vi tror att det finns mycket ”dold” rädsla hos barn.


”Barn och rädsla” (1969) och ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam” (1985) av Inga Sylvander och Maj Ödman är de böcker som givit oss inspiration och en modell för vår undersökning.


Syftet med vår undersökning är att se vad barn är rädda för idag. Vad är de flesta rädda för? Vad är de mest rädda för? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? Hur hanterar barn sin rädsla? Vilken relation har de till andra människor i en situation då de blir rädda?


Vi anser att det är angeläget att denna undersökning görs p.g.a. att vi ska få reda på mer om barns rädslor, då det är en viktig del i vårt kommande yrke som lärare. Även andra yrkesgrupper som arbetar med barn samt föräldrar kan ha användning av vad vi har fått fram.


Vi vill även göra en jämförelse med tidigare undersökningar om vad barn är rädda för. Har det förändrats något? Vi utgår från undersökningar som Inga Sylvander och Maj Ödman har gjort vid två tillfällen, vilka publicerades 1969 och 1985.


2. BARN OCH RÄDSLA - EN UNDERSÖKNING I VÅR TID


Undersökningens uppläggning och genomförande


Vi gjorde vår undersökning i våra respektive praktikskolor. Skolorna ligger i Bollnäs och Gävle. Båda skolorna är stadsskolor. Undersökningen utfördes i fem olika klasser, varav tre stycken i åk 6 och en vardera i åk 4 och 5. Sammanlagt deltog 123 barn i undersökningen. Vi använde oss av uppsatser, teckningar och intervjuer.


Tidigare undersökningar om barn och rädsla


I val av metod grundade vi oss på tidigare undersökningar av Inga Sylvander och Maj Ödman. Sylvander är psykolog och fick 1985 hedersdoktorstitel för sina insatser inom barnpsykiatrin. Ödman är Montessorilärare och har studerat psykologi. Hon utnämndes till hedersdoktor i medicin 1985. De har gjort två undersökningar om barn och rädsla. Den första undersökningen publicerades 1969 och fick titeln ”Barn och rädsla”. Materialet till denna bok, som bestod av 408 uppsatser skrivna av barn i åldrarna 9-12 år, samlades in 1962 och 1968.


I uppsatsen fick barnen skriva om ett annat barns rädsla, eftersom det är lättare för barnen att öppna sig då. De skriver oftast om sig själva eller om någon rädsla upplevd eller berättad omkring dem. Titeln på uppsatsen var ”En gång var Lena/Lennart rädd.”

Den senaste undersökningen genomfördes 1984 och blev underlag för boken ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam”, vilken publicerades 1985. Denna gång deltog 540 barn i åldrarna 9-12 år. Materialinsamlingen ägde rum i samma skolor och på samma orter (Stockholm, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik) som vid den förra undersökningen. Denna gång fick barnen skriva en uppsats (”En gång var Stina/Sten rädd”), fylla i ett frågeformulär och rita en teckning. Dessutom genomfördes intervjuer med 130 barn.


Arbete i våra praktikklasser


I två av klasserna, d.v.s. våra praktikklasser, utförde vi ett temaarbete om rädsla. Det utfördes före undersökningen. Vi jobbade i huvudsak på likartat sätt. Temaarbetet utfördes för att ge eleverna inspiration inför det kommande uppsatsskrivandet. Vi arbetade med skönlitteratur som behandlade rädsla på olika sätt. Vi läste högt ur böckerna ”Huggaren” av Anna-Lena Wästberg och ”Vem ska trösta Knyttet?” av Tove Jansson. Barnen fick även läsa egna böcker om rädsla. Vi tog hjälp av biblioteket som plockade fram en klassuppsättning av lämpliga böcker. När barnen hade läst en eller flera böcker fick de i grupp berätta för varandra om vilken typ av rädsla boken innehöll. Diktboken ”Liten och rädd” som är skriven av en vuxen och ett barn (Inger och Martin Skote) lästes högt för barnen. Vi diskuterade dikterna som innehåller olika typer av rädsla. För att ta upp om rädslor förr i tiden på ett roligt och spännande sätt använde vi oss av gamla svenska sägner (”Oknytt” och ”Kvinnan som var gift med en varulv av Bengt af Klintberg och Ewa Östergren). I arbetet med sägnerna fick barnen till uppgift att läsa en sägen hemma som de sedan skulle berätta för varandra i grupp. Sägnerna handlade t.ex. om tomtar, troll, häxor, vittror, skogsrået och sjöodjur. Barnen fick skriva och rita om sitt ”oknytt”.


Vi diskuterade i klassen om vad barn är rädda för och kom sedan in på vuxnas rädsla. För att ta reda på mer om vuxnas rädsla, så fick barnen förbereda och genomföra en intervju med en förälder eller en annan vuxen. Innan intervjun gick vi igenom intervjuteknik och barnen fick öva sig genom att intervjua varandra. Frågor som barnen ställde till en vuxen var t.ex.: Vad var du rädd för när du var liten? Vad är du rädd för nu? Vad är du mest rädd för?


Materialinsamling


Efter att vi arbetat med ett tema om rädsla i våra praktikklasser så samlade vi in det material som vi bygger vår undersökning på. I tre av de fem klasserna skedde inget förarbete, utan barnen fick bara uppgiften presenterad för sig. Alla skulle skriva en uppsats och rita en teckning om ett annat barns rädsla. Vi ville undersöka om barnen verkligen skulle skriva om sin egen rädsla, vilket Sylvander och Ödman hävdar att de gör.


1. Uppsatser


Barnen fick till uppgift att ta med sig en bild på ett barn i deras egen ålder. De fick själva välja om det skulle vara en pojke eller flicka. Barnen fick själva bestämma ett namn på ”sitt” barn. Titeln på uppsatsen var ”En gång var … rädd”. Vissa barn valde dock att ändra lite på titeln, men innehållet var detsamma.


Alla tillfrågade barn deltog i undersökningen. De verkade ha mycket att skriva om, det var någon som hade svårt att komma igång. Några barn hade tagit med sig bilder där det även fanns andra saker med förutom barnet (t.ex. en skateboard) vilket medförde svårigheter att skriva om något annat än just det föremålet. I en klass tog vi istället med en overheadbild på en pojke och en flicka.


2. Teckningar


Efter uppsatsen fick de rita en teckning om när ”deras” barn var rädd. De flesta valde att illustrera uppsatsen, andra ritade något annat. Vid en första studie av bilderna var det svårt att upptäckta detaljer som barnen hade ritat på sina bilder. Men när vi senare intervjuade dem, så kunde vi se saker i bilderna som vi inte tidigare observerat.


3. Intervjuer


Vi har intervjuat 41 barn. Nio stycken ur åk 4, fem stycken ur åk 5 och 27 stycken ur åk 6. Intervjuerna var i samtalsform. Under intervjuerna förde vi anteckningar. Intervjuerna utfördes med ett barn i taget i ett enskilt rum. Längden på intervjuerna varierade, från 15-45 minuter. Vissa barn var fåordiga, medan andra barn tycktes kunna prata nästan hur länge som helst. Vi tyckte att det var viktigt att barnen fick den tid de behövde för att ”prata av sig”. Det var också viktigt att få sitta i fred utan att bli störd, då ämnet är känsligt. Frågor som vi ställde till alla barn var:


· Vad är du rädd för?


· Vad är du mest rädd för?


Vi tog även reda på om uppsatsen och teckningen beskrev deras egen rädsla, eller en rädsla upplevd eller berättad omkring dem.


Om vår undersökning - analys


När vi analyserade barnens uppsatser använde vi samma modell som Sylvander och Ödman utarbetat. Tre stycken delanalyser gjordes på varje uppsats. Vi tittade först på vilken typ av rädsla de hade skrivit om och vilket försvar de använde sig av för att hantera rädslan. Den sista delanalysen tar upp vilken relation barnet har till andra människor vid rädsloupplevelsens upplösning.


Här följer en förklarande text över analysens tre delar, (d.v.s. rädsla, försvar och relationer) vars innehåll bygger på fakta hämtat ur Inga Sylvander och Maj Ödmans böcker, ”Barn och rädsla”(1969) samt ”Jag är rädd för att bli bortglömd och ensam” (1985).


Rädsla - Vad är det?


Rädsla är något som varje människa föds med för att kunna skydda sig själv mot olika faror. Den utvecklas och förändras vartefter man blir äldre.” Hur det individuella mönstret ser ut hos en vuxen beror bl.a. på förutsättningar, händelser, bearbetning och mognad hos var och en.” (1969, sid. 5)


En vuxen kan lättare än ett barn, avgöra om en situation är farlig eller ofarlig. Rädsla är en normal känsla, som uppkommer när man upplever en yttre fara, man kan t.ex. bli uppskrämd av en hund. När rädslan däremot kommer inifrån utan särskild yttre påverkan, kallas den inom psykologin för ångest.


Ångesten som uppstår genom inre upplevelser, gestaltar sig i form av skräckfantasier, mardrömmar och en allmän oro. Ångesten kan även gälla en viss företeelse, t.ex. cellskräck. Alla människor bär på en viss ångest, men hos somliga är den större och svårare att klara av.


”Rädsla och ångest finns hos alla. Ju mer en individ har av inre ångest desto mer psykiska problem har den. Det är ”friskare” att barn i 9-12 års ålder i vanlig miljö upplever mer realitetsbetonad rädsla än inre ångest.” (1969, sid. 8)


Försvar - Hur hanterar barnen rädslan?


För att klara av att hantera sin rädsla, måste varje människa utveckla ett försvar. När man är liten, så reagerar man primitivt på otäcka situationer. Vartefter man växer, blir äldre och mognar utvecklas skyddsmekanismerna successivt. Beteendet blir mer kontrollerat. Effektiviteten hos försvarsmekanismerna varierar. Vissa försvarsmekanismer dämpar rädslan bara för stunden, eller nästan ingenting alls.


Relationer - Vilken relation har barnen till andra människor i rädslosituationens upplösning?


När man är vuxen klarar man ofta av påfrestningar av olika slag själv. Ett barn däremot behöver länge stöd av någon vuxen i dess närhet. Barnet kommer så småningom att utvecklas och mogna till en större självständighet.


Om vår undersökning - analys och resultat


Som vi tidigare nämnde så analyserades varje uppsats i tre delar (rädsla, försvar och relationer). Varje del har sedan delats in i olika kategorier. Dessa kategorier är utarbetade av Sylvander och Ödman. Vi har analyserat och delat in vårt material enligt deras modell. Rädslan är indelad i sju olika typer av rädsla. Hur man hanterar rädslan är indelat i sju olika typer av försvar. Relationen till andra människor vid rädslosituationens upplösning är indelad i tre olika kategorier.


Om en uppsats innehåller olika typer av rädsla, försvar eller relationer har den placerats efter dess huvudsakliga innehåll. Varje uppsats har alltså räknats med endast en gång i varje delanalys.


För att ytterligare belysa de olika kategorierna inom respektive grupp så har vi valt att visa några typiska exempel ur uppsatserna. Dessa exempel återfinns i bilaga 2.


Rädsla


Här nedan följer förklaring och resultat av de sju olika kategorierna av rädsla. Resultatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 A (se bilaga nr 1).


1. Fysisk fara (se bilaga 2 a)


Den här gruppen av rädslor är sådana som är rent ”fysiska”. Några exempel är mobbing, trafikolyckor, ”fullgubbar”, gå vilse i skogen, mördare och andra fysiska personer t.ex. mystiska män. Hit hör även rädslor såsom att man är rädd för åska, eld och bränder, åka hiss och höjder. Djur är också en vanlig orsak till rädsla i den här kategorin. Det kan t.ex. vara spindlar, ormar, älgar och stora hundar. Enligt vår tolkning av uppsatserna så är den fysiska faran klart störst. Mer än hälften av barnen tillhör denna grupp (56,9 %). Gruppen är jämnt fördelad mellan pojkar och flickor.


2. Social rädsla (se bilaga 2 b, c)


Social rädsla är en rädsla som hör ihop med att misslyckas, att göra bort sig och att ha prestationsångest. Att ha ansvar för någon, t.ex. ett djur eller ett syskon kan framkalla oro. Under tiden man har ansvaret för någon kan en olycka hända. Pojkarnas grupp är här något större än flickornas. I övrigt så är denna grupp den näst minsta (3,3 %).


3. Straff - skuld (se bilaga 2 d)


Här upplever man rädsla för att man har gjort något som inte är tillåtet. Att man ska bli straffad för det man har gjort. Man kan t.ex. ha snattat i en affär, tappat bort eller haft sönder något. Man är rädd för att bli utskälld. Detta är den minsta gruppen (1,6 %), som dessutom är jämnt fördelad mellan pojkar och flickor.


4. Inbillad fysisk fara (se bilaga 2 e)


Här är man rädd för något som senare visar sig helt ofarligt. Ett.ex.empel kan vara att man går hem från en kompis på kvällen och hör ett ljud. Man tror att det är en ”farlig figur”, men så visar det sig att det bara var en katt. Man kan bli förföljd av någon som senare visar sig vara en kompis eller förälder. Det finns alltid en naturlig, ofarlig förklaring till det som först verkade skrämmande. Den inbillade fysiska faran är den näst största gruppen (14,6 %). Här dominerar flickorna (knappt 7 % mer än pojkarna).


5. Inducerad fara (se bilaga 2 f)

Det här är rädsla som kommit utifrån t.ex. från tv, video, skräckhistorier och annat liknande och sedan stannat kvar. Rädslan kan dyka upp vid upprepade tillfällen även långt efter att man har blivit rädd. Pojkarna har en stor majoritet i den här gruppen (drygt 8 % mer). Inducerad fara är den fjärde största gruppen (8,1 %).


6. Inre upplevelser (se bilaga 2 g)


En inre upplevelse kan vara t.ex. en skräckdröm eller en fantasi. Det är något som är överdrivet hemskt. Man klarar inte riktigt av att hantera sin rädsla och den blir kvarstående. Det här är den tredje största gruppen (10,6 %). Det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor.


7. Övergivenhet - ångest (se bilaga 2 h)


Denna kategori präglas av ångest inför t.ex. ensamhet och död. Ångesten som kommer inifrån upplevs som väldigt hemsk. Här är flickorna är en något större grupp (drygt 2 % mer). Gruppen är dock inte så stor (4,9 %).


Försvar


Här nedan följer förklaring och resultat av de sju olika kategorierna av försvar. Resultatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 B (se bilaga nr 1)


1. Bearbetning, adekvata åtgärder (se bilaga 2 i)


Man är rädd för något, men gör någonting för att bearbeta sin rädsla. Är man t.ex. rädd för att gå upp på övervåningen, så går man dit för att övertyga sig själv om att det egentligen inte är farligt.” Att kunna stå ut med sin rädsla så pass att man tar mod till sig att undersöka och på så sätt skaffa sig visshet kan tyda på ångesttolerans.” (1985, sid. 51) Gruppen är väldigt jämnt fördelad mellan pojkar och flickor. Den är den tredje största gruppen (14,6 %).


2. Flykt (se bilaga 2 i, k)


Både fysisk och psykisk flykt räknas till den här försvarstypen. Man kan t.ex. springa ifrån det skrämmande eller tänka på något annat, somna eller svimma för att undkomma rädslan. Rädslan dämpas dock bara för stunden, den finns kvar och kan dyka upp vid andra tillfällen. Denna grupp är överlägset störst (39,8 %). Flickornas grupp är knappt 10 % större än pojkarnas.


3. Förnekande (se bilaga 2 l)


Man förnekar att man är rädd, fast man egentligen är det. Förnekandet kan också innebära att rädslan är obefogad, t.ex. att den ”mystiske” mannen visar sig vara pappa. Även denna grupp är ganska stor (17,9 %). Det är den näst största gruppen. Pojkarna är här representerade med knappt 4 % mer.

4. Försök till försvar (se bilaga 2 m)


Här försöker man på olika vis att bemästra rädslan. När ett sätt inte fungerar försöker man på ett annat sätt, men det är ineffektivt, man hittar aldrig en lösning. En jämnt fördelad grupp, mellan pojkar och flickor. Den är den näst minsta gruppen (7,3 %).


5. Överdrivna skuldkänslor (se bilaga 2 n)


Till den här kategorin hör även rädsla för straff. Skuldkänslorna är stora liksom rädslan för att bli straffad för något man gjort. Man vågar t.ex. inte berätta för sin mamma eller pappa om något man gjort, som upplevs vara fel eller förbjudet. Detta är den allra minsta gruppen (3,3 %). Flickornas grupp är knappt 3 % större än pojkarnas.


6. Passiv (se bilaga 2 o)


Man gör inte något åt sin rädsla, utan förhåller sig passiv i situationen. Ofta så pratar man inte med någon om sin rädsla och ångesten finns fortfarande kvar. (1985, sid. 67) Pojkarna är här representerade med knappt 7 % mer än flickorna. Gruppen är inte så stor (8,9 %).


7. Otillräckligt försvar (se bilaga 2 p)


Försvaret för att kunna klara av sin rädsla är här otillräckligt, ångesten tar överhand och finns kvar. Denna grupp är en rätt liten grupp (8,1 %). Även här tillhör pojkarna den större gruppen, knappt 2 % mer.


Relationer


Här nedan följer förklaring och resultat av de tre olika kategorierna av relationer. Resultatet finns även presenterat i tabell 1 och 2 C (se bilaga nr 1)


Vid upplevelsens upplösning:


1. Ingen hjälp (se bilaga 2 q)


Personen i fråga får ingen hjälp från någon annan människa. Pojkarna har 63,6 % och flickorna har 44,1 % alltså är pojkarnas grupp knappt 20 % större. Sammanlagt är det här den största gruppen (52,8 %).


2. Någon hjälp (se bilaga 2 r)


Föräldrar, syskon, kamrater eller någon annan kommer till undsättning. Relationen är positiv. Här är flickornas grupp 17 % större än pojkarnas. Sammanlagt är även denna grupp väldigt stor (43,9 %).


3. Negativ respons (se bilaga 2 s)


Situationen blir förvärrad genom att någon kommer och t.ex. grälar. Den här gruppen är väldigt liten jämfört med de två övriga (3,3 %). Flickornas grupp är knappt 3 % större än pojkarnas.


3. DISKUSSION


Metoddiskussion

Om uppsatserna


Vår undersökning fungerade bra, men några saker kunde vi ha gjort på ett bättre sätt. Vid uppsatsskrivningen hade barnen fått i uppgift att ta med sig en bild på ett barn i deras egen ålder. Ifall bilden föreställde ett barn som höll på med någonting (t.ex. någon som åt melon eller åkte skateboard) så hade de svårt att skriva om någonting annat. I en klass prövade vi med att ta med en overheadbild på två barn, en flicka och en pojke. De fick välja vilket barn de ville skriva om. Där uppstod inte samma problem. Samtidigt upplevde vi att barnen blev mer engagerade i sitt skrivande om de hade ett ”eget” barn att skriva om. Vi skulle ha varit tydligare i våra instruktioner, så att de inte tog med sig bilder som även innehöll andra detaljer.


Om teckningarna


Teckningarna som barnen ritade var väldigt intressanta. När vi studerade dem så såg vi till en början inte några stora väsentligheter. Men under intervjuerna så såg vi detaljer på bilderna som ej kommit fram i uppsatserna.


Under intervjun berättade en flicka att hon brukar bli rädd efter att ha tittat på hemska filmer. En gång hade hon sett en film där man såg skuggor i speglarna, fast det inte var någon där. Efter det brukade hon gå omkring och titta i speglarna hemma. Det kanske fanns en skugga där? Först vid intervjun lade vi märke till skuggan hon hade ritat i spegeln på sin teckning (se bilaga 3 a).


En av pojkarna berättade att han är väldigt rädd för mördare. Han tror att det beror på att han har sett otäcka filmer. Hans teckning visar tydliga tecken på att han verkligen är rädd för mördare (se bilaga 3 b).


En annan flicka berättade att hon är väldigt mörkrädd. Hon brukar ofta ligga och tänka på hemska saker på kvällarna när hon ska sova. Efter att ha sett Dracula på tv blev hon ännu mer mörkrädd. Hennes rum ligger bredvid köket och hon hör därför konstiga ljud bl.a. från kylskåpet. Fast hon vet att det är kylskåpet som låter inbillar hon sig att det är Dracula som kliver upp ur deras kökssoffa (se bilaga 3 c).


De flesta barn hade ritat till uppsatserna, medan några hade valt att göra en bild som var fristående. Det är olika från barn till barn hur de väljer att illustrera sina känslor.


Om intervjuerna


Vid intervjuerna var det väldigt viktigt att vi fick sitta i ett enskilt rum med barnet. Om någon kom in så märkte vi att barnet tystnade. Intervjuerna var väldigt intressanta och givande då de flesta barnen öppnade sig och gav mycket av sina tankar till oss. Några pojkar hävdade att de inte var rädda för något nu, bara när de var ”liten”. Intervjuerna var ett viktigt komplement till uppsatserna. Vi fick reda på om Sylvander och Ödmans teorier verkligen fungerade. Skulle barnen skriva om sig själva? Efter genomgång av intervjuresultaten fann vi att 88 % av de barn som vi intervjuade hade skrivit om sin egen rädsla. De övriga 12 % hade dock valt att rita en av sina rädslor. Vi antar att det kan bero på att de barnen har lättare att uttrycka sina känslor genom en bild.


Resultatdiskussion


Vi är medvetna om att vårt resultat kanske inte helt stämmer överens med verkligheten, eftersom det kan finnas saker som barnen inte vill berätta för någon. Det kan vara något som händer inom familjen, t.ex. incest, misshandel eller drogmissbruk.


Vad är de flesta rädda för? En analys av uppsatserna


Av de sju olika kategorierna av rädsla är fysisk rädsla överlägset störst. Rädslan i den här kategorin är störst inför ”mystiska” män, (fullgubbe, okänd man, man med vapen, mördare eller man som förföljer) tätt följt av djur (spindlar, ormar, älgar, sniglar och björnar). Rädslan inför olyckor (bil, båt, flyg och cykel) är också stor. Den fysiska faran är i vår undersökning alltså väldigt stor (56,9 %). Vi tror att en orsak till det kan vara att barnen i vår undersökning är trygga.


Enligt Sylvander och Ödman (1969 sid. 8) är det ”… ‘friskare’ att barn i 9-12 års ålder i vanlig miljö upplever mer realitetsbetonad rädsla än inre ångest.” Fysisk fara räknas som en realitetsbetonad rädsla. (1985 sid. 15-16)


En annan möjlig tolkning till att den fysiska faran är så stor kan vara att barnen inte vågar uttrycka sina djupare känslor i uppsatserna.


Skillnader mellan pojkar och flickor - rädsla


Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte så stor, förutom kategori 4 och 5 (inbillad fysisk fara och inducerad fara). Eftersom den inbillade fysiska faran, enligt Sylvander och Ödman, är en relativt ofarlig och ytlig rädsla, (1985 sid. 28) ser vi inte särskilt allvarligt på att flickgruppen är så mycket större. Mer alarmerande är dock att pojkarna dominerar så stort inom den inducerade faran. Vad kan detta bero på? Vi tror att pojkar tittar oftare på våldsfilmer på tv och video, än vad flickor gör.


Skillnader mellan pojkar och flickor - försvar


De flesta barnen i vår undersökning hanterar sin rädsla genom försvarsmekanismen flykt. Flickorna väljer i större utsträckning än pojkarna att fly ifrån det farliga. Flykten kan ske antingen fysiskt eller psykiskt. Det är svårt att finna en förklaring till varför flickorna tillhör den större gruppen här. En möjlig tolkning är att de flyr från en fysisk fara. Som vi tidigare nämnt är rädslan störst inför ”mystiska” män, inom kategorin fysisk fara. Vi tror att flickorna känner större oro för att bli överfallen av en man än vad pojkarna gör. Man läser ofta i tidningarna om flickor som på olika sätt blivit antastade av män.


Pojkarna använder oftare förnekande som försvarsmekanism än vad flickorna gör. Vi tror att det kan bero på att de inte törs erkänna sin rädsla, utan förnekar den. Det kan kännas ”fegt” att erkänna att man är rädd.


Flickorna beskriver oftare i sina uppsatser en överdriven skuldkänsla än vad pojkarna gör. Kan det vara så att flickorna uppfostras till att vara ”duktiga”, lydiga och därmed blir rädda för att göra ”fel”?


I kategori 6 och 7 (passiv och otillräckligt försvar) är pojkarna i majoritet. En tolkning av detta kan vara att pojkarna är otryggare eftersom de i tystnad går och bär på sin ångest. Vi tror att de i allmänhet har svårare för att öppna sig och prata om sina känslor.


Skillnader mellan pojkar och flickor - relation

Vårt uppsatsmaterial tyder på att flickorna i betydligt större utsträckning får eller söker hjälp vid rädsloupplevelsens upplösning. Pojkarna väljer oftare att klara sig själva. Detta kan tyda på att de känner krav på att vara modiga och inte visa svaghet inför sin omgivning. (1985, sid. 79)


Intervjuerna


”Vad är du rädd för?”

På frågan ”Vad är du rädd för?”, svarade mer än hälften av barnen att de är mörkrädda. De är bl.a. rädda för spöken, gengångare, lik, inbrottstjuvar, monster, Dracula, fönstertittare och att i allmänhet vistas i mörker.


Lika många av barnen svarade att de är rädda för att gå eller cykla hem ensamma från någon kompis på kvällen. En del är så rädda att de inte alls vågar ta sig hem själva. De försöker att lösa det på olika sätt. En förälder får komma och möta dem, eller också följer kompisen med halva vägen.


Knappt hälften av barnen är rädda för att vara ensam hemma. Barnen berättade hur de gör för att dämpa sin rädsla. De går omkring och tänder en massa lampor, kontrollerar så att ingen är där, pratar och umgås med sina djur, knäpper på tv:n, radion eller videon för att inte höra konstiga ljud. Ett barn brukar öppna en ytterdörr för att grannarna ska höra eventuella rop på hjälp.


Övriga saker som barnen angav att de är rädda för är bl.a. eld, djur, mördare och att någon i familjen ska bli skadad eller sjuk.


När vi har räknat ut ovanstående resultat finns vissa barn medräknade flera gånger eftersom de angav flera saker som de är rädda för.


Vi tolkar detta intervjuresultat som så att många barns rädslor dyker upp just när de är ensamma. De kan antingen ligga ensam i sin säng och vara mörkrädda, cykla hem ensam eller vara ensam hemma. Här ser vi tecken på det som Sylvander och Ödman beskriver angående barns behov av vuxen närvaro. Även om barn måste få pröva sig fram för att klara av situationer när de blir rädda, så behöver de stöd av vuxna. ”Varje individ behöver få pröva sig fram för att lära sig bemästra allt svårare situationer. Men ett barn behöver länge en vuxen till hands som kan gripa in, trösta och lugna när så behövs.” (1969, sid. 84)


”Vad är du mest rädd för?”

När vi frågade barnen: ”Vad är du mest rädd för?”, svarade de flesta att de är mest rädda för att det ska hända deras familj något, t.ex. att någon ska försvinna, råka ut för en våldtäktsman, dö genom en bilolycka, bli mördade eller dö på annat sätt.


Resten av barnen angav att de är mest rädda för att det ska hända dem själva något, t.ex. att bli mördad, brinna inne, träffa en gengångare, råka ut för en psykpatient, att dö, att bli ensam i livet eller att vara utan kompisar.


De flesta barn svarade alltså att de är mest rädda för död i någon form. Våra uppsatser visade dock inga stora tecken på denna typ av rädsla. Vi tror att det kan bero på att rädslan för t.ex. att någon i familjen ska dö ligger mycket djupare och därmed tänker man inte på det lika ofta som man gör med rädslor man kommer i kontakt med dagligen.


Många barn funderade ett tag innan de besvarade frågan om vad de är mest rädda för. Vi ser det som ett tecken på att de flesta barn tänker oftare på vardagliga rädslor, och att rädslan för död inte hör dit för de flesta. Viktigt är dock att poängtera att en del barn råkar ut för dödsfall i omgivningen, och därmed tänker på det oftare än vad andra barn gör.


Fördelar och nackdelar med vår undersökning

Vår undersökning har den fördelen att barnen på ett eller annat sätt väljer att dela med sig om sin egen rädsla. Antingen väljer de att skriva en berättelse eller så väljer de att rita en bild för att det känns bättre eller enklare. Dessutom är intervjuerna ett bra sätt att komma barnen och deras tankar ett steg närmare. Barnen tyckte att det var intressant att bli intervjuade och det var många som blev besvikna när vi inte hann prata med dem. Nackdelen med vår undersökning är att vi helst skulle ha velat intervjua alla barn. Tiden räckte tyvärr inte till, men vi önskar så här i efterhand att den hade gjort det.


Förslag på ytterligare undersökningar


Man kan utvidga den här undersökningen med att t.ex. jämföra olika åldrar, barn från olika bostadsområden, olika städer eller tydligare gå in för att jämföra skillnader mellan pojkar och flickor. Man kan försöka ta reda på vad eventuella skillnader eller likheter beror på.


4. EN ÖVERSKÅDLIG MODELL - RESULTAT OCH ANALYS


För att lättare kunna tyda resultaten från vår undersökning har vi gjort en modell där man kan läsa de tre delanalyserna av uppsatsen i procentuell storleksordning. I första kolumnen följer de sju rädslokategorierna i storleksordning, i andra kolumnen visas försvarets sju kategorier i storleksordning och slutligen följer relationernas tre kategorier i storleksordning. Efter resultatdelen följer en analys, där vi har tolkat resultaten ur vår undersökning. Vi har jämfört de tre delanalyserna, sökt eventuella samband och dragit en del slutsatser.


Resultat


		Rädsla

		Försvar

		Relation



		Fysisk fara 56,9 %- - - - - - - >

		Flykt 39,8 %- - - - - - - - - - - - >

		Ingen hjälp 52,8 %



		Inbillad fysisk fara 14,6 %- ->

		Förnekande 17,9 %

		Någon hjälp 43,9 %



		Inre upplevelse 10,6 %

		Bearbetning, 14,6 %

adekvata åtgärder

		Negativ respons 3,3 %



		Inducerad fara 8,1 %

		Passiv 8,9 %

		



		Övergivenhet-ångest 4,9%->

		Otillräckligt försvar 8,1 %

		



		Social rädsla 3,3 %

		Försök till försvar 7,3 %

		



		Straff-skuld 1,6 %- - - - - - - ->

		Överdrivna skuldkänslor 3,3 %





Analys


Samband mellan fysisk fara, flykt och ingen hjälp


Efter att ha studerat ovanstående modell har vi dragit några slutsatser. Vi började med att titta på den fysiska faran eftersom den är så väldigt stor. Många barn har skrivit om rädslan för mystiska män (t.ex. fullgubbar, mördare, okända män och män med vapen). Efter att närmare ha studerat dessa uppsatser upptäckte vi att de flesta använder flykt som försvarsmekanism. Vi ser ett samband mellan rädslan för fysisk fara och försvarsmekanismen flykt. Att barnen använder flykt som försvar vid fysisk fara anser vi vara en naturlig handling. Blir man jagad av en man med pistol så finns det inte mycket annat att göra än att springa därifrån. Båda kategorierna har dessutom väldigt höga procenttal. Om man tittar på vilken relation barnen har till andra människor vid rädslosituationens upplösning, så är det kategorin ingen hjälp som är störst. Vi ser även här ett samband med fysisk fara och flykt. Springer man iväg från någonting, så har man oftast ingen hjälp från någon annan.


Samband mellan inbillad fysik fara och förnekande


När det är en inbillad fysisk fara så försvinner rädslan på något vis, därför att man får en förklaring till det skrämmande. Vid försvarsmekanismen förnekande är rädslans orsak ett misstag eller också förnekar man helt att man är rädd. De barn som i uppsatserna skrev om inbillad fysisk fara använde sig oftast av försvaret förnekande. Dessutom ligger procenttalen på ungefär samma nivå. Därmed ser vi ett samband mellan rädslan som på något vis försvinner och försvaret som säger att rädslans orsak var ett misstag.


Samband mellan straff - skuld, överdrivna skuldkänslor och negativ respons


Allra lägst var procenttalet för rädslan straff - skuld, försvaret överdrivna skuldkänslor och relationen negativ respons. Vi ser en linje mellan dessa. Rädslan för straff - skuld uppkommer då man har gjort något man inte haft tillåtelse till. Detta kan leda till att man använder sig av försvarsmekanismen överdrivna skuldkänslor. Man är samtidigt rädd för att få ”skäll” av någon i ens närhet, d v s att få negativ respons i relation till andra. Vi tolkar de låga procenttalen som något positivt, då vi ser det som ett tecken på att dagens uppfostran inte är så skuldbetonad, man kanske inte ”skrämmer” och hotar sina barn i samma utsträckning som förr.


Samband mellan övergivenhet - ångest och otillräckligt försvar


Vi tycker att det är positivt att rädslan för övergivenhet - ångest och otillräckligt försvar har ett så pass lågt procenttal. Detta anser vi eftersom rädslan är en stark inre ångest och försvaret klarar inte av att bemästra ångesten. ”Ju mer en individ har av inre ångest desto mer psykiska problem har den.” (1969, sid. 8) Ett fåtal barn har beskrivit den här kombinationen av rädsla och försvar i sina uppsatser. Samtidigt som det är bra att antalet är lågt, så måste de barn som har skrivit om detta ha det väldigt svårt.


5. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR


Metoddiskussion


Vi har valt att göra en jämförelse med Inga Sylvander och Maj Ödmans tidigare undersökningar om barn och rädsla (1969 och 1985). Vi är medvetna om att våra tolkningar kan te sig något annorlunda jämfört med deras. Men med tanke på att vi har utgått från deras undersökningar och delat in rädsla, försvar och relation i samma kategorier som dem, finner vi ändå en stor tillförlitlighet i vårt resultat. Vi kommer därför att presentera en jämförelse mellan barns rädsla 1969, 1985 och 1992. Resultatet finns även presenterat i tabell 3 A, B och C (se bilaga nr 1).


Resultatdiskussion


Har rädslan förändrats?


I en jämförelse mellan vårt resultat och de tidigare undersökningarna har vi hittat några intressanta förändringar som vi kommer att presentera och diskutera. Om vi börjar med att titta på rädslan, så har den fysiska faran blivit dubbelt så stor. Det är fortfarande den största gruppen, som tydligen bara har blivit större. Som vi tidigare har nämnt på sid. 12 kan det bero på att barnen i vår undersökning är trygga, eller så vågar de inte uttrycka sina djupare känslor i uppsatserna.


Rädslan i kategorin, straff - skuld, har tydligen minskat avsevärt jämfört med tidigare undersökningar. Som vi tidigare har nämnt på sid.16, så tror vi att man idag uppfostrar barnen på ett annorlunda sätt med mindre skrämsel och hot.


Kategorierna inre upplevelse och övergivenhet - ångest har båda blivit mindre. Även här ser vi tecken på att barnen i vår undersökning verkar ha en ”friskare” rädsla eftersom dessa kategorier präglas av ångest.


Hur ser en jämförelse med försvaren ut?


Flykten är den allra största gruppen för oss. Där har skett en fördubbling från tidigare undersökningar. Vi tror att denna ökning hänger samman med den stora ökningen av rädsla för fysisk fara (se vidare sid. 15).


Överdrivna skuldkänslor ligger på ungefär samma nivå som 1985, men betydligt lägre än 1969. Här ser vi ännu ett tecken på att skrämsel sällan förekommer i dagens uppfostran.


Passiviteten, samt det otillräckliga försvaret har minskat om man jämför vår undersökning med deras. Detta stärker våra antaganden om att barnen i vår undersökning är trygga.


Har relationerna förändrats?


Vid en jämförelse mellan vårt resultat och deras, visade det sig att det antal barn som inte fick någon hjälp vid rädslosituationens upplösning hade minskat. Det var alltså fler barn i deras undersökning som inte fick någon hjälp. Detta tolkar vi som att barnen nuförtiden både får och tar hjälp i större utsträckning än tidigare.


6. SAMMANFATTNING


Metodbeskrivning


Vi grundade vår undersökning om barn och rädsla på tidigare undersökningar utförda av Inga Sylvander och Maj Ödman. Vi har tagit reda på vad barn är rädda för, hur de hanterar rädslan och vilken relation de har till andra människor när de blir rädda. Övriga frågor vi sökte svar på var: Vad är de flesta rädda för? Vad är de mest rädda för? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor?


Vi har även jämfört våra resultat med tidigare undersökningar gjorda av Sylvander och Ödman. Deras undersökningar om barn och rädsla publicerades 1969 och 1985.


I vår undersökning deltog 123 barn från Bollnäs och Gävle i åldrarna 9-12 år.


För att få svar på ovanstående frågor använde vi oss av en modell utarbetad av Sylvander och Ödman. Barnen fick skriva en uppsats om ett annat barns rädsla (”En gång var … rädd”). De fick även rita en teckning som hörde till uppsatsen, eller beskrev en annan rädsla. De flesta valde dock att illustrera uppsatsen. Syftet med att de skulle rita och skriva om ett annat barns rädsla, var att de ändå skulle beskriva sin egen rädsla.


Som ett komplement till uppsatserna och teckningarna utförde vi intervjuer med 41 barn. Frågor som vi ställde till alla barn var: – Vad är du rädd för? – Vad är du mest rädd för? Under intervjun tog vi även reda på om uppsatsen och teckningen beskrev deras egen rädsla, eller en rädsla upplevd eller berättad omkring dem.


Resultatbeskrivning


Vi fick fram många intressanta resultat och vi kommer här att presentera några av de viktigaste.


Rädsla för fysisk fara


Rädslan för fysisk fara är väldigt stor i vår undersökning (56,9 %). Jämfört med de tidigare undersökningarna så har den fördubblats. Vi ser inte så allvarligt på detta eftersom denna rädsla räknas som en realitetsbetonad rädsla. (1985 sid. 15-16) Enligt Sylvander och Ödman är denna typ av rädsla ”frisk”. (1969 sid. 8)


Vi tror att den stora ökningen kan bero på att barnen som deltog i vår undersökning är trygga. Det kan även bero på att barnen inte vågar uttrycka sina djupare känslor i uppsatserna.


Flykt som försvarsmekanism


För att hantera sin rädsla använde de flesta barnen i vår undersökning (39,8 %) försvarsmekanismen flykt. Även denna kategori har blivit dubbelt så stor jämfört med tidigare undersökningar. Vi ser detta som en följd av den stora ökningen av fysisk fara. Denna slutsats drar vi eftersom vi ser det naturligt att fly om man utsätts för en fysisk fara.


Negativ respons vid rädsloupplevelsens upplösning


Drygt hälften (52,8 %) av barnen beskrev att de vid rädslosituationens upplösning inte fick hjälp av någon annan människa. Här har det skett en minskning jämfört med tidigare resultat. Vår undersökning visar alltså på att barnen upplever att de får hjälp i större utsträckning än vid tidigare undersökningar.


Vi ser ett samband mellan fysisk fara, flykt och relationen ingen hjälp. Detta samband drar vi eftersom det är en naturlig reaktion att springa iväg när man inte får någon hjälp vid en fysisk fara. Dessa tre kategorier har dessutom de högsta procenttalen.


Intervjuer


När vi frågade ”Vad är du rädd för?” svarade mer än hälften av barnen att de är mörkrädda. Lika många barn berättade om hur rädda de är när de ska gå eller cykla hem ensam på kvällen. Knappt hälften av barnen svarade att de är rädda för att vara ensam hemma. I ovanstående resultat finns vissa barn medräknade flera gånger eftersom de berättade att de är rädda för flera saker. Dessa intervjuresultat tyder på att barnen ofta blir rädda när de är ensamma.


Vi frågade också barnen ”Vad är du mest rädd för?” På denna fråga svarade de flesta att de är mest rädda för att det ska hända deras familj något, t.ex. att någon ska dö. De övriga barnen angav att de är mest rädda för att de själva ska råka ut för något, t.ex. att bli mördad. Flertalet av barnen angav alltså att de är mest rädda för död i någon form.
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BILAGOR

Bilaga 1. Tabeller


Tabell 1 A


		Rädd för:

		Fl.


 %

		Po.


 %

		S:a


 %



		1. Fysisk fara

		57,4

		56,4

		56,9



		2. Social rädsla

		2,9

		3,6

		3,3



		3. straff - skuld

		1,5

		1,8

		1,6



		4. Inbillad fysisk fara

		17,6

		10,9

		14,6



		5. Inducerad fara

		4,4

		12,7

		8,1



		6. Inre upplevelse

		10,3

		10,9

		10,6



		7. Övergivenhet - ångest

		5,9

		3,6

		4,9





Tabell 1 B


		Försvar:

		Fl.


 %

		Po.


 %

		S:a


 %



		1. Bearbetning, adekvata åtgärder

		14.7

		14,5

		14,6



		2. Flykt

		44,1

		34,5

		39,8



		3. Förnekande

		16,2

		20,0

		17,9



		4. Försök till försvar

		7,4

		7,3

		7,3



		5. Överdrivna skuldkänslor

		4,4

		1,8

		3,3



		6. Passiv

		5,9

		12,7

		8,9



		7. Otillräckligt försvar

		7,4

		9,1

		8,1





Tabell 1 C


		Relationer:

		Fl.


 %

		Po.


 %

		S:a


 %



		Vid upplevelsens upplösning

		

		

		



		1. Ingen hjälp

		44,1

		63,6

		52,8



		2. Någon hjälp

		51,5

		34,5

		43,9



		3. Negativ respons

		4,4

		1,8

		3,3





Tabell 2 A


		Rädd för:

		Fl. antal

		Po. antal

		S:a antal



		1. Fysisk fara

		39

		31

		70



		2. Social rädsla

		2

		2

		4



		3. straff - skuld

		1

		1

		2



		4. Inbillad fysisk fara

		12

		6

		18



		5. Inducerad fara

		3

		7

		10



		6. Inre upplevelse

		7

		6

		13



		7. Övergivenhet - ångest

		4

		2

		6



		

		68

		55

		123





Tabell 2 B

		Försvar:

		Fl. antal

		Po. antal

		S:a antal



		1. Bearbetning, adekvata åtgärder

		10

		8

		18



		2. Flykt

		30

		19

		49



		3. Förnekande

		11

		11

		22



		4. Försök till försvar

		5

		4

		9



		5. Överdrivna skuldkänslor

		3

		1

		4



		6. Passiv

		4

		7

		11



		7. Otillräckligt försvar

		5

		5

		10



		

		68

		55

		123





Tabell 2 C


		Relationer:

		Fl. antal

		Po. antal

		S:a antal



		1. Ingen hjälp

		30

		35

		65



		2. Någon hjälp

		35

		19

		54



		3. Negativ respons

		3

		1

		4



		

		68

		55

		123





Jämförelse med tidigare undersökningar


Tabell 3 A

(uträknat i %)


		Rädd för:

		1969

		1985

		1992



		1. Fysisk fara

		21,6

		28,1

		56,9



		2. Social rädsla

		2,1

		5,7

		3,3



		3. straff - skuld

		6,9

		7,2

		1,6



		4. Inbillad fysisk fara

		30,1

		18,5

		14,6



		5. Inducerad fara

		17,9

		8,8

		8,1



		6. Inre upplevelse

		7,8

		15,0

		10,6



		7. Övergivenhet-ångest

		13,5

		7,9

		4,9





Tabell 3 B

(uträknat i %)


		Försvar:

		1969

		1985

		1992



		1. Bearbetning, adekvata åtgärder

		14,5

		12,4

		14,6



		2. Flykt

		17,6

		17,6

		39,8



		3. Förnekande

		4,7

		16,9

		17,9



		4. Försök till försvar

		23,5

		6,1

		7,3



		5. Överdrivna skuldkänslor

		11,5

		2,0

		3,3



		6. Passiv

		11,3

		21,6

		8,9



		7. Otillräckligt försvar

		14,7

		13,9

		8,1





Tabell 3 C


(uträknat i %)


		Relationer:

		1969

		1985

		1992



		1. Ingen hjälp

		53,1

		64,0

		52,8



		2. Någon hjälp

		40,7

		30,0

		43,9



		3. Negativ respons

		6,1

		6,0

		3,3





Bilaga 2. Uppsatser


Bilaga 2a




Bilaga 2b




Bilaga 2c




Bilaga 2d



Bilaga 2e



Bilaga 2f



Bilaga 2g



Bilaga 2h







Bilaga 2i



Bilaga 2j



Bilaga 2k



Bilaga 2l



Bilaga 2m



Bilaga 2n



Bilaga 2o



Bilaga 2p



Bilaga 2q



Bilaga 2r



Bilaga 2s



Bilaga 3. Teckningar

Bilaga 3a



Bilaga 3b



Bilaga 3c
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