
BARN OCH UNGAS HÄLSA
UNDER PANDEMIN



nder vårterminen 2021 
skickades en 
enkät ut till 
femte, 

sjunde och 
nionde klass 
i grundsko-
lorna i Mör-
bylånga 
kommun. 
Frågorna 
handlade 
alla om 
hur bar-
nen upplevt 
coronapan-
demin och 
hur deras hälsa 
samt livssituation 
förändrats. Barnens svar 
har sedan analyserats och ställts 
samman i en barnkonsekvensa-
nalys. Syftet med denna analys är 
att bättre förstå barnens situation 
för att senare också kunna förbätt-
ra den. En annan stor anledning 
till varför analysen gjordes är att 
barnen ska få en möjlighet att bli 
lyssnade på och kunna vara med 
och påverka.

Analysen ger oss en  

?
U

BAKGRUND OCH SYFTE

uppfattning av hur barn i olika 
åldrar upplevt sin vardag 

och skolgång under 
pandemin och 
restriktionerna  

som varit.

”Även om 
barn och 
unga ge-

nerellt inte 
drabbas 

av allvarlig 
sjukdom 
och död 

av covid-19, 
så har kon-

sekvenserna av 
pandemin haft stor 

inverkan på deras liv”, så 
skriver Britta Björkholm från Folk-

hälsomyndigheten. På de följande 
sidorna kommer några exempel 

på hur just Mörbylånga kommuns 
barn och ungdomar påverkats av 

pandemin. I detta häfte presen-
teras ett urval av frågorna lika väl 
som svaren från enkäten och kan 
ses som en mycket förenklad ver-
sion av barnkonsekvensanalysen 

som gjorts.
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ARTIKEL 2:

Alla barn är lika mycket 
värda och har samma 
rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. ARTIKEL 6:

Barn har rätt till liv, 
överlevnad och ut-

veckling.

ARTIKEL 3:

Vid alla beslut som 
rör barn ska i första 
hand beaktas vad 
som bedöms vara 

barnets bästa.

ARTIKEL 12:

Barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i 
alla frågor som rör bar-
net. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån 
barnets ålder och mog-

nad.

BARNKONVENTIONEN

Barnkonventionen är FN:s 
konvention om barnens rättigheter. 

Den innehåller vad som bestämts om 
barn och deras mänskliga rättigheter. I 
barnkonventionen fi nns 54 regler, eller 
artiklar som det kallas, som ska följas 

av alla länder som skrivit på konventio-
nen. USA är det enda landet som inte 
skrivit på. Artikel 2, 6, 3 och 12 räknas 
som huvudartiklar och kan vara bra att 
känna till. Enkätfrågorna har skapats 

efter just de artiklarna.

Källa: Unicef2



Jag mår bara sämre nu 
för jag har så mycket tid 
att tänka och då tänker 
jag på jobbiga saker.

Jag kan inte göra det 
jag tycker är roligt 

och får sitta hemma 
istället.

” 

” 

”

”

- Elev åk 9

- Elev åk 5

När eleverna fi ck frågan om hur deras 
allmänna hälsa påverkats var det hela 
64% som menade att den inte påver-
kats överhuvudtaget. 

Däremot anser 29% av eleverna att 
deras hälsa försämrats med pande-
min. Här var anledningarna spridda 
men de vanligaste orsakerna var min-
dre rörelse, mindre utomhusvistelse, 
färre sociala aktiviteter och även en 
högre stress. Oro är en annan nega-
tiv faktor på elevernas hälsa. Man har varit orolig för ens egna och även 
närståendes hälsa lika väl som man har känt osäkerhet inför framtiden 
och pandemins eff ekter på samhället i stort. Detta uppger 62% av de 
elever som har mått sämre under pandemin. 

Å andra sidan har 7% svarat att deras hälsa förbättrats. De vanligaste 
anledningarna till detta var att man rört på sig och varit ute mer än van-
ligt. Vissa känner också att de varit mindre stressade. 

En del elever har valt att lämna övriga kommentarer och har här uppgett 
att vardagen blivit tråkigare och att relationerna med kompisarna är den 
största orsaken till detta.

HUR UPPLEVER DU ATT DIN HÄLSA HAR 
PÅVERKATS UNDER ÅRET MED PANDEMIN?
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Av eleverna så anser 58% att de-
ras vänskaper inte har förändrats 
eller påverkats under året med 
pandemi. 

27% menar att relationerna 
till vännerna har blivit värre 
och detta framförallt för att 
man inte kunnat träff as lika 
mycket. Detta nämns även 
i föregående fråga som en 
orsak till varför vissa mått 
sämre under pandemin. 
Många av de 14% som 
tycker deras relationer 
blivit bättre har sam-
manhängande svarat 
att de kunnat träff a sina 
vänner mer. I årskurs 
5 känner fl er att kom-
pisrelationerna har för-
sämrats om man jämför 
med svaren i årskurs 7 
och 9. 

Något annat värt att nämna är att 
fl er anser att deras relationer för-

bättrats på grund av att man 
träff ats på andra sätt, som  
sociala medier eller i mindre 
grupper, än vad fl er tycker 

det har påverkat deras 
relationer negativt. 

Av eleverna så anser 58% att de-
ras vänskaper inte har förändrats 
eller påverkats under året med 
pandemi. 

27% menar att relationerna 
till vännerna har blivit värre 
och detta framförallt för att 
man inte kunnat träff as lika 
mycket. Detta nämns även 
i föregående fråga som en 
orsak till varför vissa mått 
sämre under pandemin. 
Många av de 14% som 
tycker deras relationer 
blivit bättre har sam-
manhängande svarat 
att de kunnat träff a sina 
vänner mer. I årskurs 
5 känner fl er att kom-
pisrelationerna har för-
sämrats om man jämför 
med svaren i årskurs 7 
och 9. 

Jag har bara 
träff at mina kompi-

sar som går i min klass. 
Sen har man bara kunnat 

vara ute.

träff at mina kompi-
sar som går i min klass. 

träff at mina kompi-
sar som går i min klass. 

träff at mina kompi-

Sen har man bara kunnat ”

HUR HAR DINA RELATIONER TILL DINA KOMPISAR 
PÅVERKATS UNDER PANDEMIN?
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Majoriteten, 71%, av elev-
erna som svarade på un-

dersökningningen tycker 
inte att deras skolmiljö påverkats 
av pandemin. 11% känner att deras 
skolmiljö påverkats på ett bra sätt 
medan de kvarstående 18% menar 
att den har försämrats. 

De som känner att skolmiljön blivit 
bättre anger mer digitala och/eller 
ändrade arbetssätt,    
att de fått större 
möjlighet att 
visa vad de 
kan och mer 
hemarbete 
som de störs-
ta faktorerna. 
Dock passade 
inte de nya juste-
ringarna alla och samma alternativ 
nämns även som en försämring av 

många som känner att 
skolmiljön förvärrats. De 
mer digitala/ändrade 
arbetssätten och ökat 
hemarbete lyfts som 
något som påverkat dem 
negativt till skillnad från dem som 
påverkats positivt av samma fakto-
rer. Man menar att man fått sämre 
möjlighet att visa vad man kan och 
att aktiviteter som studiebesök ställts 
in. I kommentarerna går det än en 
gång att läsa hur eleverna är stres-
sade och oroliga för att ta med coro-
na hem. 

För dem absolut fl es-
ta har inte skolmiljön 
påverkats till varken 
det sämre eller det 
bättre. Det ser lika-
dant ut oavsett kön och 
årskurs. 

ringarna alla och samma alternativ 
nämns även som en försämring av 

in. I kommentarerna går det än en 
gång att läsa hur eleverna är stres-
sade och oroliga för att ta med coro-
na hem. 

För dem absolut fl es-
ta har inte skolmiljön 
påverkats till varken 
det sämre eller det 
bättre. Det ser lika-
dant ut oavsett kön och 
årskurs. 

HUR HAR DIN SKOLMILJÖ PÅVERKATS
UNDER ÅRET MED PANDEMIN?
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HUR HAR DINA ORGANISERADE FRITIDSAKTIVITE-
TER PÅVERKATS UNDER PANDEMIN?

59% av eleverna som svarat på 
undersökningen är med i en förening 
eller idrottsklubb. I femman (65%) är 
det vanligare att man är medlem i en 
förening eller idrottsklubb än det är i 
sjuan och nian (55%).

Av de som svarat ja på frågan är det 
45% som berättar att en 
eller fl era av deras 
fritidsaktiviteter har 
ställts in. 42% har 
svarat att en eller 
fl era av deras fri-
tidsaktiviteter har 
anpassats efter rå-
dande rekommen-
dationer. 16% anser 
att deras aktiviteter inte 
påverkats alls. 

På den tidigare frågan ”Hur upple-
ver du att din hälsa påverkats un-
der pandemin?” kan vi också se att 
ungdomarna påverkats negativt och 
mått sämre av att inte kunna delta i 
sina aktiviteter som vanligt. En elev 
skriver ”jag har mått dåligt för alla 
aktiviteter är stängda” och en annan 
”det har varit tråkigt, man tränar för 
att spela matcher men det blir inga 
matcher och det är jobbigt”.

Jag går på mina fri-
tidsaktiviteter, men 
med nya/strängare 

regler.

”

” 

- Elev åk 7
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SKILLNADER MELLAN 
FLICKOR OCH POJKAR

Något som går att fi nna 
i nästan alla frågor ställda 
i enkäten är att fl ickor har 
svarat att de mår sämre 
och har blivit påverkade ne-
gativt av pandemin i större 
utsträckning än vad pojkarna 
har svarat. 

Dubbelt så många pojkar än fl ickor 
har svarat att deras familjesituation 
påverkats positivt medan fl er fl ickor än 
pojkar uppger att deras familjerelationer för-
sämrats. Vi kan också se att fl ickor i högre grad 
mått sämre av att de inte kunnat ha samma sociala 
kontakt med sina vänner. Av de fl ickor som svarat att deras 
hälsa försämrats är den vanligaste orsaken en känsla av 
ökad stress. 
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Varför fl ickorna i kommunen 
påverkats mer negativt 

än pojkarna under pan-
demin är svårt att veta 
men går att spekulera 
i.

Flickor har i stort 
bättre studieresultat 
i både Mörbylånga 
kommun och på na-
tionell nivå. Kanske 

är den ökade stressen 
fl ickor känner kopplat till 

att deras skolarbete har 
blivit påverkat av pande-

min. 

En annan anledning skulle 
kunna vara könsnormer mellan 

pojkar och fl ickor. I allmänhet är 
det ofta mer accepterat för fl ickor att 

uttrycka oro och dåligt mående än vad 
det är för pojkar. Det är svårt att säga om 
pojkar behöver mer stöttning för att kunna 
refl ektera kring känslor och stress eller om 
det är fl ickorna som inte fått den stöttningen 
de behöver den senaste tiden. Det går dä-
remot att klarställa att fokuset borde läggas 
på att höja alla elevers trivsel och mående.

8



DISTANSUNDERVISNING
I januari 2021 genomfördes även en undersökning i enkätform angå-
ende högstadieelevernas uppfattning av distansundervisningen. 191 
av 228 elever i årskurs 7-9 har skickat in svar. 

Svaren visar på att en mycket stor majoritet av eleverna har varit 
nöjda med distansundervisningen. Den anledningen fl est lyfter till att 
distansundervisningen fungerar bra är ökad studiero. Mellan 90-95% 
av eleverna är nöjda med hur undervisningen på distans genomförts.

Ett problem som blivit uppmärksammat är instabilt internet. Det är vik-
tigt att vi kan garantera lika förutsättningar till distansundervisningen. 

Det kan också bli svårare för lärare att uppfatta signaler 
från elever när man endast träff as genom 

datorn. 

Mörbylånga kommuns högsta-
dieskolor uppger däremot att 

elever med hög skolfrån-
varo ökat sin närvaro 

under tiden då dis-
tansundervisning-

en verkat.
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Detta dokument är skapat av Ebba Väpnare, ung kommunutvecklare 
sommaren 2021.

Ebba går Estetiska programmet inriktning media på Jenny Nyström-
skolan i Kalmar och med hennes kompetens och ungdomsperspektiv 
blir detta ett dokument skapat av barn för barn.

AV BARN FÖR BARN
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