Redovisning av

Ett kulturprojekt för att främja unga flickors psykiska hälsa i Askersund

”Jag ser fram emot detta.
Tack”

”Allting, för det är jätteroligt och
lärarna är jättesnälla.”

”Jag tycker det är bra förslag
och det blir jätteroligt
tillsammans med andra tjejer
tycker jag”

”Man får möta nya vänner och
vara sig själv utan killar i
närheten”
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Syfte
Att främja livskvalitet och hälsa för unga flickor genom dans, teater, bild och samtal.
Målgruppen är flickor i skolår 7-9 med återkommande psykosomatiska besvär som till
exempel höga krav på sig själva, trötthet, sömnbesvär, nedstämdhet, oro, ont i magen, ont i
huvudet/nacken/ryggen. Aktiviteterna erbjuds gratis efter skoltid en gång/vecka, i två olika
lokaler i anslutning till skolan. Fokus ligger på att lyfta fram flickornas resurser genom att
kravlöst uppmuntra glädje och inte prestation.

Bakgrund
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället, även bland unga, och då främst bland
unga flickor. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor
som bland pojkar oavsett skolår. Även i Askersunds kommun finns en stadigt negativ trend
på psykiska välmående hos unga flickor, vilket bland annat visat sig i Liv och Hälsa ungundersökningarna. Med detta som underlag togs beslut i Askersunds kommun om att starta
ett ”Dansprojekt” enligt Örebro-modellen år 2013-2014. Dansprojektet genomfördes och
utvärderades (se separat utvärdering). Utifrån utvärderingen valde man att arbeta om
formatet och göra en ny satsning 2015-2016 med fyra olika teman som bas.

Ekonomi
Projektet hade en budget på 30.000:- och kostnaden uppgick totalt till cirka 21.000:-.
Ledarnas arvoden var den största posten i budgeten. Övriga kostnader förutom arvoden var
reseersättning och ersättning för personliga utlägg.

Rekrytering
Rekrytering av deltagare skedde via skolsköterskan och skolkuratorn. Intresserade tjejer och
deras vårdnadshavare fick information hemskickat. Ett informationsmöte för intresserade
hölls även inför uppstart (september 2015). Tyvärr uteblev alla från informationsmötet vilket
ledde till att skolsköterskan och skolkuratorn fick ta förnyad kontakt med de som fanns inom
målgruppen för projektet. Inför uppstart fanns det ca 30 tjejer som föll inom målgruppen.
Inför start fanns det 11 tjejer som sagt ja till att delta och i slutändan hade 12 tjejer deltagit
en eller flera gånger under projektets gång. Detta möjliggjordes då skolkuratorn och
skolsköterskan kontinuerligt utvärderade om någon ny tjej fanns inom målgruppen och då
kunde tillfrågas att delta.

Roller inom projektet
Hanna Hansson

Projektledare (Sydnärke Folkhälsoteam)

Anna-Lena Hellgren

Projektledare (Örebro läns Idrottsförbund) slutade 2015-11-01

Maria Ståhl
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Skolsköterska (Askersunds Kommun, Sjöängskolan)

Anna Jakobsson
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Ledare för tema bild

Lena Lindkvist
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*Matildas roll under projektet var att följa tjejerna från skolan till respektive aktivitet och
finnas med under passet. Då Matilda arbetade på skolan sedan innan och under projektet,
var hon en naturlig kontaktperson för tjejerna. Matilda ansvarade även för närvarokontroll
och arbetsgruppens naturliga väg till tjejerna.

Utvärdering
Utvärdering har genomförts i form av enkäter vid tre tillfällen för deltagarna samt intervjuer
med arbetsgruppen vid två tillfällen. Deltagargruppen har under projektets gång bytt
konstellation, vilket gör att det blir svårt att följa någon utveckling i enkätsvaren.

Genomförande
Till skillnad från Dansprojektet valde arbetsgruppen att ha fyra olika teman för att locka fler
tjejer och för att se om fler deltagare valde att genomföra hela projektet. Tanken var att
erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter så att det fanns fler möjligheter att hitta något som
de kunde fastna för. En gång i veckan träffades gruppen och genomförde aktiviteten, varje
aktivitet genomfördes var fjärde vecka. Aktiviteterna erbjöds gratis efter skoltid en
gång/vecka i olika lokaler i anslutning till skolan.

Varje aktivitet varade i ca 90 minuter, där de startade med fika för att sedan påbörja passet.
Fokus låg på att lyfta fram flickornas inneboende resurser genom att kravlöst uppmuntra
rörelse- och skaparglädje och inte prestation. Första träffen var 5 oktober och sista
planerade träffen under våren var 30 maj. Tyvärr så ställdes de fyra sista aktiviteterna in på
grund av för få deltagare. Under projektets gång så ställdes elva aktiviteter in på grund av
sjuka ledare och för få deltagare. Totalt var 28 tillfällen planerade under projektets gång.
Deltagarantalet varierade från två till sex deltagare. Bild var det temat som var mest
välbesökt av deltagarna.

Resultat
Eftersom deltagarantalet var lågt och varierande så kan vi inte dra några slutsatser huruvida
projektet gett önskad effekt på deras välmående eller inte, utifrån enkätsvaren. I
resultatdelen har vi därför valt att fokusera på deltagarnas upplevelser och tankar om själva
projektet och deras syn på sin hälsa.

Deltagarnas upplevelser av deras mående
Majoriteten av deltagarna har svarat att de mår bra/ varken bra eller dåligt på frågan hur de
mår rent allmänt. Flertalet har svarat att de ibland/ofta har huvudvärk, ont i magen, samt
värk i axlar och skuldror/nacke. Flera uppger också att de ibland/ofta känner sig stressade
och nedstämda.
Jag mår fysiskt bra men tänker mycket
När det gäller sömn så uppger de flesta att de enbart sover 5-6 timmar per natt på
vardagarna. Flertalet använder dator, surfplatta, telefon och TV mellan 3-6 timmar/dag på
fritiden.

Skola
De flesta trivs i skolan, dock inte alla.
Jag är trött
Stress
Vid första utvärderingstillfället uttryckte någon att hon kände sig mobbad och någon annan
trivdes inte i klassen. Vi frågade även om man upplever att man kan vara sig själv på skolan
och fritiden, där var det flera som uppgav att de inte kunde vara det.

Ingen gillar en om man är sig själv.
För att jag inte vet vad andra ska säga om mig då.
Det är skilda upplevelser när det gäller hur det trivs i skolans matsal/restaurang. Medan
några trivs mycket bra så trivs några mycket dåligt. Det stämmer överens med hur ofta de
äter lunch i skolan, det varierar i svaren även där.

Deltagarnas upplevelser av enjoy
Majoriteten har tyckt att det varit bra med fyra olika teman i projektet. De som har
uppskattas mest samt haft flest deltagare är bild.
Älskar bild
Jag tycker det är jättekul att ha teater!
På frågan om varför de valt att delta i enjoy svarade några att det var för att det verkade kul
samt den sociala biten, att träffa andra människor och får mer kompisar.
Att få andra barn-ungdomar att vara delaktig i någonting roligt i stället
för att sitta hemma och vara icke aktiv. Alla har sina fördelar och
nackdelar.
Vid sista utvärderingstillfället, efter projektets slut, ställde vi frågan om vad som varit bäst
med enjoy.
Att alla har vart snälla, att man får nya vänner
Gemenskap
Människorna

Övriga röster om projektet

Att man får träffa
andra tjejer som har
typ samma problem
För att vara aktiv i min fritid,
träffa andra människor, njuta
och vara glad. Jag vill också
testa för att jag tyckte det såg
och lät lockande

Jag älskar att måla

Jag tycker det är
jättebra för att vi pratar
med varandra, vi gör
roliga saker och träffar
på nya kompisar /…/

Allt har varit bra,
det går inte att
välja en sak!

Projektledarnas reflektioner
Då målgruppen redan från start är liten blir deltagandet sårbart. När vi dessutom vänder oss
till en målgrupp som kanske inte är van vid att delta i aktiviteter på fritiden så gör vi det svårt
för oss själva. Dock är målgruppen av största vikt att arbeta med, men att flera droppar av
längst med vägen är egentligen inget ovanligt. Både i Dansprojektet i Askersund 2013-2014
och i Dansprojekten som ägt rum i Örebro har man upplevt samma sak. Det som ändå gjort
att flera har kommit till respektive aktivitet är till stor del Matildas förtjänst. Hon har haft en
nyckelroll i projektet och med att hon finns placerad i skolan och har en god relation med
flertalet elever. Eftersom att hon har haft rollen som kontaktperson med tjejerna har hon
många gånger fått påminna tjejerna om att aktiviteten äger rum på eftermiddagen. Tack
vare henne tror vi att några tjejer har valt att fullfölja, något det kanske annars inte hade
gjort. Även ledarna har uttryckt sin uppskattning gentemot Matildas insats.
I arbetsgruppen har det diskuterats kring projektets längd. Att det är svårt för ungdomar
generellt i den åldern att planera upp sin tid under ett helt år. Kanske skulle det ha räckt och
fått fler att fullfölja om det enbart pågått under en termin. Alternativt att avsluta i mars-april
då mycket fokus närmare sommaren ligger på betyg och skolavslutning. Ytterligare
diskussioner har gällt i vilken årskurs detta ska genomföras. Några idéer är att redan tidigare
i årskurs 5 erbjuda insatsen så att ungdomarna stärka inför flytten till sjöängsskolan innan de
har stöpts/ formats in i fasta roller. Stärka ungdomen och förebygga ohälsa genom
universellt preventionsarbete.
Något annat som diskuterats är upplägget av teman. Skulle man ha haft enbart två teman
per termin istället för fyra. Detta för att lära känna gruppen i förhållande till aktiviteten,
samt lära känna och skapa en relation till aktivitetsledaren. Deltagarna själva har inte nämnt
något om detta dock har vi sett att de fyra sista planerade tillfällena blev inställda då det inte
fanns några deltagare. Något positivt med att ha fyra teman rullande är att det inte blir lika
sårbart då ledarna kan täcka upp för varandra vid behov på ett annat sätt än om det enbart
är två eller ett tema. En annan positiv aspekt med att varva två teman istället för fyra är att
de två ledarna skulle kunna delta vid den andre ledarens aktiviteter, som en extra ledare. På
så vis skapa en starkare relation till tjejerna.
Från början var det planerat så att aktiviteten började med nära anslutning till sista lektions
slut, men efter en schemaändring fick några ett längre hål mellan sista lektion och
aktivitetens början. Detta tror arbetsgruppen kan ha spelat in då deltagaren har valt att gå
hem istället. Matilda vittnar om att tjejerna upplever sig ha andra aktiviteter efter skolan
och/ eller är trötta vilket förhindrar dem från att delta. Frågan om det ska ligga på skoltid att
debatterats. Några i arbetsgruppen anser att det vore bra då fler skulle närvara då. Andra

tror att pressen att prestera skulle öka, då skolan förknippas med prestation och då öka
stressen hos tjejerna.
Både deltagare och ledare har vart positivt inställda till att delta igenom om möjligheten ges.
I enkätsvaren kan vi se att det varit värdefullt för tjejerna att delta och träffa andra i samma
situation och bara få vara (utan killar).

