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❙ ❙ Under åren före puberteten utvecklar barn sin identitet ge-
nom att uppleva och kontrollera den egna kroppen på ett mog-
nare sätt, intellektuella färdigheter och talanger stärks och re-
lationer till familjemedlemmar och andra utvecklas. Dessa
identitetsutvecklingens kännetecken har utnyttjats i ett i Sve-
rige utvecklat test för självvärdering, »Jag tycker jag är« [1].
Testet har fått stor klinisk användning i vårt land som screen-
inginstrument för värdering av självkänsla.

Som del av en större undersökning av anpassning, bemäst-
ring och livskvalitet hos 7–9-åringar med astma [2] undersök-
te vi hur de barn som behandlades vid en universitetsanknu-
ten sjukhuspoliklinik värderade sig själva jämfört med friska
barn.

❙ ❙ Material och metod
Av alla 7–9-åringar med astma som under tre vintermånader
1997–1998 hade tid för återbesök vid allergimottagningen,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg (to-
talt 55 barn), accepterade 47 barn och deras familjer (85 pro-
cent) att delta i en studie om livskvalitet och psykologisk an-
passning. På grundval av journaluppgifter om funktionsnivå
och medicinering bedömdes 10 av de 47 barnen ha svår, 28
medelsvår och 9 lindrig astma [3]. Av de 8 barn som avböjde
deltagande hade 3 svår, 3 medelsvår och 2 lindrig astma.

Barnen intervjuades enligt lågstadieversionen av »Jag
tycker jag är«, 32 ja- och nejfrågor på fem områden: om fysis-
ka egenskaper (sex frågor), färdigheter och talanger (sex frå-
gor), psykiskt välbefinnande (åtta frågor), relationer till för-
äldrar (sex frågor) och relationer till andra (sex frågor). För
jämförelse användes individuella data från intervjuer med
383 jämngamla friska barn från Växjö [4] och Vislanda i
Småland [5].

Medelvärden och 95 procents konfidensintervall för me-
delvärde har använts för beskrivning av svarspoäng, för jäm-
förelser mellan grupper det icke-parametriska Mann–Whit-
neys test.

❙ ❙ Resultat
Ingen skillnad sågs avseende svarspoängen mellan barnen
med astma och friska barn (Tabell I). Det förelåg heller ing-

en skillnad när resultaten avseende de fem olika områdena
jämfördes. Svarspoängen på de enskilda områdena redovisas
ej.

För barnen med astma undersöktes betydelsen av kön, för-
äldrars samboförhållanden, socioekonomiskt index baserat
på föräldrars utbildning och yrke, samtidigt eksem, toppflö-
desvärde utan seponering av antiinflammatorisk eller luft-
rörsvidgande behandling, urinkoncentration av eosinofilt
protein X som mått på inflammationsgraden i luftrören, de
tre delskalorna aktiviteter, symtom och emotionell påfrest-
ning i barnintervjun Paediatric Asthma Quality of Life Ques-
tionnaire [6] samt föräldrars skattning av dagsymtom,
nattsymtom och ansträngningsutlösta besvär under veckan
före intervjun. 

Kontinuerliga variabler dikotomiserades för att förenkla
redovisningen. Av dessa faktorer redovisas i Tabell II de fem
för vilka signifikanta (eller på gränsen) skillnader sågs, för
resterande sju faktorer var skillnaderna mindre. 

Betydelsen av föräldrars samboförhållande, ansträng-
ningsutlösta besvär och toppflödesvärde, »peak flow rate«,
förändrades inte när samtidig hänsyn togs till föräldrarnas so-
cioekonomiska förhållanden. I motsats till förhållandet bland
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friska barn sågs ingen skillnad mellan pojkar och flickor med
astma (Tabell I och II).

❙ ❙ Diskussion
Den uteblivna skillnaden mellan barn med astma och friska
barn kan givetvis bero på att frågeinstrumentet är för okäns-
ligt för att registrera skillnader i självvärdering som skulle
kunna påvisas på annat sätt. Testet har dock visat sig tillräck-
ligt känsligt för att påvisa lägre självvärdering hos barn med
enures [7], också för att påvisa en behandlingseffekt på själv-
värdering för barn med enures som behandlats med
enureslarm, desmopressin eller blåsträning [8]. Att en lägre
självvärdering tydligt ses både hos de barn med astma som
själva uppger sina dagliga aktiviteter inskränkta och hos dem
med hög emotionell påkänning av sin sjukdom tyder på att
testet förmår värdera en faktisk upplevelse.

Medan det finns flera studier som visar att barn med astma
av sina föräldrar bedöms ha mer psykiska problem än friska
barn [9], känner vi inte till någon som visar att barn i lågsta-
dieåldern med astma värderar sig själva annorlunda än friska
barn gör. I vår studie sågs inga tydliga skillnader mellan fris-
ka barn och barn med astma ens vad gäller de sex frågorna om
fysiska egenskaper. 

Föräldrarnas roll
Det saknas uppgifter om betydelsen av föräldrars samboende
för hur friska barn skattar sig med testet »Jag tycker jag är«.
Det är troligt att det ställer särskilt höga krav på samverkan
mellan föräldrar till barn med en långvarig sjukdom. Det är
möjligt att den betydelse av föräldrars samboförhållanden
som ses i vår studie är begränsad till barn med astma. För barn
med astma, oftast dessutom allergiska, har vardagliga detal-
jer som skolgymnastiken, skolmaten och undvikande av päls-
djursallergener stor betydelse för möjligheten till en tillvaro
lik andra jämnårigas. 

Rimligen är möjligheten att samarbeta i praktiska detaljer
mindre, som grupp betraktat, för föräldrar som inte delar hus-
håll. 

Ansträngningsbesvär inte alltid bronkobstruktion
Att det finns ett samband mellan ansträngningsutlösta besvär
och självvärdering, trots att gruppen barn med astma som hel-
het inte värderar sig själv annorlunda än friska barn, leder oss
att ifrågasätta om föräldrar kan särskilja bronkobstruktion vid
ansträngning från nedsatt fysisk prestationsförmåga av andra
skäl. Barn med astma kan själva också ha svårt att särskilja
upplevelsen av andningsbesvär vid ansträngning från de be-
svär som beror på bronkobstruktion [10]. 

Den förbättring som fysisk träning kan ge barn och ungdo-
mar med astma omfattar fastmer bättre kondition och psyko-
logisk bemästring av sjukdomen än förbättrad lungfunktion
[11]. 

Det kan finnas anledning att utreda barn som rapporterar
ansträngningsutlösta besvär närmare för att särskilja de barn
som har bronkobstruktion, som kan dra nytta av ändrad me-
dicinering, från de barn vars kondition kan förbättras genom
fysisk träning eller vars situation kan gagnas genom psykolo-
giska insatser.  

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Tabell I. Självvärdering med»Jag tycker jag är«, hela skalan. Medelvärde (95 procents konfidensintervall för medelvärdet) för 47 barn med ast-
ma (29 pojkar,18 flickor) och 383 friska barn (205 pojkar, 178 flickor).

Båda könen Pojkar Flickor

Barn med astma 22,5  (20,0–25,0) 23,3  (20,9–25,8) 21,1  (15,5–26,6)
Friska barn 22,3  (21,6–23,0) 21,2  (20,1–22,4) 23,6  (22,7–24,5)

Tabell II. Självvärdering med»Jag tycker jag är«, hela skalan. Medelvärde (95 procents konfidensintervall för medelvärdet) för 47 barn med
astma. Mann–Whitneys test.

Hela skalan P

Samboende föräldrar, n=31 25,0 (22,6–27,3) 0,001
Ej samboende föräldrar, n=16 17,7 (12,3–23,1)

»Peak flow rate» över 100 procent av förväntat, n=27 24,2 (21,0–27,3) 0,051
»Peak flow rate» 100 procent av förväntat eller lägre, n=20 20,2 (16,0–24,3)

Ansträngningsbesvär enligt förälder, n=24 20,3 (16,4–24,1) 0,008
Ej ansträngningsbesvär enligt förälder, n=23 24,8 (21,6–27,8)

Många inskränkta aktiviteter enligt barnet, n=23 18,7 (14,6–22,8) 0,001
Få inskränkta aktiviteter enligt barnet, n=24 26,1 (23,9–28,4)

Stor emotionell belastning av astman enligt barnet, n=23 19,7 (15,3–24,0) 0,039
Liten emotionell belastning av astman enligt barnet, n=24 25,2 (22,8–27,5)
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SUMMARY

Good self esteem 
among 7–9-year-olds with asthma
Small differences in comparison 
with healthy children 

Kjell Reichenberg, Anders G Broberg
Läkartidningen 2002;99:3699–3701

Self esteem as judged by interviewing 47 children
between 7 and 9 years of age with asthma treated
at a hospital clinic was no different from that of 383
healthy children of the same age. While healthy
girls rated their self worth higher than boys, 
there was no sex difference in self esteem among
the children with asthma. Factors including the co-
habitation of parents, peak flow rate and presence
of exercise-induced asthma was of importance for
the self esteem rate among the children with asth-
ma.
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