
Enkäten hälsa i skolan

Resultat från 2017 och 2019 Österbotten



Axplock ur enkäten Hälsa i skolan / 
Österbotten
• Nöjdhet Antalet som är elever nöjda med sitt liv har ökat, andelen elever som inte tycker om att gå i skolan 

har minskat

• Gemenskap Nästan 10% av högstadieeleverna upplever sig inte vara en viktig del av skol- och 
klassgemenskapen, bland flickorna är det ännu fler. Mindre än hälften uppfattar sig vara en viktig del av 
skolgemenskapen

• Antalet elever som känner sig ensamma har minskat i åk 8-9, vilket är under genomsnittet i landet

• Tobaksrökning har minskat

• Användningen av alkohol i berusningssyfte bland unga har minskat betydligt

• Hälsa Den egna hälsan upplevs oftare än tidigare som medelmåttig eller dålig, i högstadiet oftast i hela 
landet

• Internet  Känslan av att internet stjäl tid från annat mer än önskat har ökat

• Stöd från vuxna Lärarna mer intresserade av hur eleverna mår (men endast 40% eller mindre), dialogen med 
föräldrarna har förbättrats (men endast 50%), möjligheten att diskutera frågor som bekymrar med en vuxen i 
skolan 40-50%

• Mobbning har minskat, vanligare i lågstadiet  → vikten av tidigt ingripande

• Våld Upplevelser av fysiskt våld oroväckande vanligt, sexuella trakasserier vanliga

• Högstadieelevernas upplevelser av stöd och hjälp (kurator, lärare, psykolog, hälsovårdare) är under 
genomsnittet i landet



Mycket nöjd med sitt liv

4.-5.lk 

8.-9.lk 



Ägnar sig åt något fritidsintresse minst en 
gång i veckan, %

4.-5.lk 

8.-9.lk 



Inte en enda nära vän/kompis, %

4.-5.lk 

8.-9.lk



Upplever sig inte vara en viktig del av skol-
och klassgemenskapen

4.-5. lk.

8.-9. lk.



Upplever sig vara en viktig del av 
skolgemenskapen

4.-5. lk.

8.-9. lk.



Upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt 
eller dåligt

4.-5. lk

8.-9. lk



Upplever sitt 
hälsotillstånd som 
medelmåttigt eller dåligt, 
% åk 8-9



Varit oroad över sin sinnesstämning under de 
senaste 12 månaderna, % åk 8-9



Problem i anknytning med sinnesstämmningen
under de senaste två veckorna, %  åk 4-5



Rör sig minst en timme om dagen

4.-5. lk

8.-9. lk



Ofta upplevt att han/hon borde tillbringa sin 
tid på annat sätt än på nätet

4.-5. lk

8.-9. lk



Tycker om att gå i skolan

4.-5. lk

8.-9. lk



Lärarna är ofta intresserade av hur eleven mår

4.-5. lk

Lärarna är inte intresserade av hur eleven mår  

8.-9. lk



Deltagit i planeringen av skolans ärenden, % 
åk 4-5



Goda påverkningsmöjligheter i skolan, % 
åk 8-9



God dialog med föräldrarna

4.-5. lk

4.-5. lk

8.-9. lk



Utsatt för mobbning minst en gång i veckan

4.-5.lk

8.-9.lk
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Under året upplevt fysiskt våld från föräldrar 
eller andra vuxna omsorgshavare

4.-5. lk

8.-9. lk



Under året upplevt fysiskt våld från föräldrar 
eller andra vuxna omsorgshavare, åk 4-5



Utsatts för sexuella kommentarer, förslag, meddelanden eller visats bilder med 
sexuellt innehåll under året, åk 4-5 

Upplevt störande sexuella förslag eller ofredande under året, %  åk 8-9



Upplevt störande sexuella förslag eller ofredande 
under året, %  åk 8-9



Möjlighet att diskutera frågor som bekymrar 
med vuxna i skolan

4.-5. lk

8.-9. lk



Hälsoundersökning av hög kvalitet för 
barn/ung

4.-5.lk

8.-9.lk



Undersökningen barns hälsa, 
välfärd och service (LTH) 2018

Resultat från året 2018 Österbotten



Axplock ur LTH-undersökningen / Österbotten

• Föräldrar till 4-åriga barn känner sig ensamma något oftare än i landet i övrigt

• 4-åriga barn har enligt föräldrarna utsatts för mobbning mycket mer sällan än i övriga delar av 
landet

• Föräldrar till 4-åriga barn är något mer sällan nöjda med den fritidsverksamhet som ordnas i 
området

• Inga skillnader i föräldrarnas delaktighet i den egna

• Enligt föräldrarna har de 4-åriga barnen upplevt fysiskt våld något mer sällan. Inga skillnader i 
förekomsten av psykiskt våld.

• 4-åriga barn har utsatts för föräldrarnas intag av alkohol i berusningssyfte mer sällan än i övriga 
delar av landet     

• Föräldrar till 4-åriga barn är något oftare nöjda med arrangemangen efter skilsmässa

• Upplevelse av barnens delaktighet i småbarnspedagogiken som god är något vanligare bland 
föräldrar till 4-åriga barn

• Föräldrarna har något oftare ett outtalat behov av stöd för den egna orken och föräldraskapet

• Upplevelse av dålig hälsa något vanligare bland barn, unga och föräldrar till 4-åriga barn

• Depressionssymtom något vanligare bland föräldrar till 4-åriga barn



Mobbning av barnet i vården, hemma, på 
fritiden, LTH föräldrar till 4-åriga barn



Barnet har deltagit i mötesplatssverksamheten i 
familjecafé, öppet daghem eller familjecenter 
varje vecka, % LTH föräldrar till 4-åriga barn



Barnets familj behöver stöd för föräldrarnas 
ork, enligt hälsovårdaren LTH föräldrar till 4-åriga barn



Enligt föräldern erbjuds barnet individuell och 
behovsenlig vård och omsorg i 
småbarnspedagogiken, %


