
Enkäten Hälsa i skolan 2017

Modell för bearbetning och analys av resultaten
14.12.2017

KASKO:s ledningsgrupp har beslutat att skolornas kuratorer och psykologer
tillsammans med rektorn analyserar skolornas resultat.



Enkätens starka sidor och antalet svar i Helsingfors 2017

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet 
för hälsa och välfärd vartannat år in 

information om ungas levnadsförhållanden, 
skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor 

och erfarenheter av elev- och 
studerandehälsovården. 

Via undersökningen fås trendinformation över
en lång period och informationen stöder

stadens statistik och registerdata.

Informationen innehåller barn och ungas egna
erfarenheter och uppfattningar on välfärd

År 2017 svarade 19 025 barn och unga
samt vårdnadshavarna för 4.- ja 5.-

klasserna.

• Grundskolans 4.- och 5.-årskurser: 7932 svar
• Grundskolans 8.- och 9.-årskurser: 5125 svar
• Första och andra årets studerande i gymnasiet: 

3809 svar
• Första och andra årets studerande i 

yrkesläroanstalter: 2159 svar
• Vårdnadshavarna svar fås våren 2018

222 skolor och läroverk i Helsinfors deltog i 
undersökningen år 2017.
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Var finns resultaten?
• Kommunspecifika resultat från enkäten Hälsa i skolan har publicerats på THL:s (Institutet för hälsa 

och välfärd) öppna resultatservice (på finska, svenska sidorna borde publiceras vecka 50).

• Resultaten -> ca. 250 olika indikatorer

• Resultaten på kommunnivå är tillgängliga för alla, uppdateras vartannat år och är avsedda för 
fortsatt användning

• Kommunerna får inte längre färdiga rapporter eller indikatorsammanställningar

• Resultaten är kostnadsfria

• Skolornas resultat publiceras vecka 51 och befinner sig bakom lösenord. Lösenorden skickas direkt 
till rektorn för de skolor som har deltagit i undersökningen

• Resultatservicen innehåller beskrivningar över hur indikatorerna har bildats samt vad de anses 
beskriva

• Beakta att indikatorerna har olika svarsfrekvenser

• Bekanta dig med THL:s instruktionsvideon samt guiden för användningen av resultatservicen
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https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotietokannat/tietokantaraportit/kayttoliittyman-ohjeet


Skolornas lösenord
• THL skickar länken samt lösenorden direkt till skolornas rektorer

• De skolor som har under 30 svar kommer antagligen inte att få resultat (sekretessfråga)

• Sektorcheferna (Fostrans- och utbildningssektorn, Social- och hälsovårssektorn, Kultur-
och fritidssektorn) har kommit överens om att rektorerna sänder vidare lösenorden till 
skolans yrkesövergripande elevvård/studerandevårdssgrupp (kuratorerna, psykologerna 
samt social- och hälsovårdssektorns hälsovårdare. Beslutet gäller stadens egna skolor, de 
privata skolorna får också egna lösenord men besluter själva on vem som får tillgång till 
lösenorden.

• Ifall skolan skulle få resultat som innehåller under 30 svar sänds resultaten INTE vidare.

• Kommunerna får också lösenord till de olika utbildningshelheterna (grundskola, 
gymnasiet och yrkesutbildning) innehållande alla stadens skolors svar. Dessa lösenord 
sänds till olika personer inom sektorerna, speciellt beslut över dessa personer har gjorts.
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Granskning av resultaten i den öppna resultatservicen

• Informationen kan granskas enligt utbildningsnivå, kön, område och år

• Resultaten kan granskas via grafer eller i siffror (% samt N) 

• Basresultaten – innehåller indikatorn enligt utbildningsnivå och kön från ett område 

(t.ex. Helsingfors)

• Jämförelse mellan kommuner/städer – t.ex den egna skolans resultat kan jämföras 

med Helsingfors/hela landet enligt utbildningsnivå och kön

• Jämförelse över tid – indikatorernas utveckling enligt undersökningsåren från ett 

område enigt utbildningsnivå och kön

• Med hjälp av statistikkuben (tilastokuutio) kan alla resultat granskas 
samtidigt i siffror

• Informationen laddas ner som bilder, pdf eller exceltabeller.
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Resultaten används mångsidigt inom stadens organisation
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Resultaten som en del av 
skolornas arbete

.
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Processen för användningen av de skolspecifika resultaten
• Rektorn: ansvarar för genomförandet av processen i den egna skolan med stöd av elevvårds- och

studerandevårdspersonalen

• Elevvårds/studerandevårds personalen (kurator, psykolog): analyserar resultaten tillsammans med rektorn

• Yrkesövergripande elevvårds/studerandevårds gruppen: analyserar resultaten med ledning av rektorn

• Lärarna: Resultaten presenteras för lärarna samt diskuteras och åtgärder kan föreslås

• Eleverna och studeranden: resultaten presentaras och tillsammans diskuteras eventuella årgärder, t.ex hur
resultaten kan användas i undervisningen

• Vårdnadshavarna: information om resultaten och gemensamma diskussioner om åtgärdsförslag och
samarbete

• Samarbetsnätverk: gemensam planering om årgärder för de upplyfta resultaten

• Med rektorns ledning planeras hur de upplyfta åtgärderna tacklas i praktiken; t.ex. handlingsplan och
uppföljning

• Psykologerna och kuratorerna ansvarar för att åtgärderna och de upplyfta förslagen beaktas i arbetet med
eleverna och studerandena
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Bearbetning av resultaten i skolorna
• Bekanta er med statistiköversikten som gjorts, samt med utbildningsvivåns

indikatoröversiker. Hittas på Helsingfors egen internet sida. (på finska)

• Efter det bekanta er med översikten/sammandraget över valda indikatorer
som THL framställt, hittas bakom skolans eget lösenord.

• Bekanta er med de indikatorer där märkbar förändring har skett, 
Resultatservicen kommer att innehålla information om detta indikatorvis.

• Från resultaten kan ni lyfta t.ex 1-3 positiva saker eller förändringar samt
1-3 oroväckande resultat.

• Diskutera resultaten och lyft fram årgärdsförslag och ideer (vem gör och
vad görs)

• Kom överrens om hur åtgärderna genomförs, uppföljs och evalueras.
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https://www.hel.fi/tieke/kouluterveyskysely-fi


Bekanta er med resultaten via THL:s teemaområden

• Resultaten är kategoriserade enligt följande temaområden:
• Välfärd, delaktighet och fritid
• Hälsa och funktionsförmåga
• Levnadsvanor
• Skolgång och studerande
• Familj och livssituation
• Trygga uppväxtförhållanden
• Service och stöd

• Analysera resultaten via ett eller flera teeman genom att jämföra t.ex den
egna skolans resultat med resultaten för hela Helsingfors, samtidigt kan ni
titta på om indikatorerna i temat överlag har utvecklat sig i en positiv eller
negativ riktning.
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Några resultat i korthet

Mer specifika resultat hittas på Helsingfors stads internetsida. 

Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar resultatservicen i januari

2018.
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https://www.hel.fi/tieke/kouluterveyskysely-fi


Statistiköversikten 2.10.2017  1/3
• Lågstadieeleverna i Helsingfors mår som helhet bra. Levnadsvanorna bland 

åttonde- och niondeklassister ser också ut att ha blivit bättre om man bortser 
från motionsvanor, övervikt och sömn. På andra stadiet finns det fortfarande 
välfärdsskillnader, men de har minskat. Välfärden bland de yrkesinriktade 
studerandena har förbättrats enligt många mätare medan den försämrats 
bland gymnasister. 

• Omkring sju barn eller unga på tio i Helsingfors känner sig värdefulla och 
upplever att de har ett bra grepp om livet. Därutöver upplever åtta unga av tio 
att det finns ett mål och en mening i livet, och att de kan fatta beslut om sitt 
eget liv och agera utefter dem. De viktigaste gemenskaperna för barn och unga 
är familjen, kompisarna och närsamhället.



Statistiköversikten 2.10.2017  2/3
• Barn och unga i Helsingfors tycker om att gå i skola, och arbetsron i 

klassrummen var nu bättre än den varit vid senaste enkät. Trots det är det 
vanligt med mobbning. Det är fortfarande i högre grad pojkar som lider av 
mobbning – och som mobbar. Enkäten uppmärksammade även andra 
oroande omständigheter: var tionde högstadieelev har ingen nära vän, och 
många känner sig ensamma. Ännu i lågstadiet har nästan alla åtminstone en 
god kompis.

• I Helsingfors har andelen unga som vill vara nyktra vuxit – enligt samma trend 
som i hela landet. Fylledrickande har minskat mest bland åttor och nior och 
yrkesstuderande. Tobaksrökning har minskat bland de unga, men snuset 
vinner sakta terräng. Yrkesstuderande är positivare inställda än gymnasister 
till att deras jämnåriga använder olika slags berusningsmedel.
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Statistiköversikten 2.10.2017  3/3
• Trots att barn och unga i Helsingfors i lite högre grad än i hela landet 

upplever att deras hälsa är bra tycker var femte flicka på andra stadiet att 
hennes hälsa är dålig. 

• Flickorna upplever också mera trötthet, skoltrötthet och huvudvärk än 
pojkarna, samt klart mera ångestsymptom. 

• Vad levnadsvanorna beträffar lämnar fortfarande var tredje elev 
skollunchen oäten, och andelen överviktiga bland högstadieelever och 
andra stadiets studerande har ökat – parallellt med att en del av de unga 
inte motionerar alls.
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Kontaktuppgifter
Stadskansliet, Enheten för forskning och statistik

Specialforskare Stina Högnabba, tel. 09 310 42525, stina.hognabba@hel.fi

Sektorn för fostran och utbildning:

Crister Nyberg, chef för studerandevården, tel. 09 310 86659 crister.nyberg@hel.fi
Vesa Nevalainen, chef för elevvården, tel. 09 310 86214 vesa.nevalainen@hel.fi
Raija Nummelin, specialplanerare, tel 09 31084028 raija.nummelin@hel.fi

.
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