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1 INLEDNING 

Centrala mål under Juha Sipiläs regeringsperiod är att förbättra välfärden för barn, unga och familjer och att 

stärka familjernas egna resurser. Syftet med Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster 

(LAPE) är att skapa en gynnsam uppväxt- och inlärningsmiljö för barn och unga samt att stödja hela famil-

jens välbefinnande. Det splittrade servicesystemet reformeras så att det blir mer barn- och familjeorienterat 

i landskapens verksamhetsmiljö och den nya kommunala verksamhetsmiljön. Inom programmet genomförs 

en övergripande reform där tyngdpunkten flyttas till gemensam och förebyggande service. Barnets bästa 

och stöd för föräldraskapet prioriteras i utvecklingen av servicen. Samtidigt skapas en verksamhetskultur 

för beslutsfattandet som stärker barnets rättigheter och kunskapsunderlaget. Utgångspunkterna är barnets 

rättigheter, mångfalden av familjeformer och barn- och familjeorientering (Konventionen om barnets rät-

tigheter 1989; Social- och hälsovårdsministeriet 2016). 

Resultatmålet för LAPE-programmet är att barn och ungas välbefinnande förbättras. Före 2025 förvän-

tar man sig att jämlikheten mellan barn, unga och familjer har ökat, att ojämlikheten har minskat och att 

man har lärt sig att beakta olikhet och mångformighet. Därtill förväntar man sig att barnens, de ungas och 

familjernas egna resurser, livskompetens samt känsla av delaktighet och av att ha fått hjälp och blivit sedda 

har stärkts (Social- och hälsovårdsministeriet 2016). 

Målområden för LAPE-programmet: 

1. Interaktionen mellan barn/unga och föräldrar har förbättrats

2. Ensamheten har minskat bland barn och unga

3. Mobbning har minskat bland barn och unga

4. Alla barn och unga har en hobby

5. Allt färre studerande avbryter sin utbildning

6. Barn och unga har en starkare anknytning till skolan

7. Våldet som barn och unga upplever har minskat

8. De skador som föräldrarnas missbruksproblem och psykiska problem orsakar barnen har minskat

9. De skador som föräldrarnas skilsmässor orsakar barnen har minskat

10. Barnens, de ungas och föräldrarnas erfarenhet av delaktighet i servicen har förbättrats

11. Barnens, de ungas och familjernas erfarenhet av servicesystemets funktion har förbättrats

I den här publikationen undersöks välbefinnandet bland barn och unga utifrån resultaten av enkäten Hälsa i 

skolan 2008–2017 och i enlighet med LAPE-programmets målområden: 1) Hur är välbefinnandet bland 

barn och unga inom de valda målområdena när LAPE-programmet inleds? 2) Hur har välbefinnandet bland 

barn och unga utvecklats de senaste tio åren? 3) Hur är jämlikheten inom välbefinnandet (skillnader mellan 

utbildningsnivåer, kön, regioner och befolkningsgrupper)? 4) Hur påverkar de olika dimensionerna av väl-

befinnandet varandra? 

Publikationen är främst avsedd för beslutsfattare i kommuner och landskap, tjänsteinnehavare, yrkesutbil-

dade som arbetar med unga inom olika branscher, representanter för organisationer, läroanstalter och för-

samlingar samt andra som är intresserade av att främja välbefinnandet bland barn och unga. 
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2 MATERIAL OCH METOD 

Undersökningen av situationen inom välbefinnandet bygger på material från enkäten Hälsa i skolan 2008–

2017. Enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år. Uppgifterna är insamlade genom totalurval av års-

kurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen sedan 1996, gymnasiestuderande sedan 1999 och stu-

derande på yrkesläroanstalter sedan 2008. Barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen 

och deras vårdnadshavare ingår i materialet sedan 2017.  

Enkäten Hälsa i skolan delas ut till alla elever i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen 

samt deras vårdnadshavare, alla elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, alla första- 

och andraårsstuderande vid gymnasierna samt alla första- och andraårsstuderande vid yrkesläroanstalterna. 

Enkäten besvaras i skolan, under en lektion på läroanstalten och under lärarens övervakning. Svaren lämnas 

anonymt och det är frivilligt att delta i enkätundersökningen. Enkäten finns på flera språk och i lättlästa 

förkortade versioner. 

I enkäten Hälsa i skolan våren 2017 deltog 80 % av eleverna i årskurs 4 och 5 (N = 95 725), 63 % av 

eleverna i årskurs 8 och 9 (N = 73 680), uppskattningsvis 51 % av de första - och andraårsstuderande vid 

gymnasierna (N = 34 961), uppskattningsvis 39 % av de första- och andraårsstuderande vid yrkesläroanstal-

terna (N = 31 188) och 30 % av vårdnadshavarna för eleverna i årskurs 4 och 5 (N= 35 625).  

Tabell 1 visar antalet enkätdeltagare per landskap i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 

och bland unga som går utbildning på andra stadiet. Flest deltagare inom årskurs 8 och 9 inom den grund-

läggande utbildningen fanns i Nyland (N = 18 857, 26 %). Andra landskap med högt deltagarantal var 

Norra Österbotten (N = 7 218, 10 %), Birkaland (N= 6 585, 9 %) och Egentliga Finland (N = 6 356, 9 %). 

Minst var deltagarantalet på Åland (N = 466, 1 %). 

Med hjälp av enkäten Hälsa i skolan produceras mer omfattande information om barn och ungas vardag, 

välbefinnande och tillgång till hjälp. Enkäten ger också information om välbefinnandet bland barn och unga 

från olika typer av familjer och från olika livssituationer, till exempel barn och unga med utländsk bak-

grund, med funktionshinder och som är placerade utanför hemmet. 

(www.thl.fi/kouluterveyskysely).  

http://www.thl.fi/kouluterveyskysely
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Tabell 1. Antalet enkätdeltagare per landskap i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 2017. 

Landskap Antal deltagare Täckning
1
, % 

Lappland 2469 67 

Norra Österbotten 7218 69 

Kajanaland 1121 76 

Norra Savolax 3481 67 

Norra Karelen 2066 64 

Mellersta Österbotten 1280 75 

Österbotten 2644 65 

Mellersta Finland 3816 66 

Södra Karelen 1753 66 

Södra Österbotten 3190 70 

Birkaland 6585 64 

Satakunta 2677 58 

Södra Savolax 2156 72 

Egentliga Tavastland 2690 69 

Päijänne-Tavastland 2832 67 

Kymmenedalen 2023 54 

Egentliga Finland 6356 66 

Åland 466 75 

Nyland 18857 56 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017 

Jämlikheten i välbefinnandet bland unga jämförs landskapsvis, men också i ljuset av följande bakgrunds-

faktorer: mammans utbildningsnivå (anses representera familjens socioekonomiska ställning), den ungas 

härkomst, funktionshinder och placering utanför hemmet. Jämförelsen görs bland unga i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstuderande vid gymnasier och yrkesläroan-

stalter.  

Betydelsen av mammans utbildningsnivå utreds genom att de unga vars mammor har en låg utbild-

ningsnivå jämförs med alla deltagare. Med låg utbildningsnivå avses här grundnivå, dvs. i praktiken grund-

skola eller motsvarande. Hos majoriteten av dem som besvarade enkäten Hälsa i skolan 2017 är mammans 

utbildningsnivå minst mellannivå. De gymnasiestuderandes mammor har högst utbildning.  

Sambandet mellan härkomsten och den ungas välbefinnande undersöks genom att välbefinnandet 

bland de unga med utländsk bakgrund som är födda någon annanstans än i Finland jämförs med välbefin-

nandet bland alla deltagare. Materialet klassificerades enligt födelseland så att barn som är födda i Finland 

eller någon annanstans och vars föräldrar är födda i Finland räknas till barn med finländsk bakgrund. Till 

den här gruppen hör även unga som själva är födda i Finland men som har en förälder vars födelseland det 

saknas uppgifter om eller vars ena förälder är född i Finland och den andra utomlands. Dessutom hör unga 

som själva är födda utomlands och vars ena förälder är född i Finland till den här gruppen. Unga med ut-

ländsk bakgrund delas in i de som är födda i Finland och de som är födda utomlands. Till unga med ut-

ländsk bakgrund som är födda i Finland räknas unga som själva är födda i Finland men vars föräldrar är 

födda utomlands. I den här gruppen ingår även unga vars ena förälder är född utomlands, men uppgifter om 

var den andra föräldern är född saknas. Till unga med utländsk bakgrund som är födda utomlands räknas 

unga som själva och vars ena eller båda föräldrar är födda utomlands. Över 90 procent av enkätdeltagarna 

har finländsk bakgrund. Mindre än 5 procent av deltagarna i årskurs 8 och 9, gymnasiet och yrkesläroan-

1 Täckningen har beräknats genom att antalet deltagande elever har dividerats med Statistikcentralens uppgifter från 2017 om 

elevantalet. 
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stalterna hade utländsk bakgrund och var födda utomlands. Andelen deltagare med utländsk bakgrund som 

var födda i Finland uppgick till 2 procent eller mindre.  

De funktionshindrade deltagarna är unga som har stora svårigheter att eller som inte alls kan fungera 

inom minst en funktionell grundläggande dimension: se, höra, gå, komma ihåg saker, lära sig nya saker 

eller koncentrera sig. Flickorna rapporterar fler funktionshinder än pojkarna på alla stadier. En femtedel av 

flickorna som studerar på en yrkesläroanstalt lider av ett fysiskt eller kognitivt funktionshinder.  

Bland åttonde- och niondeklassarna inom den grundläggande utbildningen och de gymnasiestuderande 

bodde betydligt fler med båda sina föräldrar jämfört med de unga på yrkesläroanstalterna. Nästan en fjär-

dedel av dem som gick på en yrkesläroanstalt bodde inte med sina föräldrar. Ca 1 procent av de unga i 

årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och på yrkesläroanstalterna samt mindre än 1 procent 

av de gymnasiestuderande uppgav att de bodde placerade. Gruppen ”Bor placerad” omfattar unga som har 

uppgett att de bor i fosterfamilj, på en barnskyddsanstalt eller i ett familjehem. Resultaten inom de olika 

delområdena av välbefinnandet presenteras inte för placerade unga om delområdet rör förhållandet mellan 

den unga och en förälder. Anledningen till detta är att informationen är problematisk eftersom man inte vet 

om svaren från den placerade unga avser förhållandet till föräldrarna eller fosterföräldrarna. Svaren från 

placerade barn och unga har dock inte utelämnats i helhetsresultaten (tabell 2). 
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Tabell 2. Eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstu-

derande vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna enligt bakgrundsgrupp och kön 2017.  

Grundläggande utbildning 

årskurs 8 och 9 

Gymnasiet år 1 och 2 Yrkesläroanstalt år 1 och 2 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Mammans utbildningsnivå 

 Grundnivå N 1996 2202 4198 431 748 1179 1169 1421 2590 

% 6 7 6 3 4 4 8 12 9 

 Mellannivå N 16510 18078 34588 5663 8847 14510 10081 7907 17988 

% 53 53 53 41 45 43 66 65 65 

 Hög nivå N 12693 13740 26433 7764 10185 17949 4099 2932 7031 

% 41 40 41 56 52 53 27 24 26 

Härkomst 

 Finländsk härkomst N 30995 33981 64976 13543 19345 32888 15332 12027 27359 

% 93 95 94 96 96 96 94 93 94 

 Utländsk bakgrund, 

 född i Finland 

N 
631 732 1363 248 362 610 244 213 457 

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Utländsk bakgrund, 

 född utomlands 

N 
1553 1100 2653 323 395 718 751 693 1444 

% 5 3 4 2 2 2 5 5 5 

Funktionshinder 

 Inga funktionshinder N 29797 29244 59041 12626 16850 29476 14646 10289 24935 

% 87 82 85 91 85 87 88 79 84 

 Funktionshinder N 4292 6404 10696 1293 2979 4272 2004 2668 4672 

% 13 18 15 9 15 13 12 21 16 

Boendearrangemang 

 Bor med båda 

 föräldrarna 

N 
23766 24368 48134 10560 14030 24590 9732 5448 15180 

% 71 68 69 75 70 72 59 43 52 

 Bor växelvis hos 

 föräldrarna, som inte 

bor tillsammans 

N 

4868 4748 9616 1341 1663 3004 1609 671 2280 

% 15 13 14 10 8 9 10 5 8 

 Bor med bara den 

 ena föräldern 

N 

4310 6194 10504 1765 3182 4947 2710 2152 4862 

% 13 17 15 13 16 15 17 17 17 

 Bor inte med 

föräldrarna 

N 

671 604 1275 448 1192 1640 2369 4505 6874 

% 2 2 2 3 6 5 14 35 24 

Placering utanför hemmet 

 Placerad utanför 

hemmet 

N 

314 384 705 40 55 95 128 104 234 

% 1 1 1 <1 <1 <1 1 1 1 

 Övriga N 33284 35515 69190 14067 20005 34236 16261 12629 29059 

% 99 99 99 >99 >99 >99 99 99 99 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017 
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3 RESULTAT 

3.1 Dialogen mellan de unga och föräldrarna 

För att främja de ungas välbefinnande är det viktigt med en öppen dialog mellan de unga och föräldrarna. 

De ungas upplevda svårigheter att samtala med sina föräldrar är en resultatvariabel som speglar hur kom-

munerna och regionerna har lyckats med sin uppgift att stödja föräldraskapet. Stöd för föräldraskapet är ett 

sätt att tidigt främja välbefinnandet bland barn och unga och att minska ojämlikheten, vilken är en av 

kommunernas centrala uppgifter. Stöd för föräldraskapet har även en lagstadgad grund. Barnkonventionen 

kräver att föräldrar ska få stöd i sin fostrande uppgift (Konventionen om barnets rättigheter 1989). Stöd för 

föräldraskapet kan definieras brett; det innefattar bland annat att man stödjer föräldrarna och stärker föräld-

rafärdigheterna, stödjer de yrkesutbildade som arbetar med föräldrarna och utvecklar de yrkesutbildades 

kompetens samt stärker fostringssamarbetet (Kasvuntuki.fi). 

I enkäten Hälsa i skolan bedömdes dialogen mellan barn, unga och föräldrar med en fråga om samtalssvå-

righeter. Granskningen omfattar de barn och unga som nästan aldrig kan diskutera sina egna angelägenheter 

med sina föräldrar.  

Samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga ökar i de högre klasserna 
Endast ett fåtal barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen (2 %) upplever svårigheter att 

samtala med sina föräldrar. Pojkar och flickor upplever samtalssvårigheter i lika hög grad (diagram 1).  

Samtalssvårigheterna mellan föräldrar och unga ökar i de högre klasserna och håller sig på samma nivå 

under andra stadiet. Ca 7 procent av de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, 6 

procent av de gymnasiestuderande och 7 procent av de studerande på yrkesläroanstalter upplever att de 

nästan aldrig kan diskutera sina egna angelägenheter med sina föräldrar. Flickor upplever samtalssvårighet-

er något oftare än pojkar. Det har inte skett några betydande förändringar i samtalssvårigheterna mellan 

föräldrar och unga de senaste åren (diagram 1).  

Diagram 1. Andelen (%) barn och unga som upplevt samtalssvårigheter med sina föräldrar 2008–2017. 
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Variation mellan och inom landskapen beträffande samtalssvårigheter mellan 
föräldrar och unga   

Utbredningen av samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga skiljer sig åt mellan landskapen. Andelen 

unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som upplever samtalssvårigheter är något 

större (9–15 %) på Åland och i Österbotten och Kajanaland än i de andra landskapen. Samtalssvårigheter-

nas utbredning varierar dock kommunvis även inom landskapen. Skillnaderna mellan kommunerna är syn-

nerligen stora (diagram 2).  

Diagram 2. Andelen (%) unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som upplevt sam-

talssvårigheter med sina föräldrar 2017. 

Samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga förekommer oftare bland unga 
med utländsk bakgrund och funktionshinder samt vars mamma har låg utbild-
ningsnivå 
Samtalssvårigheter mellan unga och föräldrar är betydligt vanligare om barnet eller den unga och föräldrar-

na är födda utomlands, barnet eller den unga har betydande kognitiva eller fysiska funktionshinder som 

svårigheter att se, höra, röra sig, minnas, lära sig nya saker eller koncentrera sig eller om mamman till den 

unga har låg utbildningsnivå (högst grundskola). Till exempel kan en femtedel av åttonde- och niondeklas-

sarna som har utländsk bakgrund och är födda utomlands eller som är funktionshindrade nästan aldrig dis-
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kutera sina egna angelägenheter med sina föräldrar (diagram 3). Bland alla åttonde- och niondeklassare är 

motsvarande siffra 8 procent.  

Diagram 3. Andelen (%) unga som upplevt samtalssvårigheter med sina föräldrar enligt bakgrundsgrupp 

2017. 

En bra relation mellan föräldrar och unga har samband med de ungas välbefin-
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En bra relation mellan föräldern och den unga skyddar och stödjer den unga på många sätt. Unga med en 
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psykiskt och fysiskt våld av föräldrarna (tabell 3). 

Tabell 3. Sambandet mellan förälderns och den ungas relation och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 

och 9 inom den grundläggande utbildningen. 

Samtalssvårigheter  

med föräldrarna (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 25 67 66 757 

Minst två dagliga symtom 37 12 67 298 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 58 23 67 544 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 24 5 67 502 

Övervikt 23 18 64 583 

Mycket berusad minst en gång i månaden 23 9 68 446 

Nöjd med livet 34 79 68 275 

Känner sig ensam 30 8 68 705 

Måttlig eller svår ångest 37 10 67 420 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 44 23 68 611 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 11 3 68 381 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017 
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3.2 Ensamhet 

De flesta barn och unga känner sig ensamma ibland. Hos majoriteten av barnen och ungdomarna är känslan 

av ensamhet övergående och kan bero på till exempel en flytt eller byte av skola. För en del barn och unga 

är dock ensamheten långvarig. Om den får fortgå försämrar den livskvaliteten och välbefinnandet och är en 

riskfaktor för den psykiska och fysiska hälsan. Ensamhet är ett subjektivt negativt och påfrestande tillstånd, 

som man kan uppleva trots att man omges av människor. Social ensamhet är förknippad med känslan av 

utanförskap – barn och unga kan uppleva att de inte är en del av gemenskapen och att andra inte accepterar 

eller tycker om dem. En gemensam faktor bland ensamma barn och unga är ofta att de upplever sig som 

annorlunda. Emotionellt ensamma personer är övertygade om att de inte har någon nära vän att anförtro sig 

åt (Junttila m.fl. 2015).  

Ensamhet bland barn märks tydligt redan i de lägre klasserna. Om barn blir utan vänskapsrelationer under 

sitt första år i skolan, är det sannolikt att barnet blir ensamt även i fortsättningen. Detta är en stor risk för 

marginalisering. En tredjedel av de ensamma vuxna har varit ensamma redan som barn och hälften under 

sin ungdom (Junttila 2010).  

I enkäten Hälsa i skolan undersökte man den upplevda ensamheten bland barn och unga genom att fråga 

om enkätdeltagarna kände sig ensamma och om de hade någon vän att samtala förtroligt med om nästan 

allt. 

Flickor upplever mer ensamhet, pojkarna saknar oftare en nära vän 
Ca 3 procent av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen känner sig ofta ensamma. 

Det finns inga större skillnader mellan flickor och pojkar i förekomsten av ensamhet (diagram 4).  

Var tionde (10 %) ung i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen känner sig ensam ganska 

ofta eller alltid. Ensamhet är lika vanligt (10 %) på andra stadiet. Det finns inte heller några väsentliga 

skillnader i andelen ensamma unga bland gymnasiestuderande och yrkesstuderande. Både inom den grund-

läggande utbildningens högre klasser och på andra stadiet känner sig flickor ensamma betydligt oftare än 

pojkar (diagram 5). 

 

 

 

Bland barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen är det vanligare att ofta känna sig ensam 

än att vara utan vän. Mindre än 1 procent av pojkarna och flickorna uppger att de inte har någon god vän 

som de kan samtala förtroligt med (diagram 6). 

Bland de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen är 9 procent utan en riktigt nära 

vän som de kan samtala förtroligt med (11 % av pojkarna och 6 % av flickorna). I utbildningen på andra 
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stadiet är det något mer sällsynt att sakna en nära vän. Skillnaderna mellan skolstadierna är dock små. An-

delen unga som inte har någon nära vän har minskat något de senaste åren. Det råder fortfarande märkbara 

skillnader mellan pojkar och flickor. På alla skolstadier är pojkarna oftare än flickorna utan en enda vän 

(diagram 7). 

Diagram 6. Ingen god vän        Diagram 7. Ingen nära vän (%). 

(%), årskurs 4 och 5 inom  

den grundläggande utbildningen. 

Känslan av ensamhet bland barn och unga vanligast i Nyland och på Åland 
Andelen åttonde- och niondeklassare inom den grundläggande utbildningen som känner sig ensamma är 

något större i Nyland och på Åland än i landet i genomsnitt (> 10 %). I Södra Österbotten, Mellersta Öster-

botten och Egentliga Finland känner sig de unga mindre ensamma än genomsnittet (< 9 %). Skillnaderna 

inom landskapet är dock stora i flera landskap (diagram 8). 
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Diagram 8. Andelen (%) unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som känner sig en-

samma enligt landskap 2017. 

Ensamhet och känslan av utanförskap berör vissa unga 
Det är vanligare att vissa unga berörs av ensamhet. Av de funktionshindrade unga i årskurs 8 och 9 och på 

andra stadiet känner sig 25 procent ofta ensamma, medan andelen som känner sig ensamma av alla unga i 

motsvarande ålder är 10 procent. Även unga som är placerade utanför hemmet, unga med utländsk bak-

grund och unga vars mammor har låg utbildningsnivå känner sig mer ensamma än genomsnittet (diagram 

9). 
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Diagram 9. Känner sig ensamma (%) enligt bakgrundsgrupp 2017.  

Ensamhet försämrar välbefinnandet 

De unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som känner sig ensamma lider oftare än 

genomsnittet av dagliga symtom. Ensamhet har samband med känslan av minskad livskompetens och på-

verkar tillfredsställelsen i livet i allmänhet. Mindre än en tredjedel av de ensamma unga är nöjda med sitt 

liv, medan motsvarande siffra är 80 procent bland övriga unga. Ensamhet reflekteras också i många pro-

blem med skolgången, till exempel skolkning och skoltrötthet som gränsar till utmattning. Medelsvår eller 

svår ångest förekommer hos 46 procent av de ensamma unga. Ensamhet visar sig också i osunda levnads-

vanor som berusningsdrickande och övervikt. Unga som upplever psykiskt eller fysiskt våld från sina för-

äldrar känner sig oftare ensamma än andra unga (tabell 4). 

Tabell 4. Sambandet mellan känslan av ensamhet och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 inom 

den grundläggande utbildningen 2017. 

Känner sig 

ensam (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 21 68 66 793 

Minst två dagliga symtom 40 12 70 286 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 47 23 68 819 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 17 5 68 750 

Övervikt 26 18 67 422 

Mycket berusad minst en gång i månaden 17 9 70 787 

Nöjd med livet 28 80 68 568 

Måttlig eller svår ångest 46 9 70 350 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 48 23 71 723 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 10 3 71 481 
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3.3 Mobbning och diskriminering 

Alla barn och unga har rätt till en trygg närmiljö där de inte behöver vara rädda för mobbning och diskrimi-

nering. Denna rättighet bör förverkligas på lika villkor för alla unga oavsett kön, härkomst, ålder, funkt-

ionshinder eller sexuell läggning. Mobbning och diskriminering utgör en risk för barnets och den ungas 

välbefinnande. Studier visar att den som blir mobbad drabbas av långvariga negativa konsekvenser för 

hälsan, skol- och studieframgångarna, de sociala relationerna och förmågan att klarar sig i arbetslivet. På 

lång sikt har mobbning stor inverkan på risken att insjukna i depression och ångestsyndrom. Kontinuerlig 

mobbning i barndomen har samband med depression och självdestruktivt beteende i vuxen ålder. I värsta 

fall pågår mobbningen hela skoltiden och lämnar bestående men hos den som blir mobbad (Lereya m.fl. 

2015). 

Diskriminerande mobbning får liknande följder som annan slags mobbning. Mobbning eller att bli offer 

för mobbning hör samma med olika psykosomatiska, psykologiska och fysiska problem. Följderna av dis-

kriminerande mobbning kan dock vara ännu allvarligare eftersom det är omöjligt för offren att ingripa i 

eller ändra sådant de blir mobbade för, till exempel hudfärg, språk, härkomst eller religion. Diskrimine-

rande mobbning kränker inte bara offret, utan också offrets familj och kultur (Undervisnings- och kultur-

ministeriet 2018:12). 

I fråga om mobbning granskas skolmobbning och diskriminerande mobbning samt möjligheten att få hjälp i 

samband med skolmobbning. I denna granskning är definitionen av skolmobbning när man säger eller gör 

otrevliga saker och retas upprepade gånger på ett sätt som offret ogillar. Det betraktas inte som mobbning 

när två ungefär lika starka elever grälar med varandra.  

Förekomsten av diskriminerande mobbning undersöktes genom att barnen och de unga fick besvara frå-

gan om de under läsåret hade blivit mobbade i skolan eller på fritiden för sitt utseende, sitt kön, sin hudfärg, 

sitt språk, sin utländska bakgrund, sin romska bakgrund, sin samiska bakgrund, sitt funktionshinder, sin 

familj eller sin religion. 

Förekomsten av mobbning varierar i olika åldersgrupper 
Andelen barn och unga som blivit mobbade upprepade gånger minskar på andra stadiet. Ca 7 procent av 

barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen och 6 procent av de unga i årskurs 8 och 9 

blir mobbade minst en gång i veckan.  Ca 1 procent av de gymnasiestuderande och 3 procent av de yrkes-

studerande upplever regelbunden och återkommande skolmobbning, Pojkar känner sig mobbade oftare än 

flickor i alla åldersgrupper (diagram 10). 

Andelen unga inom den grundläggande utbildningens högre klasser som blir skolmobbade varje vecka 

har minskat jämfört med 2008/2009. Mobbningen har framför allt minskat bland pojkar och skillnaderna 

mellan pojkar och flickor har blivit mindre de senaste tio åren.   
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Diagram 10. Skolmobbad minst en gång i veckan (%). 

De vuxna på skolan känner endast till en del av mobbningen. Det är viktigt att man kontrollerar att mobb-

ningen verkligen har upphört efter att man har ingripit i den. Av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grund-

läggande utbildningen som har varit en av parterna i skolmobbning och som under läsåret har berättat för 

någon vuxen på skolan om mobbningen, uppger 17 procent att mobbningen har fortsatt eller rentav blivit 

värre efter att de berättat om den. I de högre klasserna är det ännu vanligare att mobbningen fortsätter eller 

blir värre efter att man har berättat om den. Nästan var tredje elev i årskurs 8 och 9 inom den grundläg-

gande utbildningen upplever att mobbningen fortsatt eller förvärrats efter att de berättat om den (diagram 

11). 

Diagram 11. Andel som upplever fortsatt eller förvärrad skolmobbning efter att man berättat om den (%).  

Erfarenheter av diskriminerande mobbning är ganska vanligt bland barn och unga inom den grundläggande 

utbildningen. Mobbning i skolan eller på fritiden på grund av utseende, kön, hudfärg eller språk, funktions-

hinder, familj eller region upplevs av 19 procent av fjärde- och femteklassarna och 24 procent av åttonde- 

och niondeklassarna. Erfarenheterna av diskriminerande mobbning minskar avsevärt på andra stadiet. Trots 

det har mer än var tionde gymnasiestuderande (11 %) och yrkesstuderande (13 %) upplevt diskriminerande 
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mobbning under läsåret. Flickor upplever diskriminerande mobbning oftare än pojkar på alla skolstadier 

(diagram 12).  

Diagram 12. Andel som upplevt diskriminerande mobbning i skolan eller på fritiden under läsåret (%). 

Regional variation i förekomsten av mobbning 
Det är betydande skillnader mellan landskapen i andelen unga som regelbundet upplever skolmobbning. 

Andelen åttonde- och niondeklassare i Kajanaland som upplever skolmobbning varje vecka (3 %) är avse-

värt lägre än genomsnittet i landet. I Kymmenedalen, Norra Karelen och Satakunta verkar mobbning däre-

mot vara något vanligare än i övriga landet (andelen unga som upplever mobbning varje vecka > 6 %). 

Variationen inom landskapen är dock stor (diagram 13).  
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Diagram 13. Skolmobbade minst en gång i veckan (%) i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbild-

ningen enligt landskap 2017. 

Vissa unga drabbas oftare av mobbning varje vecka 
Den ungas bakgrund påverkar risken att bli mobbad. Jämfört med genomsnittet drabbar mobbning varje 

vecka oftare unga vars mamma har en utbildning på högst grundnivå, som har utländsk bakgrund, som ett 

fysiskt eller kognitivt funktionshinder och som är placerade utanför hemmet. Unga som är födda utomlands 

blir oftast offer för skolmobbning på alla skolstadier jämfört med andra bakgrundsgrupper – var femte elev 

med utländsk bakgrund i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen mobbas i skolan varje 

vecka (diagram 14). Mobbning varje vecka drabbar 6 procent av alla unga i årskurs 8 och 9 inom den 

grundläggande utbildningen, 1 procent av de gymnasiestuderande och 3 procent av de studerande på yrkes-

läroanstalter. 

0 10 20 30 40 50

Lappland

Norra Österbotten

Kajanaland

Norra Savolax

Norra Karelen

Mellersta Österbotten

Österbotten

Mellersta Finland

Södra Karelen

Södra Österbotten

Birkaland

Satakunta

Södra Savolax

Egentliga Tavastland

Päijänne-Tavastland

Kymmenedalen

Egentliga Finland

Åland

Nyland

Högsta värdetGenomsnittetMinsta värdet

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017

%



20 

Diagram 14. Skolmobbad minst en gång i veckan (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan mobbning och problem med välbefinnandet 
Skolmobbning varje vecka har samband med känslan av minskad livskompetens, tillfredsställelsen med 

livet och ångestsyndrom. Unga som blir utsatta för skolmobbning har betydligt oftare än andra problem 

med skolgången, till exempel skoltrötthet som gränsar till utmattning och olovlig frånvaro. Även hälsopro-

blem som dagliga symtom, övervikt och berusningsdrickande är vanligare bland unga som blir utsatta för 

skolmobbning. Mer än en tredjedel av de unga som blir skolmobbade känner sig ensamma. Det är också 

anmärkningsvärt att unga som blir skolmobbade betydligt oftare upplever psykiskt och fysiskt våld av för-

äldrarna (tabell 5). 

Tabell 5. Sambandet mellan skolmobbning och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 inom den 

grundläggande utbildningen 2017. 

Skolmobbad 

minst en gång i 

veckan (%) 

Öv-

riga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 43 65 66 879 

Minst två dagliga symtom 36 13 70 597 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 46 24 68 883 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 24 5 68 817 

Övervikt 31 18 67 752 

Mycket berusad minst en gång i månaden 25 9 70 887 

Nöjd med livet 52 76 68 675 

Känner sig ensam 36 8 71 952 

Måttlig eller svår ångest 36 11 70 503 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 45 24 72 195 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 16 3 71 953 
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3.4 Fritidsintressen och möjligheterna att utöva dem 

En av de viktigaste källorna till positiva upplevelser för unga är fritidsintressen och att lyckas med dem. 

Fritidsintressen ger de unga möjlighet att känna delaktighet, lära sig saker, få nya erfarenheter och att dela 

med sig av dem. Fritidsintressena kan förhindra marginalisering och vara ett sätt att hjälpa marginaliserade 

unga. Ökade möjligheter till fritidsintressen påverkar också hur familjerna använder sin tid. De samhälle-

liga effekterna av åtgärder som främjar fritidsintressen är att skolornas samarbetsnätverk vidgas och att 

barnens och ungdomarnas delaktighet ökar (Undervisnings- och kulturministeriet 2017: 19). 

Via möjligheterna till fritidsintressen förverkligas artikel 31 i FN:s barnkonvention, som fastslår att barn 

har rätt till kultur, konst och rekreations- och fritidsverksamhet. Ett nationellt mål är att alla barn och unga 

ska ha ett fritidsintresse som de gillar. (Konventionen om barnets rättigheter 1989; undervisnings- och kul-

turministeriet 2017). 

Enkäten Hälsa i skolan tog fram information om de unga som ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i 

veckan utanför skoltiden. Barnen och ungdomarna fick svara på frågan ”Hur ofta gör du något av följande 

utanför skoltiden?” 1) Jag idrottar eller motionerar på egen hand, 2) jag idrottar eller motionerar under 

handledning vid lektioner, träningar, tävlingar eller matcher vilka ordnas av en förening eller organisation, 

3) jag deltar i aktiviteter som ordnas av ett annat sällskap, en annan förening eller en annan organisation,

t.ex. scouter, 4H-klubb, frivilliga brandkåren, församlingen, 4) jag sjunger, spelar ett instrument eller spelar

teater, 5) jag skriver, ritar, målar, fotograferar eller filmar, 6) jag gör hand- eller träarbeten, pysslar eller

reparerar maskiner eller apparater, 9) jag läser böcker för eget nöje, 10) jag utövar regelbundet ett annat

fritidsintresse.

De flesta barn och unga har något fritidsintresse 
De flesta unga har något fritidsintresse. Av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen 

ägnar sig 83 procent åt något fritidsintresse varje vecka (diagram 15). Hela 89 procent av de unga i årskurs 

8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, 93 procent av de gymnasiestuderande och 81 procent av de 

yrkesstuderande utövar ett fritidsintresse minst en gång i veckan. Skillnaden mellan de gymnasiestuderande 

och de yrkesstuderande är stor. Däremot går det inte att uttyda några stora skillnader mellan pojkarnas och 

flickornas aktivitet vad gäller fritidsintressen. Jämfört med 2015 har det inte skett några större förändringar 

i förekomsten av regelbundna fritidsintressen bland de unga (diagram 16). 

Diagram 15. Ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i veckan (%), årskurs 4 och 5 inom den grundläg-

gande utbildningen. 
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Diagram 16. Ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i veckan (%). 

Endast små regionala skillnader i aktiviteten i fråga om fritidsintressen 
Andelen unga som ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i veckan ligger nära landets genomsnitt (90 

%) i alla landskap. Inom landskapen är dock skillnaderna stora. Störst är skillnaderna inom landskapet i 

Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Sata-

kunta (> 20 procentenheter). På Åland och i Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Egentliga 

Tavastland, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Satakunta finns det en eller 

flera kommuner där nästan alla unga (> 97 %) utövar ett fritidsintresse varje vecka. (diagram 17). 
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Diagram 17. Ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i veckan (%) i årskurs 8 och 9 inom den grund-

läggande utbildningen enligt landskap 2017. 

Samband mellan de ungas bakgrund och fritidsintressen särskilt i årskurs 8 
och 9 inom den grundläggande utbildningen 
Enligt ett av målen i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) ska alla barn och unga ha ett fritidsin-

tresse som de gillar. Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att möjligheterna till fritidsintressen inte är 

jämnt fördelade mellan de unga. Unga vars mammor har låg utbildningsnivå eller unga som har utländsk 

bakgrund och är födda utomlands, är funktionshindrade eller är placerade utanför hemmet ägnar sig nämli-

gen åt fritidsintressen i mindre omfattning än genomsnittet. Skillnaden mellan de unga som tillhör dessa 

bakgrundsgrupper och genomsnittet för alla skolstadier (90 %) är som störst i årskurs 8 och 9 inom den 

grundläggande utbildningen. (diagram 18). 
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Diagram 18. Ägnar sig åt ett fritidsintresse minst en gång i veckan (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Unga som utövar ett fritidsintresse varje vecka upplever att de mår bättre 
Inom många delområden finns det ett samband mellan de ungas välbefinnande och att de utövar fritidsin-

tressen varje vecka. Unga med fritidsintressen upplever att de har bättre livskompetens och dagliga sym-

tom, övervikt och berusningsdrickande förekommer mer sällan bland dem. Fritidsintressen har också ett 

samband med tillfredsställelsen med livet. Ångestsyndrom, ensamhet och skoltrötthet som gränsar till ut-

mattning förekommer också mer sällan hos unga med fritidsintressen (tabell 6). 

Tabell 6. Sambandet mellan fritidsintressen varje vecka och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen 2017.  

Ägnar sig åt ett fritidsintresse 

minst en gång i veckan (%) 

Övriga (%) Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 66 45 66 087 

Minst två dagliga symtom 13 22 66 325 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 25 28 66 583 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 6 10 66 547 

Övervikt 18 25 63 702 

Mycket berusad minst en gång i månaden 8 21 67 409 

Nöjd med livet 77 62 67 265 

Känner sig ensam 9 15 67 657 

Måttlig eller svår ångest 11 18 66 432 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 24 31 67 592 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 3 10 67 357 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017

73

87

79

76

90

82

78

84

77

78

86

79

0 20 40 60 80 100

Yrkesutbildning

Gymnasiet

8.-9. åk

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017

Mammans låg
utbildningsnivå

Utländsk bakgrund, född
utomlands

Funktionshinder

Placerad utanför hemmet

%



25 

3.5 Skolk och avsaknad av studieplaner efter den grundläggande utbildningen 

Alla barn i Finland är läropliktiga, vilket innebär att de ska gå den grundläggande utbildningen. Utbild-

ningsanordnaren är skyldig att följa upp frånvaron, och läroplanen för den grundläggande utbildningen 

förutsätter att man på skolorna och läroanstalterna har kommit överens om förhållningsregler för frånvaro. 

Trots detta samlar en del unga på sig olovlig frånvaro. Frekvent sjukfrånvaro och skolk har hos båda könen 

ett samband med depression, ångest, psykosomatiska symtom och användningen av alkohol och droger. 

Symtomen tycks bli vanligare i takt med ökad skolk än med ökad sjukfrånvaro. Det har också konstaterats 

att koncentrationssvårigheter och rastlöshet är vanligare bland unga som skolkar (Kaltiala-Heino m.fl. 

2003, Rimpelä & BeRnelius 2013). 

Övergångsskeden inom skolan, till exempel när man går från den grundläggande utbildningen till stu-

dier på andra stadiet, är kritiska moment för unga och kan ha stor betydelse för deras välbefinnande. En del 

unga skulle behöva stöd under denna förändring. Där har individuell elev- och studiehandledning och till-

räckliga elevhälsotjänster en viktig roll. Även föräldrarna har en stor betydelse för den ungas studieplaner 

(Salmela-Aro & Tuominen-Soini). Avsaknad av studieplaner kan spegla till exempel låg skolmotivation 

eller skoltrötthet. Dessa faktorer kan fördröja studierna särskilt i övergångsskedena. En följd av detta kan 

vara mellanår, som ökar risken för att den unga inte fortsätter sin utbildning (Salmela-Aro & Tuominen-

Soini). 

I enkäten Hälsa i skolan undersöktes de ungas olovliga frånvaro med frågan om hur ofta de hade varit olov-

ligt frånvarande, dvs. skolkat, under läsåret. Svarsalternativen var 1) inte alls, 2) några gånger per år, 3) 

varje månad, 4) varje vecka och 5) varje dag eller nästan varje dag. De deltagare som angav alternativ 4 

eller 5 är med i granskningen. 

Avsaknaden av studieplaner bedömdes genom frågan om vilken skola de unga i första hand tänkte söka 

till efter grundskolan. Om svaret var att de inte tänkte fortsätta studera eller inte visste vilken skola de 

skulle söka till, ansågs de unga sakna en studieplan. 

Mycket skolk vanligast bland studerande på yrkesläroanstalter 
Ca 4 procent av åttonde- och niondeklassarna som besvarade enkäten var olovligt frånvarande minst en 

gång i veckan. Skolk var lika vanligt (4 %) på gymnasiet. Däremot var skolk betydligt vanligare bland de 

studerande på yrkesläroanstalter. Ca 9 procent av de yrkesstuderande har olovlig frånvaro varje vecka eller 

nästan varje dag. Frekvent skolkande är ungefär lika vanligt bland pojkar som bland flickor (diagram 19). 

Diagram 19. Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan (%).  
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Bland de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen saknade 11 procent av pojkarna och 

9 procent av flickorna en studieplan efter grundskolan (diagram 20). Avsaknaden av en studieplan är betyd-

ligt vanligare bland de unga i årskurs 8 inom den grundläggande utbildningen (17 %) än bland dem som går 

den sista, nionde årskursen (2 %). Något fler pojkar (3 %) än flickor (2 %) saknade studieplan bland nion-

deklassarna. 

Diagram 20. Inga studieplaner efter grundskolan (%), årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildning-

en. 

Variation mellan och inom landskapen i antalet unga med olovlig skolfrånvaro 
Andelen unga som skolkar varje vecka varierar något mellan landskapen. I Kymmenedalen och Nyland 

skolkar de unga något mer (5%) än genomsnittet i landet (4%). På Åland och i Södra Karelen, Södra Öster-

botten, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Österbotten, Norra Savolax och 

Egentliga Finland skolkar de unga mindre (2–3 %) än genomsnittet. I vissa landskap är skillnaderna inom 

landskapet anmärkningsvärda. I Södra Österbotten, Kymmenedalen, Lappland och Nyland finns en eller 

flera kommuner där över 8 procent av de unga har olovlig skolfrånvaro varje vecka (diagram 21). 
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Diagram 21. Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan (%), årskurs 8 och 9 inom den grundläggande 

utbildningen enligt landskap 2017. 

Mer olovlig frånvaro bland unga placerade utanför hemmet, funktionshindrade 
och med utländsk bakgrund 
Skolk från skolan är vanligare än genomsnittet bland unga som har utländsk bakgrund, är placerade utanför 

hemmet eller som har ett kognitivt eller fysiskt funktionshinder. Den största skillnaden mot genomsnittet 

för alla unga finns bland de som går i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och är place-

rade utanför hemmet (4 % vs. 15 %) samt bland de studerande på yrkesläroanstalter som har funktionshin-

der (9 % vs. 17 %) (diagram 22). 
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Diagram 22. Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan olovlig frånvaro och många delområden av välbefinnandet 
Elever med olovlig skolfrånvaro har betydligt oftare problem med välbefinnandet än andra unga. Dagliga 

symtom, berusningsdrickande, missnöjdhet med livet och ångestsyndrom förekommer hos ungefär hälften 

av de unga som skolkar varje vecka. En av sex unga som skolkar upplever skoltrötthet som gränsar till 

utmattning. Ensamhet är också vanligare bland dem som skolkar. En anmärkningsvärt stor andel av de unga 

som skolkar har upplevt psykiskt och fysiskt våld av sina föräldrar (tabell 7). 

Tabell 7. Sambandet mellan olovlig frånvaro och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 inom den 

grundläggande utbildningen 2017. 

Olovlig frånvaro minst 

en gång i veckan (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdelta-

gare 

God livskompetens 38 64 66 505 

Minst två dagliga symtom 47 13 70 166 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 49 25 68 494 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 25 6 68 431 

Övervikt 30 19 67 304 

Mycket berusad minst en gång i månaden 45 9 70 460 

Nöjd med livet 48 76 68 260 

Känner sig ensam 27 9 71 481 

Måttlig eller svår ångest 41 11 70 094 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 58 24 71 915 
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3.6 Anknytning till skolan 

Upplevelsen av att bli accepterad och uppskattad i skolgemenskapen är förknippad med en stark känsla av 

samhörighet. Detta kan tänkas beskriva den emotionella anknytningen till skolarbetet och i vidare bemär-

kelse känslan av delaktighet i en gemenskap som är viktig för en själv (Vuorenmaa 2015). Skol- och klass-

gemenskapen är viktiga närmiljöer för barn och unga, där de tillbringar en stor del av vardagen. Anknyt-

ningen till skol- och klassgemenskapen och den därtill relaterade känslan av samhörighet har stor betydelse 

för barns och ungas hälsa och välbefinnande samt möjligheter att lära sig utifrån sin egen förmåga. Upple-

velsen av att tillhöra skol- och klassgemenskapen är starkt kopplad till barns och ungas livsbejakelse. Det är 

mycket viktigt för barn att tillhöra en grupp. Finländska pojkar upplever något oftare än flickorna att de är 

utanför skol- och klassgemenskapen. Antalet personer som känner sig alienerade i samhället ökar i flera 

OECD-länder. Dålig anknytning till skol- och klassgemenskapen, alienation och känslan av utanförskap 

reflekterar barnets senare liv (Välijärvi 2015). 

Anknytningen till klassgemenskapen undersöktes genom att barnen och de unga fick svara på om de upple-

ver sig som en viktig del av klassgemenskapen. Svarsalternativen var: 1) helt av samma åsikt, 2) av samma 

åsikt, 3) varken av samma eller annan åsikt, 4) av annan åsikt, 5) helt av annan åsikt. De deltagare som 

angav alternativ 1 eller 2 är med i granskningen. 

Barn och unga upplever ofta att de hamnar utanför klassgemenskapen 
Ganska många av eleverna och de studerande känner att de inte tillhör något sammanhang. Av barnen i 

årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen upplever sig 65 procent som en viktig del av klass-

gemenskapen. Anknytningen till klassgemenskapen skiljer sig åt mellan de olika skolstadierna. Av de unga 

i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen upplever sig 64 procent som en viktig del av klass-

gemenskapen. På yrkesläroanstalterna (69 %) anknyter man mer till sin studiegrupp än på gymnasierna (58 

%). Framför allt pojkar tycks få en starkare tillhörighet till klassgemenskapen i de högre klasserna. Bland 

flickor minskar däremot anknytningen till klassgemenskapen kraftigt i årskurs 8 och 9: endast 56 procent 

av dem upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen. Skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas 

anknytning till klassgemenskapen förblir stora även på andra stadiet: pojkar upplever sig som en viktig del 

av klassgemenskapen betydligt oftare än flickor (diagram 23). 

Diagram 23. Upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen (%). 
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Skillnader i anknytningen till klassgemenskapen särskilt inom landskapen 
Andelen unga som upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen är ganska nära genomsnittet för 

landet (64 %) i alla landskap (61–67 %). Skillnaderna inom landskapen är dock stora, särskilt på Åland och 

i Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland (> 30 procentenheter). I Södra Savolax, Mellersta 

Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland finns det en 

eller flera kommuner där mindre än hälften av eleverna upplever sig som en viktig del av klassgemenskap-

en (diagram 24). 

Diagram 24. Upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen (%), årskurs 8 och 9 inom den grundläg-

gande utbildningen enligt landskap 2017. 

Skillnader i anknytningen till klassgemenskapen – unga med funktionshinder 
har svagast anknytning 
Anknytningen till klassgemenskapen är inte jämlik, utan de ungas bakgrund påverkar om de känner sig som 

en viktig del av klassgemenskapen. Unga med funktionshinder anknyter sämre till klassgemenskapen än 

genomsnittet i såväl årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen (46 % vs. 64 %) som på gymna-

siet (39 % vs. 58 %) och på yrkesläroanstalterna (53 % vs. 69 %). Åttonde- och niondeklassare och gymna-

siestuderande med utländsk bakgrund upplevde sig också mer sällan än genomsnittet som en viktig del av 

klassgemenskapen (diagram 25). 
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Diagram 25. Upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan anknytningen till klassgemenskapen och god livskompetens 

Anknytningen till klassgemenskapen har samband med många delområden av den ungas välbefinnande. 

Ungefär en av tio unga som upplever sig som en viktig del av klassgemenskapen, känner också att de har 

god livskompetens och är nöjda med livet. Dagliga symtom, ensamhet, ångestsyndrom och skoltrötthet som 

gränsar till utmattning förekommer mer sällan hos unga som är anknutna till klassgemenskapen än hos 

övriga unga. I fråga om övervikt, berusningsdrickande och skolk finns det däremot inga betydande skillna-

der mellan de unga som är anknutna till klassgemenskapen och de som inte är det (tabell 8).  

Tabell 8. Sambandet mellan anknytningen till klassgemenskapen och välbefinnandet bland elever i årskurs 

8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 2017. 

Upplever sig som en 

viktig del av klassge-

menskapen (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 78 38 65 928 

Minst två dagliga symtom 10 22 66 352 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 21 34 66 608 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 5 9 66 585 

Övervikt 18 20 63 718 

Mycket berusad minst en gång i månaden 9 10 67 436 

Nöjd med livet 86 56 67 172 

Känner sig ensam 4 19 67 664 

Måttlig eller svår ångest 7 21 66 455 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 20 33 67 600 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 2 5 67 375 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017
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tisk stress, depression och ångest, samt aggressivt beteende. Barn som upplever fysiskt våld kan få svåra 

fysiska skador. Erfarenheter av fysiskt våld är kopplade till skadliga beteenden såsom alkohol- och drog-

missbruk, oskyddat sex, många sexpartner och låg fysisk aktivitet. Indirekta följder av de skadliga levnads-

vanorna och beteendena är sexuella sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorganen, 

diabetes och cancersjukdomar (WHO 2014).  

Ett barn som har utsatts för våld hemma under en lång tid traumatiseras. För att klara av dessa onormala 

situationer utvecklar barn olika överlevnadsstrategier som att sluta sig i sin egen värld, rymma hemifrån 

eller fördjupa sig i sina fritidsintressen eller i skolan. Barn reagerar dock mycket olika på situationerna 

beroende på många faktorer. Vissa barn verkar till det yttre symtomfria, men dessa barn är i regel sådan 

som inte visar utåt att de mår dåligt (Ewalds 2012). 

Sexuella trakasserier och sexuellt våld kränker barnets självbestämmanderätt och utsätter det för sexualitet 

som inte hör till barnets ålder (Ikonen & Halme 2018). Till följd av sexuella trakasserier eller sexuellt våld 

kan barnet eller den unga känna rädsla, förödmjukelse, ångest och depression. Trakasserierna kan också 

leda till fysiska symtom och svårigheter med skolgången. På grund av förödmjukelse och skamkänslor kan 

offret ha svårt att berätta om sina upplevelser och söka hjälp (Gilbert m.fl. 2009, Satyanarayana m.fl. 

2015).  

I denna rapport granskas våldet som barn och unga upplever i form av fysiskt hot, fysiskt och psykiskt våld 

av föräldrarna samt sexuellt våld.  

Barn och unga ansågs ha upplevt ett fysiskt hot under årets gång om de hade blivit offer för stöld eller för-

sök till stöld med våld eller hot om våld, offer för hot om fysiskt våld på nätet, per telefon eller ansikte mot 

ansikte eller offer för fysiskt angrepp, till exempel blivit slagna, sparkade ellerfått ett vapen använt mot sig. 

Barns och ungas erfarenhet av psykiskt våld av föräldrarna bedömdes med frågan om föräldrarna de senaste 

12 månaderna hade utsatt dem för tigande, utskällning eller öknamn, kastande eller sparkande av saker eller 

hot om slag eller stryk.  

Förekomsten av fysiskt våld av föräldrarna undersöktes med frågan om föräldrarna de senaste 12 månader-

na hade utsatt de unga för våldsamma knuffar eller skakningar, fingerknäppningar eller slag med öppen 

hand, knytnäve eller ett föremål eller sparkar.  

För att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier det senaste året bland barnen i årskurs 4 och 5 inom 

den grundläggande utbildningen fick de svara på två frågor: 1. Har du fått höra störande eller obehagliga 

kommentarer om din kropp? 2. Har du fått sexuellt störande meddelanden eller blivit visad sexuellt stö-

rande videoklipp och bilder? De unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och stu-

derande på andra stadiet fick frågan om de hade upplevt störande sexuella förslag eller sexuellt ofredande 

på telefon eller på internet, i skolan, på fritidsaktiviteter, i en offentlig miljö eller i en privat miljö. 

Pojkar upplever fler fysiska hot, flickor är mer utsatta för psykiskt våld av för-
äldrarna och sexuella trakasserier 
Många barn och unga berörs av fysiskt våld eller hot om det. Av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grund-

läggande utbildningen har 8 % blivit utsatta för stöld eller försök till stöld med våld eller hot om våld, för 

hot om våld eller för fysiskt angrepp. Erfarenheterna av fysiskt hot ökar i de högre klasserna i inom den 

grundläggande utbildningen: 14 procent av åttonde- och niondeklassarna har upplevt ett fysiskt hot under 

det senaste året. Erfarenheterna av fysiskt hot skiljer sig också åt mellan skolstadierna. De unga som stude-

rar på yrkesläroanstalter upplever fysiskt våld eller hot om det oftare (14 %) än de gymnasiestuderande (9 

%). Erfarenheter av fysiskt hot och våld är vanligare bland pojkar än bland flickor oavsett skolstadium 

(diagram 26). 
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Diagram 26. Upplevt fysiskt hot det senaste året (%). 

Var fjärde elev (24 %) i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och på gymnasiet uppger att 

de under det senaste året har utsatts för psykiskt våld av föräldrarna, såsom tigande, utskällning, kastande 

av saker eller hot om slag eller om stryk. Erfarenhet av psykiskt våld är ovanligare inom den grundläg-

gande utbildningens lägre klasser. Trots det upplever mer än vart tionde (13 %) barn i årskurs 4 och 5 psy-

kiskt våld av föräldrarna. Unga som studerar på gymnasiet upplever oftare (28 %) psykiskt våld av 

föräldrarna än de som studerar på yrkesläroanstalter (19 %).  

Erfarenheterna av psykiskt våld skiljer sig åt även mellan könen. Det psykiska våldet mot flickor tycks 

bli mycket vanligare i de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen. Även på andra stadiet är 

upplevelsen av psykiskt våld vanligare bland flickor än pojkar (diagram 27). 

Diagram 27. Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året (%). 

Fysiskt våld av föräldrar mot barn är mer sällsynt än psykiskt våld, men inte helt ovanligt. Av barnen i 

årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen blir 5 procent slagna, skakade, knuffade, luggade 

eller sparkade. Pojkar och flickor verkar bli utsatta för fysiskt våld i samma utsträckning. I de högre klas-

serna inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ligger förekomsten av fysiskt våld på 

mellan 4 (andra stadiet) och 6 (årskurs 8 och 9) procent (diagram 28). 
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Diagram 28. Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året (%). 

Ca 7 procent av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen har fått höra störande 

kommentarer om sin kropp eller fått sexuellt störande meddelanden. Förekomsten av sexuella trakasserier 

ökar betydligt i de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen: 21 procent av åttonde- och nion-

deklassarna hade upplevt sexuella trakasserier. Fenomenet tycks dessutom bli allt mer könsindelat i de 

högre klasserna: upplevelsen av sexuella trakasserier är avsevärt vanligare bland flickor än pojkar. Av ele-

verna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen har över en tiondel av pojkarna (12 %) och en 

tredjedel av flickorna (30 %) det senaste året upplevt sexuella trakasserier, dvs. kroppsligt eller sexuellt 

kränkande mobbning, öknamn eller bedömningar eller sexuella förslag eller sexuellt ofredande. Förekoms-

ten av sexuella trakasserier är i princip oförändrad på andra stadiet. Sexuella trakasserier upplevs av 21 

procent av de studerande på gymnasiet och av 18 procent på yrkesläroanstalterna. Även på andra stadiet 

upplever flickor sexuella trakasserier mycket oftare än pojkar (diagram 29). 

Diagram 29. Upplevt sexuella trakasserier under året (%). 

Variationer mellan och inom landskapen i förekomsten av psykiskt våld 
Andelen unga som har upplevt psykiskt våld av föräldrarna varierar mellan landskapen. I Södra Karelen 

och Norra Österbotten är andelen unga som blir utsatta av psykiskt våld av föräldrarna (< 23 %) mindre än 

genomsnittet för landet (25 %). Skillnaderna inom landskapen är anmärkningsvärda. På Åland och i Lapp-
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land och Satakunta finns det en eller flera kommuner där fyra av tio unga har upplevt psykiskt våld av för-

äldrarna (diagram 30). 

Diagram 30. Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året (%), årskurs 8 och 9 inom den grundläg-

gande utbildningen enligt landskap 2017. 

Unga med funktionshinder upplever oftare än andra psykiskt våld av 
föräldrarna 
Upplevelsen av psykiskt våld av föräldrarna är betydligt vanligare bland unga som har ett fysiskt eller kog-

nitivt funktionshinder. Av de unga funktionshindrade i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildning-

en rapporterade över 40 procent att de under det senaste året upplevt psykiskt våld av föräldrarna, medan 

motsvarande siffra bland alla unga i samma ålder var 25 procent. Även låg utbildningsnivå hos mamman 

har samband med upplevelsen av psykiskt våld av föräldrarna på alla undersökta skolstadier (diagram 31). 
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Diagram 31. Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan upplevelsen av psykiskt våld och sämre välbefinnande 
Dagliga symtom, ensamhet, ångestsyndrom, berusningsdrickande och skoltrötthet som gränsar till utmatt-

ning förekommer oftare hos unga som upplevt psykiskt våld av föräldrarna. Upplevelserna av psykiskt våld 

har också ett samband med livskompetensen och tillfredsställelsen med livet. Det är anmärkningsvärt att 

över en femtedel av de unga som hade upplevt psykiskt våld av föräldrarna även hade upplevt fysiskt våld 

av föräldrarna (tabell 9). 

Tabell 9. Sambandet mellan upplevelsen av psykiskt våld och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen 2017. 

Upplevt psykiskt våld av 

föräldrarna det senaste 

året (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 45 70 65 755 

Minst två dagliga symtom 25 11 67 435 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 23 1 68 712 

Övervikt 20 18 64 679 

Mycket berusad minst en gång i månaden 17 7 68 637 

Nöjd med livet 57 81 67 193 

Känner sig ensam 18 7 68 819 

Måttlig eller svår ångest 25 8 67 574 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 37 21 68 732 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 7 2 68 494 
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3.8 Föräldrarnas överdrivna och problemskapande alkoholkonsumtion 

Många barn och unga växer upp i familjer där någon av eller båda föräldrarna har allvarliga missbrukspro-

blem. I Finland finns det ca 65 000–70 000 minderåriga barn (ca 6 % av alla minderåriga), vars ena eller 

båda föräldrar har missbruksproblem (Holmila m.fl. 2016). 

Föräldrar som konsumerar rikligt med alkohol utgör en risk för barnets stabila uppväxt och utveckling. 

För att barnet ska få en sund uppväxt och utveckling är det viktigt att föräldrarnas alkoholkonsumtion ut-

reds. För barnets del är det viktigt hur alkoholkonsumtionen påverkar förälderns beteende och familjelivet. 

I bästa fall är konsekvenserna för barnet oro eller olustkänslor. I värsta fall riskerar barnet att utsättas för 

fysisk och emotionell försummelse och annan vanvård (Holmila m.fl. 2016). 

Barn till föräldrar med missbruksproblem upplever oftare än andra barn separation mellan föräldrarna, 

problem med den psykiska hälsan hos föräldrarna och långvarig fattigdom. Därför befinner de sig i en extra 

utsatt ställning. Barn till föräldrar med alkoholproblem klarar sig sämre än andra barn i skolan och söker 

mer sällan än andra till fortsatt utbildning efter grundskolan. Att tillbringa barndomen och ungdomen med 

en missbrukande förälder utgör en allvarlig risk för barnets och den ungas hälsa och utveckling. Miss-

bruksproblem i familjer är en av de mekanismer som leder till ökade hälsoproblem och som kan leda till 

risken att man ärver den föregående generationens missgynnade förhållanden (Holmila m.fl. 2016). 

I den här rapporten granskas de barn och unga som har uppgett att någon av föräldrarna enligt den unga 

dricker för mycket alkohol och att det har orsakat problem för den unga.  

Riklig alkoholkonsumtion hos föräldrarna orsakar problem 
Föräldrarnas överdrivna alkoholkonsumtion orsakar problem för många barn och unga. Överdriven, pro-

blemskapande alkoholkonsumtion upplevs av 2 procent av barnen i årskurs 4 och 5 respektive 5 procent av 

de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt 6 procent av de gymnasiestuderande 

och 7 procent av de studerande på yrkesläroanstalter. I de högre klasserna och på andra stadiet blir det van-

ligare att framför allt flickor upplever problem av föräldrarnas alkoholkonsumtion. Bland flickorna upple-

ver 7 procent i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, 9 procent på gymnasiet och mer än 

var tionde studerande på yrkesläroanstalterna att föräldrarnas alkoholkonsumtion är överdriven och skapar 

problem. Bland pojkarna upplever 3–4 procent att föräldrarnas rikliga alkoholkonsumtion orsakar problem 

(diagram 32). 

Diagram 32. Problem av en förälders överdrivna alkoholkonsumtion (%). 
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Påtagliga skillnader inom landskapen i förekomsten av överdriven alkoholkon-
sumtion hos föräldrar 
Andelen unga som upplever att föräldrarnas överdrivna alkoholkonsumtion har orsakat problem är nära 

genomsnittet i landet (5 %) i alla landskap (4–6 %). Skillnaderna inom landskapen är dock ganska stora, 

särskilt i Södra Österbotten, Lappland, Norra Karelen och Päijänne-Tavastland (> 8 procentenheter) (dia-

gram 33). 

Diagram 33. Problem av en förälders överdrivna alkoholkonsumtion (%), årskurs 8 och 9 inom den grund-

läggande utbildningen enligt landskap 2017. 

Problem av föräldrarnas överdrivna alkoholkonsumtion ganska jämnt fördelade 
mellan de unga 
Unga med funktionshinder och unga vars mamma har en utbildning på grundnivå är de som oftast upplever 

att en förälders överdrivna alkoholkonsumtion har gett dem problem. Skillnaderna jämfört med alla unga på 

de undersökta skolstadierna är dock mindre än 7 procentenheter (diagram 34). 
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Diagram 34. Problem av en förälders överdrivna alkoholkonsumtion (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan föräldrars överdrivna, problemskapande alkoholkonsumtion 
och sämre välbefinnande bland unga 
Unga som anser att föräldrarna dricker för mycket alkohol och att det ger dem problem, upplever också 

problem med välbefinnandet oftare än andra unga. Föräldrarnas överdrivna, problemskapande alkoholkon-

sumtion har samband med nedsatt livskompetens, dagliga symtom, tillfredsställelsen med livet, ensamhet, 

ångestsyndrom och skoltrötthet som gränsar till utmattning hos de unga. Unga med föräldrar vars alkohol-

konsumtion är överdriven och skapar problem, dricker sig fulla oftare än andra unga och det är vanligt att 

de skolkar. Det är anmärkningsvärt att ungefär en av sex unga som upplever överdriven, problemskapande 

alkoholkonsumtion hos föräldrarna även upplever psykiskt våld av föräldrarna. Även erfarenheter av fy-

siskt våld av föräldrarna är betydligt vanligare jämfört med andra unga (tabell 10). 

Tabell 10. Sambandet mellan föräldrarnas överdrivna, problemskapande alkoholkonsumtion och välbefin-

nandet bland elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen 2017. 

Problem av föräldrarnas överdrivna 

alkoholkonsumtion (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 40 65 66 600 

Minst två dagliga symtom 32 13 69 346 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 57 24 68 699 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 21 6 68 643 

Övervikt 23 19 66 551 

Mycket berusad minst en gång i månaden 20 10 70 886 

Nöjd med livet 51 77 68 301 

Känner sig ensam 23 9 70 848 

Måttlig eller svår ångest 32 11 69 432 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 41 24 70 754 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 10 3 70 516 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017
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en fientlig attityd mellan föräldrarna. Det är extra stressande för barnet av vara ifrån den ena föräldern. 

Relationen till barnet eller den unga kan försvåras när föräldern inte hela tiden är närvarande i barnets och 

den unga vardag (Väestöliitto.fi.). 

Nyheten om att föräldrarna ska separera väcker många tankar och känslor hos barnen och de unga bero-

ende på deras ålder. De kan vara rädda för att bli ensamma och känna sig isolerade. De kan uppleva att 

föräldrarna inte längre är tillgängliga, vilket kan ge upphov till en strävan efter att bli självständig snabbare 

och en allmän oro över styrkan i relationerna till andra människor. Detta kan återspeglas i till exempel 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Det är vanligt att barnets och den ungas reaktioner kommer först 

flera år efter föräldrarnas separation (Mielenterveystalo.fi, Väestöliitto.fi). 

Separation mellan föräldrarna undersöktes med frågan om det hade skett några förändringar i livet under 

det pågående läsåret. Ett av de sex svarsalternativen var separation mellan föräldrarna. 

En av åttio barn och unga upplevde separation mellan föräldrarna under läsåret 
Av de barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen som besvarade enkäten Hälsa i skolan 

hade 6 procent upplevt en separation mellan föräldrarna under läsåret. Bland eleverna i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen var motsvarande siffra 5 procent och bland de studerande på andra 

stadiet 2–4 procent (diagram 35). 

Diagram 35. Separation mellan föräldrarna under läsåret (%). 

Förekomsten av separationer varierar mellan landskapen 
Andelen unga vars föräldrar har separerat under det pågående läsåret varierar mellan landskapen. I Södra 

Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten sker det färre separationer (3–4 %) än 

genomsnittet i landet (5 %). Antalet unga som upplevt en separation varierar inom landskapen, särskilt på 

Åland och i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och i Nyland (> 6 procentenheter) (diagram 

36).  
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Diagram 36. Separation mellan föräldrarna under läsåret (%) enligt landskap 2017. 

Unga med utländsk bakgrund upplevde oftare separation mellan föräldrarna 
under läsåret  
Unga med utländsk bakgrund som är födda utomlands rapporterade oftare än genomsnittet att de upplevt en 

separation mellan föräldrarna under det pågående läsåret. Bland eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grund-

läggande utbildningen hade mer än femtedel av dem som var födda utomlands upplevt en separation mellan 

föräldrarna under läsåret, medan motsvarande andel bland övriga unga var 5 procent (diagram 37). 
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Diagram 37. Separation mellan föräldrarna under läsåret (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan föräldrars separation och föräldrars våld mot unga 
Separation mellan föräldrarna under läsåret påverkar de ungas välbefinnande. Unga vars föräldrar har sepa-

rerat under det pågående läsåret känner oftare ensamhet, ångestsyndrom och skoltrötthet som gränsar till 

utmattning. Ungefär en fjärdedel av de unga vars föräldrar hade separerat drack sig fulla minst en gång i 

månaden. Det är anmärkningsvärt att ungefär fyra av tio unga upplevde psykiskt våld av föräldrarna och 

ungefär var fjärde upplevde fysiskt våld av föräldrarna om föräldrarna hade separerat under det pågående 

läsåret (tabell 11).  

Tabell 11. Sambandet mellan föräldrarnas separation och välbefinnandet bland elever i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen. 

Separation mellan föräldrarna un-

der läsåret (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkätdel-

tagare 

God livskompetens 58 64 65 546 

Minst två dagliga symtom 24 14 65 920 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 41 25 66 254 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 24 5 66 225 

Övervikt 25 18 63 251 

Mycket berusad minst en gång i månaden 26 9 67 007 

Nöjd med livet 64 76 66 812 

Känner sig ensam 17 9 67 231 

Måttlig eller svår ångest 22 12 66 033 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 33 24 67 150 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 12 3 66 937 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017
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3.10 Delaktighet i servicen 

De senaste åren har elevernas och föräldrarnas möjligheter att delta och påverka förbättrats, men de är fort-

farande inte tillräckliga. Syftet med lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) är att stärka elevernas 

och deras föräldrars delaktighet i elevhälsan. I Kommunförbundets enkätundersökning bedömde över hälf-

ten av kommunerna att lagen skulle förbättra elevernas delaktighet och möjligheter att påverka liksom för-

äldrarnas och vårdnadshavarnas delaktighet (Kommunförbundet 2014). 

Elevernas sociala relationer, självförverkligande och deltagande i verksamheterna i skolmiljön är cen-

trala faktorer som påverkar skolgemenskapens välbefinnande. Möjligheten att ingå i gemenskaper som är 

viktiga för en själv och att vara med och planera skolmiljön eller arrangera aktiviteter är viktigt för många 

ungas identitetsutveckling. De flesta unga vill vara med och påverka skolmiljön (Peltola & Moisio 2017). 

Barn och unga har mycket erfarenhet av otillräcklighet i fråga om hänsynen till deras åsikter samt deras 

delaktighet och möjligheter att påverka. För att förverkliga delaktighet krävs yrkeskompetens och att man 

värdesätter barns och ungas kunskaper, identifierar, accepterar och möjliggör alternativa verksamhets- och 

kommunikationsformer samt blir medveten om och tar bort strukturer som förhindrar aktörskap (Peltola & 

Moisio 2017). 

Delaktighet förutsätter att man kan uttrycka sina åsikter, har möjlighet att välja och få information och 

får påverka verksamheten inom ramarna för sin ålder (Konventionen om barnets rättigheter 1989). Som 

stöd för elevernas delaktighet krävs en gemensam verksamhetskultur där man fokuserar på klass- och skol-

gemenskapen och lyssnar på elevernas åsikter. Det finns många metoder som främjar delaktighet, till ex-

empel olika former av kamratstöd och sätt att be om respons (Perälä m.fl. 2015). En god serviceupplevelse 

bland barn och unga förutsätter att de upplever att de blivit hörda, att deras aktörskap accepteras på riktigt, 

att de har möjligheter att påverka och att de får förtroende (Peltola & Moisio 2017). 

Utgångspunkten för service till unga bör vara att tjänsterna är lättillgängliga. Man kan bedöma tjänsternas 

tillgänglighet genom att undersöka det otillfredsställda servicebehovet och sedan sätta det uppskattade ser-

vicebehovet i relation till den faktiska användningen av service (Manderbacka m.fl. 2012).  

I den här rapporten undersöks barns och ungas delaktighet med fyra indikatorer. Först undersöks barns och 

ungas upplevelser av sina möjligheter att påverka i skolan. Denna indikator ger information om andelen 

unga som har haft goda möjligheter att påverka saker i skolan eller på läroanstalten under läsåret. Gransk-

ningen baseras på frågan ”Hurudana möjligheter har du haft att påverka följande vid din skolan eller läro-

anstalt under detta läsår?” Svarsalternativ: 1) mycket bra (3 poäng), 2) ganska bra (2 poäng), 3) varken bra 

eller dåliga (1 poäng), 4) ganska dåliga (0 poäng), 5) mycket dåliga (0 poäng). Summavariabeln består av 

sju delar: 1) påverkan på lektionsarrangemang (t.ex. arbetssätt), 2) planering av skolarbetet eller studierna 

(t.ex. placering av lektioner, tidpunkt för när skoldagen börjar, provarrangemang), 3) planering eller ge-

nomförande av raster eller pauser, 4) upprättande av gemensamma regler för skolan eller läroanstalten, 5) 

planering eller uppsnyggning av skolans eller läroanstaltens lokaler, 6) skolmaten (bl.a. menyer, trivseln i 

lokalerna), 7) anordning av temadagar, fester, utfärder och lägerskola vid skolan eller läroanstalten. 

Granskningen omfattar de enkätdeltagare som sammanlagt har fått minst 14 poäng. 

     Den andra frågan till barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen var om de hade någon 

vuxen i skolan med vilken de kunde diskuterade saker som tynger dem. Granskningen omfattar de barn 

som svarade ja på frågan. De unga fick frågan om de hade möjlighet att diskuterade saker som tynger dem 

med någon och som följdfråga fick de namnge parter som de upplever att de kan prata med. I fråga om de 

unga omfattar granskningen de som namngav en vuxen i skolan eller någon annan yrkesutbildad person 

som en part med vilken de kan diskutera saker med. 

För det tredje undersöks hur stor andel unga som tyckte att hälsoundersökningen under läsåret var av 

hög kvalitet. En hälsoundersökning kan vara omfattande eller periodisk. Indikatorn grundar sig på frågan 

”Vilka av följande påståenden stämmer i fråga om hälsoundersökningen under detta läsår?” Svarsalterna-

tiv: 1) helt av samma åsikt, 2) av samma åsikt, 3) varken av samma eller annan åsikt, 4) av annan åsikt och 

5) helt av annan åsikt. Summaindikatorn består av fyra delar: 1) Vi diskuterade frågor som är viktiga för

mig, 2) mina åsikter beaktades, 3) vi diskuterade frågor som gäller mitt hem och 4) jag vågade berätta ärligt
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om sådant som gäller mig. Granskningen omfattar de enkätdeltagare som angett alternativ 1 eller 2 som 

svar på alla påståenden och som gått på hälsoundersökning hos skolhälsovårdaren eller skolläkaren under 

läsåret.  

För det fjärde undersöks tjänsternas tillgänglighet med hjälp av det otillfredsställda servicebehovet. Det 

otillfredsställda servicebehovet avser de ungas upplevelse av att inte ha fått hjälp och stöd trots sitt behov. 

Indikatorn ger information om andelen unga som upplever att de inte har fått stöd och hjälp med sitt välbe-

finnande från olika yrkesutbildade personer under läsåret, trots att de skulle ha behövt det. Grundar sig på 

frågan ”Har du fått stöd och hjälp vad gäller ditt välbefinnande av följande vuxna i skolan under detta 

läsår?” Svarsalternativ: 1) ja, mycket, 2) ja, i viss utsträckning, 3) nej, men jag hade behövt, 4) jag har inte 

behövt hjälp. Granskningen omfattar de unga som inte har fått stöd trots att de hade behövt det. Andelen 

(%) har beräknats bland de unga som har behövt hjälp, så de som angett alternativ 4 som svar är inte med i 

granskningen. Yrkesgrupperna som granskas är skolans hälsovårdare, läkare, psykolog och kurator.
2

Bäst möjligheter att påverka på yrkesläroanstalterna – pojkar känner sig mer 
delaktiga i servicen 

Bland eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen känner 9 procent att de har goda 

möjligheter att påverka arrangemangen, planeringen av skolarbete och raster, upprättandet av gemensamma 

regler, planeringen av lokaler, skolmaten eller anordnandet av gemensamma aktiviteter på skolan. Upple-

velsen av att ha möjlighet att påverka ökar något på andra stadiet. På yrkesläroanstalterna är andelen unga 

som upplever att de kan påverka tidigare nämnda faktorer högre (22 %) än på gymnasiet (10 %). Oavsett 

skolstadium upplever pojkar generellt sett i högre grad än flickor att de har möjlighet att påverka (diagram 

38).  

Diagram 38. Goda möjligheter att påverka i skolan (%). 

2
 7 §: Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och handledning 

för studierna och skolgången, vilket 1) främjar välbefinnandet i skol- och studiegemenskapen samt samarbetet 

med de studerandes familjer och andra närstående; 2) stöder de studerandes inlärning och välbefinnande och 

deras sociala och psykiska färdigheter.  

8 §: Syftet med skol- och studerandehälsovårdstjänsterna enligt hälso- och sjukvårdslagen är att 1) främja och 

följa välbefinnandet i läroanstalten samt en sund och trygg studiemiljö; 2) främja och följa de studerandes sunda 

uppväxt och utveckling, välbefinnande och studieförmåga; 3) identifiera de studerandes behov av tidigt stöd och 

anordna det stöd som behövs samt hänvisa till vård och undersökningar. Inom skolhälsovården ska man dessu-

tom stödja föräldrarnas och vårdnadshavarnas välbefinnande och fostringsarbete. 
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Ungefär hälften (49 %) av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen upplever att de 

har möjlighet att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen på skolan (diagram 39). Ungefär var 

femte (19 %) av de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen namngav en vuxen på 

skolan eller någon annan yrkesutbildad person som en part med vilken de kunde diskutera sådant som 

tynger dem. Andelen ändrades inte nämnvärt bland de gymnasiestuderande (23 %) eller de yrkesstuderande 

(20 %). En större andel flickor än pojkar på yrkesläroanstalterna upplevde att de har möjlighet att diskutera 

sådant som tynger dem med en vuxen på skolan eller någon annan yrkesutbildad person (diagram 40).  

Diagram 39. Barnen har möjlighet att  Diagram 40. Möjlighet att diskutera 

diskutera sådant som tynger dem med  sådant som tynger en med en vuxen på skolan 

en vuxen på skolan (%), årskurs 4 och 5 eller någon annan yrkesutbildad person (%). 

inom den grundläggande utbildningen. 

Ca 63 procent av de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, 67 procent av de gymna-

siestuderande och 70 av de studerande på yrkesläroanstalter upplever att hälsoundersökningen är av hög 

kvalitet. Pojkarna upplever oftare än flickorna att man på hälsoundersökningen diskuterar frågor som är 

viktiga för dem, beaktar deras åsikter och diskuterar frågor om deras hem och att de vågar berätta ärligt om 

sådant som gäller dem själva. Över 70 procent av pojkarna upplever att hälsoundersökningen håller en hög 

kvalitet. Motsvarande siffra bland flickorna varierar mellan 57 och 65 procent beroende på skolstadium. 

Flickornas upplevelse av att hälsoundersökningen håller en hög kvalitet ökar något på andra stadiet (dia-

gram 41). 

Diagram 41. Hälsoundersökningen är av hög kvalitet (%). 
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Majoriteten av de unga som använt elevhälsotjänsterna upplever stödet och hjälpen från dem som tillräck-

ligt. Mest stöd och hjälp har de fått från skolhälsovårdaren. Ca 11 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen, 10 procent av de studerande på gymnasiet och 10 procent av de 

studerande på yrkesläroanstalterna har inte fått stöd och hjälp från skolhälsovårdaren trots att de skulle ha 

behövt det. Andelen unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, på gymnasiet och på 

yrkesläroanstalterna som inte har fått hjälp uppgår till 31, 38 respektive 28 procent i fråga om skolpsykolo-

gen, 17, 17 respektive 16 procent i fråga om skolläkaren och 25, 33 respektive 22 procent i fråga om 

skolkuratorn.  

Otillfredsställt stödbehov förekommer i högre grad bland flickorna än bland pojkarna oavsett skolsta-

dium och typ av service. De unga hade behövt mer stöd från psykolog och kurator. Beroende på skolstadiet 

har 7–12 procent av de unga under läsåret besökt eller försökt besöka skolkuratorns mottagning. Ungefär 

en tredjedel av flickorna och något mer än var femte av pojkarna som behövde stöd upplever att de inte har 

fått stöd och hjälp för sitt välbefinnande från skolkuratorn, trots att de skulle ha behövt det.  

Beroende på skolstadiet har 8–10 procent av de unga besökt eller försökt komma till skolpsykologens 

mottagning under läsåret. Bland de unga som behövde psykologstöd har 36–42 procent av flickorna och 

21–29 procent av pojkarna inte fått stödet som de behövde från skolpsykologen.  

Det otillfredsställda stödbehovet i samband med skolkurator- och psykologtjänster är något högre bland de 

studerande på gymnasiet jämfört med de som studerar på yrkesläroanstalter och i årskurs 8 och 9 inom den 

grundläggande utbildningen. När man tolkar resultaten bör man tänka på att siffrorna som presenteras i 

diagram 42 är procent av de elever som har upplevt att de behöver service, inte av alla studerande (diagram 

42). 
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Diagram 42. Otillfredsställt servicebehov (%). 

Skillnader inom landskapen avseende diskussionsmöjligheterna och andelen 
som inte får stöd och hjälp 
Andelen unga som har möjlighet att diskutera med en vuxen på skolan eller någon annan yrkesutbildad 

person ligger ganska nära genomsnittet för landet (19 %) i alla landskap (18–22 %). Skillnaderna inom 

landskapen är dock stora. I Södra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Lappland, Birkaland, 

Österbotten, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta och Egentliga Finland finns det en eller flera 

kommuner där över 30 procent av de unga har möjlighet att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen 

på skolan eller någon annan yrkesutbildad person (diagram 43). 
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Diagram 43. Möjlighet att diskutera med en vuxen på skolan eller någon annan yrkesutbildad person, års-

kurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen enligt landskap 2017. 

Andelen unga som inte fått stöd av skolhälsovårdaren varierade en aning mellan landskapen. I Södra Sa-

volax, Norra Savolax, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Kajanaland, Satakunta, Egentliga 

Tavastland och Kymmenedalen var andelen unga som inte fått stöd och hjälp mindre än genomsnittet i 

landet (11 %). Skillnaderna inom landskapen var stora, särskilt i Lappland, Mellersta Finland, Österbotten, 

Norra Karelen och Nyland (> 20 procentenheter) (diagram 44). 
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Diagram 44. Har inte fått stöd och hjälp för sitt välbefinnande av skolhälsovårdaren trots att behov fanns 

(%) enligt landskap 2017. 

De ungas upplevelse av delaktighet i servicen varierar enligt deras bakgrund 
Unga vars mamma har en låg utbildningsnivå eller som är födda utomlands upplever sig ha ungefär lika 

stora möjligheter som andra unga att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen på skolan. Unga med 

funktionshinder eller som är placerade utanför hemmet upplever dock oftare än genomsnittet att de kan 

diskutera sina angelägenheter med en vuxen på skolan. Detta uppgav rentav hälften av gymnasiestudenter-

na som är placerade utanför hemmet, medan motsvarande genomsnitt bland alla gymnasiestudenter är 23 

procent (diagram 45). 
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Diagram 45. Möjlighet att diskutera sådant som tynger en med en vuxen på skolan eller någon annan yr-

kesutbildad person (%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

De ungas bakgrund påverkar om de har fått den hjälp de behöver från skolhälsovårdaren. Bland unga med 

funktionshinder, som är födda utomlands eller placerade utanför hemmet var andelen som inte hade fått 

stöd och hjälp för sitt välbefinnande från skolhälsovårdaren trots att de skulle ha behövt det, något större än 

genomsnittet bland alla unga (10 %) (diagram 46).  

Diagram 46. Har inte fått stöd och hjälp för sitt välbefinnande av skolhälsovårdaren trots att behov fanns 

(%) enligt bakgrundsgrupp 2017. 

Samband mellan delaktighet och de ungas välbefinnande 
Välbefinnandet bland de unga som har möjlighet att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen på 

skolan eller någon annan yrkesutbildad person skiljer sig inte avsevärt från välbefinnandet bland de unga 

som inte upplever denna möjlighet. Faktorer som försämrar välbefinnandet, till exempel ångestsyndrom, 

skoltrötthet som gränsar till utmattning, ensamhet, dagliga symtom eller erfarenheter av våld, förekom 

något oftare bland de unga som upplevde sig ha diskussionsmöjligheter. Baserat på resultaten verkar det 

som att de unga som uppvisar faktorer som försämrar välbefinnandet och som därmed har särskilt behov av 

hjälp och stöd, har blivit erbjudna diskussionsmöjligheter i högre grad än övriga unga (tabell 12).  
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Tabell 12. Sambandet mellan diskussionsmöjligheter och välbefinnande i årskurs 8 och 9 inom den grund-

läggande utbildningen. 

Möjlighet att diskutera sådant som 

tynger en med en vuxen på skolan 

eller någon annan yrkesutbildad 

person (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkät-

deltagare 

God livskompetens 62 67 56 095 

Minst två dagliga symtom 19 12 56 590 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 29 24 56 967 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 8 5 56 958 

Övervikt 20 17 54 403 

Mycket berusad minst en gång i månaden 9 9 57 587 

Nöjd med livet 71 79 57 085 

Känner sig ensam 12 7 57 714 

Måttlig eller svår ångest 19 9 56 717 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 27 23 57 632 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 4 2 57 434 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017 

Unga om har problem med välbefinnandet upplever oftare än andra unga att de inte har fått stöd och hjälp 

med sitt välbefinnande från skolhälsovårdaren trots att de skulle ha behövt det. Ungefär hälften av de unga 

som upplevt psykiskt våld av föräldrarna eller skoltrötthet upplever att de inte har fått stöd och hjälp av 

skolhälsovårdaren. Även dagliga symtom, ångestsyndrom, ensamhet och berusningsdrickande har stort 

samband med upplevelsen av att inte få stöd och hjälp. Unga som är nöjda med livet eller som har en god 

livskompetens upplever betydligt mer sällan än andra unga att de inte har fått stöd och hjälp (tabell 13). 

Tabell 13. Sambandet mellan upplevelsen av att inte ha fått stöd från skolhälsovårdaren och välbefinnandet 

bland elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen. 

Har inte fått stöd och hjälp för sitt 

välbefinnande av skolhälsovårdaren 

trots att behov fanns (%) 

Övriga 

(%) 

Antal enkät-

deltagare 

God livskompetens 28 63 23 396 

Minst två dagliga symtom 38 17 23 703 

Upplevt psykiskt våld av föräldrarna det senaste året 49 30 23 864 

Upplevt fysiskt våld av föräldrarna det senaste året 18 8 23 824 

Övervikt 22 21 22 861 

Mycket berusad minst en gång i månaden 21 11 24 076 

Nöjd med livet 39 74 23 809 

Känner sig ensam 32 10 24 151 

Måttlig eller svår ångest 43 15 23 657 

Skoltrötthet som gränsar till utmattning 48 27 24 115 

Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan 10 4 24 052 

THL: Enkäten Hälsa i skolan 2017
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4 SAMMANDRAG 

Välbefinnande, delaktighet och fritid 

I ljuset av resultaten från enkäten Hälsa i skolan berörs barn och unga av ensamhet på olika sätt. Endast 

3 procent av eleverna i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen känner sig ofta ensamma. 

Upplevelsen av ensamhet är dock vanligare bland de unga i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande ut-

bildningen, på gymnasiet och på yrkesläroanstalterna. Även skillnaden mellan könen blir större, då andelen 

som känner sig ensamma ökar mer bland flickor än bland pojkar. Det finns också skillnader mellan könen i 

fråga om unga som har en nära vän. Trots att pojkar känner sig mindre ensamma är andelen pojkar som inte 

har någon nära vän i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, på gymnasiet och på yrkesläro-

anstalterna ungefär 5 procent större än motsvarande andel flickor. Andelen unga som inte har någon nära 

vän har emellertid minskat något de senaste åren.  

Det finns betydligt fler pojkar än flickor som inte har någon nära vän. Bland barnen i årskurs 4 och 5 

inom den grundläggande utbildningen finns det inga skillnader mellan könen i denna fråga. Däremot finns 

det fler pojkar än flickor som inte har någon nära vän i såväl årskurs 8 och 9 inom den grundläggande ut-

bildningen som på gymnasiet och på yrkesläroanstalterna. Skillnaden mellan könen har blivit en aning 

mindre.  

En jämförelse mellan landskapen visar att unga som bor i Mellersta Österbotten och Egentliga Finland 

känner sig ensamma i något mindre omfattning än genomsnittet. Skillnaderna inom landskapen är dock 

stora i många landskap. En granskning enligt bakgrundsgrupperna visar att unga med funktionshinder kän-

ner sig ensamma betydligt oftare än andra unga. Sannolikheten är också större att unga som är placerade 

utanför hemmet, som är födda utomlands och som har en mamma med låg utbildningsnivå känner sig en-

samma. Upplevelsen av ensamhet reflekteras i många andra delområden av välbefinnandet. Ensamma unga 

drabbas oftare än andra av dagliga symtom och är betydligt mer sällan än andra unga nöjda med livet. En-

samhet syns även i de ungas levnadsvanor och skolgång samt i förekomsten av ångestsyndrom. 

De flesta barn och unga har ett fritidsintresse. Det är vanligast att gymnasiestuderande ägnar sig åt ett 

fritidsintresse varje vecka. Andelen som ägnar sig åt ett fritidsintresse en gång i veckan har minskat en 

aning mellan 2015 och 2017, men i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, på gymnasiet 

och på yrkesläroanstalterna utövar över 80 procent av de studerande en fritidsaktivitet minst en gång i 

veckan. Bland åttonde- och niondeklassarna finns det inga större skillnader mellan landskapen i aktivitets-

graden på fritiden. Skillnaderna inom landskapet är störst i mellersta Finland. Aktivitetsgraden på fritiden 

är inte jämnt fördelad, utan det finns ett samband mellan de ungas bakgrund och utövandet av fritidsintres-

sen vare vecka särskilt bland åttonde- och niondeklassare. Unga som är födda utomlands, har funktionshin-

der eller är placerade utanför hemmet och vars mamma har en utbildning på högst grundnivå ägnar sig åt 

fritidsintressen i mindre utsträckning än andra unga.  

Fritidsaktiviteter varje vecka har ett positivt samband med många delområden av de ungas välbefin-

nande. Fritidsaktiviteter är förenade med en högre tillfredsställelse med livet och en högre livskompetens. 

Unga som ägnar sig åt ett fritidsintresse varje vecka har också bättre levnadsvanor: övervikt och berus-

ningsdrickande förekommer mer sällan bland dem.  

Man måste ingripa i barns och ungas ensamhet i tid. För att klara av ensamhet i barndomen behövs hjälp 

från vuxna. Föräldrar, lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga måste uppmärksamma barns 

och ungas ensamhet, ingripa i den och få dem att delta i fritidsaktiviteter och grupparbeten. Man kan 

minska ensamheten genom att stärka ensamma barn och ungdomars sociala och sociokognitiva färdigheter 

samt öka deras möjligheter till sociala kontakter och genom att påverka andras attityder, se till att de en-

samma uppmärksammas och lyfta fram ömsesidighet.  

Grunderna för läroplanen och lagen om elev- och studerandevård förutsätter ökad gemenskap i skolorna 

och på läroanstalterna. Skolorna och läroanstalterna har infört många metoder för att lära barn och unga 

förmågan att hantera sina känslor och interagera, vilka är nödvändiga i vänskapsförhållanden och gruppak-
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tiviteter. Man kan också bekämpa ensamhet genom att stödja skolornas klubbverksamhet, morgon- och 

eftermiddagsklubbarna och små skolklasser (Utbildningsstyrelsen 2014). 

I ljuset av resultaten från enkäten Hälsa i skolan har de unga inte lika möjligheter till fritidsintressen. I slu-

tet av 2016 tillsatte undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen arbetsgruppen ”Varje barn 

och ungdom ska ha möjlighet till en hobby”, vars uppgift var att bereda ett förslag om hur alla barn och 

unga ska kunna garanteras möjlighet till en hobby. Arbetsgruppens verksamhetsperiod upphörde i februari 

2017 (Undervisnings- och kulturministeriet 2017).  

Arbetsgruppens förslag på hur barn och unga kunde ges ökade möjligheter till en hobby var att man 

skulle göra barn och unga mer delaktiga i planeringen av hobbyverksamheter, stärka samarbetet mellan 

arrangörerna av hobbyverksamheter och skolorna, inrätta ett kompetenscenter för hobbyverksamhet och 

förbättra tillgången till hobbyverksamheter med hjälp av nya innovationer (Undervisnings- och kulturmini-

steriet 2017). Arbetsgruppen föreslår att barns och ungas delaktighet och hörandet av dem förbättras genom 

att aktörerna som finansierar hobbyverksamhet, de ansvariga organisationerna och ledarna på ett bättre sätt 

beaktar barnens och de ungas önskemål om hobbyverksamheternas innehåll, omfattning och tidpunkter på 

dagen. Fördelningen av statligt och kommunalt understöd bör nyttjas bättre för att höra barn och unga 

(Undervisnings- och kulturministeriet 2017).  

Arbetsgruppen betonar skolans roll i barn och ungas hobbyverksamheter. Skolan är en välbekant miljö 

inom kort avstånd och därför bör skolans lokaler användas för hobbyverksamhet i större utsträckning än 

idag. Arbetsgruppen anser att skolan bör fungera som en plattform där olika aktörer tillsammans på ett 

mångsidigt sätt utvecklar hobbyverksamhet för att främja välbefinnandet bland barn och unga. Vidare anser 

arbetsgruppen att skolan har möjlighet att främja hobbyverksamhet bland barn och unga även till exempel 

genom att lärarna uppmuntrar eleverna till hobbyer och för fram deras styrkor (Undervisnings- och kultur-

ministeriet 2017). 

Enligt arbetsgruppens förslag bör man stödja likvärdiga hobbymöjligheter för barn och unga med un-

derstöd från undervisnings- och kulturministeriet och institutionerna som lyder under ministeriet, så att 

barn i mindre bemedlade familjer kan slippa betala deltagaravgiften eller erbjudas ett lägre pris. Jämlikhet-

en bör också ökas från kommunens och skolornas håll så att elever som åker skolskjuts ges goda möjlighet-

er till hobbyverksamhet (Undervisnings- och kulturministeriet 2017).   

Familjen och levnadsvanorna 
Mångfalden av familjeformer har ökat och detta märks överallt i barnens och de ungas vardag; i skolorna 

och på fritidsaktiviteterna. Det finns all anledning att satsa på familjernas välbefinnande.  

Enligt resultaten av enkäten Hälsa i skolan ökar samtalssvårigheterna mellan föräldrar och unga i de 

högre klasserna och håller sig på samma nivå under andra stadiet. Flickor upplever samtalssvårigheter of-

tare än pojkar. Ca 7 procent upplever att de nästan aldrig kan diskutera sina egna angelägenheter med sina 

föräldrar. När resultaten analyseras regionvis avslöjas stora skillnader mellan kommunerna.  

Det är anmärkningsvärt att samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga förekommer oftare bland unga 

med utländsk bakgrund och funktionshinder samt unga vars mamma har låg utbildningsnivå. Till exempel 

kan en femtedel av åttonde- och niondeklassarna som har utländsk bakgrund och är födda utomlands eller 

som är funktionshindrade nästan aldrig diskutera sina egna angelägenheter med sina föräldrar. 

När man granskar hur samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga kan relateras till välbefinnandet, visar 

resultaten att förekomsten av dagliga symtom, övervikt, berusningsdrickande, ensamhet, skoltrötthet som 

gränsar till utmattning och skolk från skolan är betydligt vanligare bland unga som upplever samtassvårig-

heter än bland övriga unga. Samtalssvårigheter mellan föräldrar och unga har också ett samband med upp-

levt psykiskt och fysiskt våld av föräldrarna.  

Av de barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen som besvarade enkäten Hälsa i sko-

lan 2017 har 6 procent upplevt en separation mellan föräldrarna under läsåret. Unga med utländsk bak-

grund och unga som är placerade utanför hemmet rapporterade oftare än andra att de upplevt en separation 

mellan föräldrarna under det pågående läsåret. Bland eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande 
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utbildningen hade mer än femtedel av dem som var födda utomlands upplevt en separation mellan föräld-

rarna under läsåret. Unga vars föräldrar har separerat under det pågående läsåret känner oftare ensamhet, 

ångestsyndrom och skoltrötthet som gränsar till utmattning. Ungefär en fjärdedel av de unga vars föräldrar 

hade separerat drack sig fulla minst en gång i månaden. Det är anmärkningsvärt att ungefär fyra av tio unga 

upplevde psykiskt våld av föräldrarna och ungefär var fjärde upplevde fysiskt våld av föräldrarna om för-

äldrarna hade separerat under det pågående läsåret  

Unga vill ha en öppen dialog med sina föräldrar. De unga som har fått positiv respons från sina föräldrar 

eller som har pratat om sina glädjeämnen och sorger med sina föräldrar är betydligt nöjdare med livet och 

dess olika delområden än de som vuxit upp i familjer där man diskuterar mindre. Det är mycket viktigt för 

de unga att känna sig accepterade och uppskattade liksom att tillbringa tid med föräldrarna (Wargh m.fl. 

2015). Unga med en bra relation till sina föräldrar har mindre problem med sin psykiska hälsa och sitt väl-

befinnande. God dialog med föräldrarna, en förutsägbar vardag och intresse för den ungas angelägenheter 

är exempel på faktorer som skyddar barn och unga. Stöd för föräldraskapet är ett sätt att tidigt främja välbe-

finnandet bland barn och unga och att minska ojämlikheten (Social- och hälsovårdsministeriet 2016).  

Skador som barnen orsakas av föräldrarnas separation. Efter en separation bör stödet för föräldraskap-

et uppmärksammas extra mycket. Separerade familjer behöver övergripande stöd och hjälp för sitt välbe-

finnande. Nyheten om att föräldrarna ska separera väcker många tankar och känslor hos barnen och de unga 

beroende på deras ålder. En separation mellan föräldrarna är en stor stressfaktor för barn och unga. De kan 

vara rädda för att bli ensamma, att familjen blir fattigare och att de ska flytta och känna sig isolerade. För-

äldrarna behöver hjälp att lära sig att hantera det gemensamma föräldraskapet efter separationen och barnen 

behöver stöd i att behålla sina relationer med föräldrarna och far- och morföräldrarna i möjligaste mån. En 

separation mellan föräldrarna kan också märkas i våld mot barnet eller den unga. Våldet kan vara en följd 

av överbelastning, orkeslöshet, okunskap och handfallenhet hos föräldrarna och att de känner skam och 

skuld över separationen. Vid en separation bör man eftersträva att skiljas åt försonligt bland annat med 

hjälp av en föräldraplan, som utvecklas inom LAPE-programmet utifrån internationella modeller 

(http://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma).  

Hela separationsservicekonceptet utvecklas inom LAPE-programmet i alla landskap och målet med ut-

vecklingsarbetet är ökad försonligheten vid separationer, ett fungerande föräldrasamarbete och att föräld-

rarna finns kvar i barnets liv trots separationen. Som en del av konceptet med familjecentrum utvecklas 

också ett starkare stöd för parförhållandet. Därtill håller lagstiftningen om vårdnad om barn och umgänges-

rätt på att reformeras. Syftet är att främja förverkligandet av barnets intresse och öka barnets delaktighet i 

behandlingen av ärenden som rör barnet (JM 2017).  

En trygg uppväxtmiljö 
Skolmobbningen har minskat de senaste tio åren. Framför allt pojkar upplever mindre mobbning i skolan 

än tidigare. I utbildningen på andra stadiet är det en ansenlig skillnad mellan de unga som går på yrkesläro-

anstalterna och de som går på gymnasiet. I årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen och på 

gymnasiet upplever en tredjedel av de unga att mobbningen har fortsatt eller förvärrats efter att de berättat 

om den för en vuxen på skolan. Unga med utländsk bakgrund, som är placerade utanför hemmet eller som 

är funktionshindrade samt unga vars mammor har låg utbildningsnivå upplever betydligt mer skolmobb-

ning än andra unga. Diskriminerande mobbning är anmärkningsvärt vanligt i synnerhet bland unga i års-

kurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen. Skolmobbning försämrar den ungas välbefinnande, 

tillfredsställelse med livet och livskompetens. Även olika problem med skolgången, till exempel skoltrött-

het och olovlig frånvaro, är betydligt vanligare bland unga som blir mobbade i skolan. Unga som blivit 

utsatta för skolmobbning upplever också mycket oftare än andra unga psykiskt och fysiskt våld av föräld-

rarna. 

Ungefär var tionde ung person har upplevt våld eller hot om våld det senaste året, pojkarna oftare än 

flickorna. Det är relativt ovanligt att barn och unga upplever fysiskt våld av föräldrarna, men var fjärde 

ung person upplever psykiskt våld, flickorna oftare än pojkarna. Förekomsten av psykiskt våld av föräld-
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rarna varierar mellan landskapen och framför allt inom landskapen. På Åland och i Lappland och Sata-

kunta finns det en eller flera kommuner där fyra av tio unga har upplevt psykiskt våld av föräldrarna. Unga 

med funktionshinder upplever anmärkningsvärt mycket psykiskt våld av sina föräldrar. Sexuella trakasse-

rier är kraftigt könsindelade bland unga och var tredje ung flicka har upplevt sexuella trakasserier det sen-

aste året. 

Ungefär en av åttio unga anser att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol och att föräl-

derns alkoholkonsumtion har orsakat dem problem. Flickor upplever oftare än pojkar överdriven, problem-

skapande alkoholkonsumtion hos föräldrarna. Det är inga större skillnader mellan landskapen i förekomsten 

av överdriven, problemskapande alkoholkonsumtion, men inom landskapen är skillnaderna påfallande. Det 

finns ett samband mellan föräldrars överdrivna, problemskapande alkoholkonsumtion och sämre välbefin-

nande bland unga. Unga vars föräldrar dricker för mycket alkohol upplever oftare än andra unga fysiskt och 

psykiskt våld av föräldrarna och dricker sig oftare än andra unga mycket berusade minst en gång i måna-

den. 

Mobbning. Mobbning skadar barns och ungas fysiska och psykiska välbefinnande allvarligt och kan även 

få långvariga konsekvenser för hälsan. Arbetsgruppen som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet 

för att förebygga mobbning presenterar i sin slutrapport 24 utvecklingsförslag på hur man kan motverka 

mobbning och främja arbetsro. Några av arbetsgruppens åtgärdsförslag är att man grundar ett utvärderings-

organ som ska skapa metoder för att förbygga mobbning och främja välmående och arbetsro, att man inle-

der ett utvecklings- och forskningsprojekt som förebygger mobbning inom småbarnspedagogiken och att 

man undersöker rektorers och lärares metoder för att återställa arbetsron och hur effektiva dessa metoder är 

inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.  

I fråga om verksamhetskulturen föreslår arbetsgruppen att man ska betona pedagogisk kompetens i att 

förbygga mobbning inom den kompletterande utbildningen för personalen och ledningen, utveckla och 

förbättra personalens färdigheter och elevhälsan, stärka den informations- och kommunikationstekniska 

kompetensen i enlighet med grunderna för läroplanen och dataskyddsförordningen, beakta den studerandes 

arbets- och interaktionsfärdigheter i den individuella kompetensutvecklingsplanen på yrkesläroanstalterna, 

säkerställa att utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter genomförs, göra utvärderingen av skol-

gångsförmågan mera multiprofessionell och omfattande, öka elevernas, de studerandes och vårdnadshavar-

nas delaktighet och aktivt sprida och använda sig av arbetssätt som förebygger mobbning och förbättra 

informationsunderlaget om dem. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man preciserar lagen om småbarns-

pedagogik, lagen om elev- och studerandevården, lagen och förordningen om grundläggande utbildning, 

gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagstiftningen om utbildningsväsendet.  

Vidare föreslår arbetsgruppen att man ska främja säkerheten i de småbarnspedagogiska miljöerna och 

välbefinnandet i den småbarnspedagogiska gemenskapen och undersöka om dessa följs upp regelbundet 

samt göra en forskningsbaserad studie om metoder som främjar arbetsron (Undervisnings- och kulturmini-

steriet 2018). Inom LAPE-programmet utvecklas välfungerande service och verksamhetsmiljöer för barn 

och unga. Som en del av reformen av servicesystemet skapas också möjligheter att utarbeta regionala verk-

samhetssätt för att utveckla social- och hälsovårdens och utbildningsväsendets servicesamarbete. Det är 

mycket viktigt för att även de som blivit offer för mobbning ska erbjudas hjälp och stöd i rätt tid och på ett 

effektivt sätt, i första hand via elevhälsan.  

Våld. Yrkesrutinerna bör vara utformade så att man kan uppmärksamma hur barn och unga som påverkas 

av våld samt identifiera barns och ungas individuella behov av hjälp. Det är dock inte alltid enkelt att upp-

täcka våld och vanvård som barn och unga upplever.  

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer och familjevåld ska ingå som ett eget åtgärdsprogram i 

kommunernas välfärdsstrategier och säkerhetsplaner. Det är kommunledningens skyldighet att utifrån åt-

gärdsprogrammet skapa servicestrukturer och verksamhetssätt som förebygger våld i nära relationer och 

familjevåld och som erbjuder hjälp. I all basservice inom social- och hälsovården måste man se till att 

våldsoffren får krishjälp snabbt. I varje kommun ska det finnas en koordinator för det förebyggandet arbetet 

mot våld som ser till att det tväradministrativa och multiprofessionella arbetet fungerar. Dessutom erbjuder 
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många organisationer rådgivning, juridisk hjälp, samtalshjälp, långvarig terapi och långvarigt stöd samt 

kamratstöd i samtalsgrupper. 

De yrkesutbildade ska ha kunskaper och färdigheter att identifiera och ingripa i våld samt förebygga fö-

rekomsten av våld. Alla yrkesutbildade har möjlighet att agera och hjälpa till. Bara att föra våld på tal är en 

intervention. Det är inte alltid lätt för yrkesutbildade att diskutera våld. Man kan bli rädd att själv bli utsatt 

för våld eller att barnet eller den unga blir arg och att tilliten går förlorad. Dessa rädslor har dock visat sig 

vara onödiga. Många studier visar att barn och vuxna har varit besvikna på att ingen har frågat dem om 

deras upplevelser av våld (Ojuri 2004, SHM 2010). En förutsättning för att man ska utveckla sina färdig-

heter i professionellt bemötande är att man utbildar sig i att identifiera våld och effekterna av våld. En yr-

kesutbildad ska inte acceptera våld i sitt arbete, men inte heller skuldbelägga någon, utan ta elevens berät-

telse på allvar och vidta nödvändiga åtgärder (Ewalds 2015). Mål- och åtgärdsplanen för det nationella 

programmet för främjandet av barns och ungas trygghet tar upp förståelsen för aga som fenomen hos yr-

kesutbildade som arbetar med barn. Inom grundutbildningen och fortbildningen för yrkespersonal bör man 

lära ut en uppmuntrande syn på uppfostran och öka säkerhetskompetensen (THL 2018). Som en del av 

LAPE-programmet har THL publicerat handboken och webbutbildningen Luo luottamusta, suojele lasta 

(Skapa förtroende, skydda barnet) om samarbete och informationsutbyte som säkerställer att barnet får stöd 

och hjälp. 

Arbetstagaren ska ha möjlighet att få konsultation och annat nödvändigt stöd, till exempel handledning. 

Enligt nationella rekommendationer (Tunnista, turvaa ja toimi, 2008) ska kommunen ha en tydlig service-

modell för våld i nära relationer och familjevåld. Det ska framgå av servicemodellen hur man ska agera och 

vem som ansvarar för att erbjuda olika typer av stöd och hjälp. Varje verksamhetsenhet ska ha en enhets-

specifik verksamhetsmodell för situationer där man misstänker att ett barn har utsatts för våld eller utsätts 

för våld, sexuellt utnyttjande eller vanvård (Ewalds 2015). MARAK-metoden erbjuder en strukturerad 

verksamhetsmodell för personer och familjer som upplevt våld i nära relationer eller hot om det (THL 

2018). Staten bekostar skyddshemstjänster och en hjälptelefon (Nollinjen) för personer som upplevt våld i 

nära relationer eller hot om det samt för deras närstående och för yrkesutbildade. 

Inom rådgivningstjänsterna, småbarnspedagogiken och elevhälsan bör man identifiera och undersöka 

vilka faktorer som riskerar att leda till aga inom familjen. Familjerna bör hänvisas till hjälp med forsk-

ningsbaserade verksamhetsmodeller och arbetsredskap. Även informationsunderlaget om våld mot barn och 

unga bör förbättras. Detta behov uppfylls inom LAPE-programmet, där man utvecklar våldskartläggande 

frågor till enkäten Hälsa i skolan samt har påbörjat informationsinsamlingen Barns hälsa, välfärd och ser-

vice, som också inriktar sig på våld. I fortsättningen måste man se till att uppföljningsinformation samlas in 

regelbundet (WHO 2012).  

Det är viktigt att man upptäcker hela familjens problem i ett tidigt skede och ingriper i dem. Man bör 

fråga vuxna som blir klienter inom missbrukarvården om barnens situation och hitta sätt att stödja hela 

familjen. Stöd och hjälp som ges i tid till familjer med missbruksproblem gynnar barnens rättigheter i dessa 

familjer. Resurserna i närmiljön kan utnyttjas till exempel genom att andra personer än de egna föräldrarna, 

såsom vuxna inom social- och hälsovården, på daghemmet, i skolan, inom ungdomsarbetet och inom hob-

byverksamheter, ger stöd till barn och unga som växer upp under svåra förhållanden. För att det förebyg-

gande arbetet ska lyckas är det viktigt med en öppen samhällelig debatt om hur missbruksproblem påverkar 

de anhöriga (Holmila m.fl. 2016). 

Skolgång och studier 
Olovlig frånvaro (skolk) minst en gång i veckan förekommer hos 4 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen och hos 5 procent av de studerande på gymnasiet. Olovlig frånvaro 

är vanligast bland yrkesstuderande – hela 9 procent av dem är olovligt frånvarande varje vecka eller nästan 

varje dag. Frekvent skolk förekommer dock lika ofta bland pojkar som bland flickor. Däremot är det betyd-

ligt vanligare att skolka från skolan bland unga med utländsk bakgrund som är födda utomlands, som bor 

placerade utanför hemmet eller som har ett kognitivt eller fysiskt funktionshinder. Bland dessa unga är 9–

17 procent olovligt frånvarande minst en gång i veckan oavsett skolstadium. Unga med olovlig skolfrån-

varo har oftare problem med välbefinnandet än andra unga. Dagliga symtom, berusningsdrickande, miss-
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nöjdhet med livet och ångestsyndrom förekommer hos ungefär hälften av de unga som skolkar varje vecka. 

En av sex unga som skolkar upplever skoltrötthet som gränsar till utmattning. Ensamhet är också vanligare 

bland dem som skolkar. En anmärkningsvärt stor andel av de unga som skolkar har upplevt psykiskt och 

fysiskt våld av sina föräldrar.  

Många elever och studerande känner att de inte tillhör något sammanhang. Av barnen i årskurs 4 och 5 

inom den grundläggande utbildningen upplever sig 66 procent som en viktig del av klassgemenskapen. 

Anknytningen till klassgemenskapen blir starkare bland pojkar i de högre klasserna, medan den försämras 

bland flickorna. Av eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen upplever sig 72 pro-

cent av pojkarna och 56 procent av flickorna som en viktig del av klassgemenskapen. Skillnaderna mellan 

pojkarnas och flickornas anknytning till klassgemenskapen förblir stora även på andra stadiet. På yrkes-

läroanstalterna anknyter man mer till sin studiegrupp än på gymnasierna. Anknytningen till klassgemen-

skapen är inte jämlik – till exempel upplever mycket mindre än hälften av de unga med funktionshinder att 

de är en viktig del av klassgemenskapen. Anknytningen till klassgemenskapen har samband med många 

delområden av den ungas välbefinnande. Ungefär en av tio unga som upplever sig som en viktig del av 

klassgemenskapen, känner också att de har god livskompetens och är nöjda med livet. Dagliga symtom, 

ensamhet, ångestsyndrom och skoltrötthet som gränsar till utmattning förekommer mer sällan hos unga 

som är anknutna till klassgemenskapen än hos övriga unga.  

Ett gemensamt mål för alla som arbetar i skolorna och på läroanstalterna är att främja barnens och de ungas 

studier. Orsaken till återkommande frånvaro måste utredas snabbt. Frekvent frånvaro kan tyda på studie-

problem eller orsaka sådana. I ett generellt och individuellt inriktat elevhälsoarbete kan man förebygga 

frånvaro på alla sätt som främjar välbefinnandet och skoltrivseln bland barn och unga och därigenom 

främja studierna. Med gemensamma tillvägagångssätt, till exempel för att snabbt ingripa i frånvaro, kan 

man också gynna studierna. Om de unga får stöd i förmågan att hantera sina känslor och interagera kan 

välbefinnandet inom hela läroanstalten förbättras. Man kan också lära de unga förmågan att hantera sina 

känslor och interagera och se till att läroanstaltens arbetssätt främjar denna förmåga. Frånvaro och avbrutna 

studier förebyggs av att de unga känner att de lyckas, att de får positiv respons och att deras styrkor inom 

skolan och studierna uppmärksammas. Ett av de bästa sätten att öka trivseln i skolan är att tillåta kreativitet 

och låta eleverna öva på att vara kreativa (Perälä m.fl. 2015, Uusikylä 2005). 

Den elevhälsoplan som varje läroanstalt gör upp som en del av den generellt inriktade elevhälsan ska 

beskriva hur läroanstalten följer upp, förebygger och ingriper i frånvaro (Utbildningsstyrelsen 2014). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska skol- och studerandehälsovården främja en sund och trygg 

skolmiljö och främja välbefinnandet i skolan samt följa upp detta med tre års mellanrum. Uppföljningen 

sker genom kontroller av läroanstalterna, som ska genomföras i samarbete med olika myndigheter samt 

med elever, studerande och vårdnadshavare. Kontrollerna är praktiska exempel på sådana åtgärder inom 

den generellt inriktade elevhälsan som avses i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) och som 

hjälper läroanstalterna att planera, genomföra och utvärdera det generellt inriktade elevhälsoarbetet. Be-

skrivningen av kontrollen ska innehålla uppgifter om frånvaro, förekomsten av avbrutna studier och rutiner 

för att förebygga och ingripa i frånvaro. Uppgifterna om frånvaron på en läroanstalt och orsakerna till den 

samt om förekomsten av avbrutna studier kan ge bakgrundsinformation om välbefinnandet inom läroanstal-

ten (Hietanen-Peltola & Korpilahti 2015). 

På skol- och läroanstaltsnivå är delaktighet en social aktivitet som innebär gemenskap, att man ingår i 

ett sammanhang. För att främja delaktighet måste man bland annat se till att barn och unga upplever sig 

som en del av klass- och skolgemenskapen och att medlemmar i gemenskapen har möjlighet att påverka 

beslut som rör dem själva (Perälä m.fl. 2015, Kiilakoski 2014). Delaktighet utgör en central del av den 

generellt inriktade elevhälsan som avser en verksamhetskultur och åtgärder som innebär att man främjar 

barnens och de ungas inlärning, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan och delaktighet. 

Ett av de främsta syftena med lagen om elev- och studerandehälsovård har varit att stärka den generellt 

inriktade elevhälsan så att den ger upphov till en primär metod för att genomföra generellt inriktad elev-

hälsa (Perälä m.fl. 2015). 



58 

Baserat på resultaten av enkäten Hälsa i skolan råder det fortfarande ojämlikheter, till exempel i fråga 

om anknytningen till klassgemenskapen där skillnaderna mellan könen, skolstadierna och olika bakgrunds-

faktorer (utländsk bakgrund, funktionshinder och placering utanför hemmet) är avsevärda. Därför är det 

viktigt att man i utvecklingsarbetet främjar tillvägagångssätt som identifierar barns och ungas individuella 

och olika behov. 

I och med LAPE-programmet är nya verksamhetsmodeller för elevhälsan under utveckling. För att genom-

föra generellt inriktad elevhälsa behöver elevhälsogrupperna både nationella och lokala arbetsmodeller för 

olika skolstadier. Arbetet med att upprätta sådana modeller har inletts inom LAPE-programmet. De nation-

ella modellerna utformas i nära dialog med landskapens utvecklingsarbete. Arbetet börjar med den grund-

läggande utbildningen och fortsätter sedan till modellen för läroanstalterna på andra stadiet. Den nationella 

modellen styr elevhälsogrupperna att arbeta ännu mer målmedvetet och systematiskt. Genom anvisningar 

befäster man användningen av informationsunderlaget och den kontinuerliga utvärderingen av arbetet. Ett 

viktigt syfte med modellen är att öka elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i elevhälsan, från plane-

ring till genomförande och utvärdering. Gemensamma arbetssätt och verksamhetskriterier bidrar också till 

att öka jämlikheten.  

Som en del av LAPE-programmets utvecklingshelhet ”Småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalten 

som stöd för välbefinnandet bland barn och unga” utvecklar flera landskap regionala modeller för att före-

bygga och hantera skolfrånvaro och skolvägran. Inom modellerna utvecklas vanligtvis ett brett multipro-

fessionellt samarbete för stöd och hjälp i ett tidigt skede. I många modeller riktas stödet och hjälpen mot 

hemmet och hela familjen.  

Utöver enkäten Hälsa i skolan får vi information om resurserna och arbetsmetoderna som används i det 

gemensamma arbetet genom undersökningar riktade till olika yrkesgrupper, bland annat informationsin-

samlingen TEA, undersökningen om skolhälsovården och den nya informationsinsamlingen till kuratorer 

och psykologer som påbörjats inom LAPE-programmet. Informationen behövs som underlag för utveckl-

ingsarbetet.  

Genom en utbildningsrunda inom elevhälsan har man främjat kunskaperna om generellt inriktat elevhäl-

soarbete i alla yrkesgrupper inom elevhälsan. Förståelsen för bredden på det generellt inriktade arbetet och 

hur dess mål och innehåll är integrerade i undervisningsinnehåll som överensstämmer med läroplanerna 

och i skolans verksamhetskultur har inspirerat många utbildningsdeltagare att arbeta ännu mer engagerat 

för det gemensamma välbefinnandet. När LAPE-programmet avslutas samlar man in de välfungerande 

arbetsmetoderna som utvecklats i hela landet och sprider dem utanför de enskilda landskapen.  

Delaktighet i servicen 
Ca 9 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen upplever sig ha goda 

möjligheter att påverka i skolan. Upplevelsen av att ha möjlighet att påverka ökar något på andra stadiet. 

De som studerar på yrkesläroanstalter upplever att de kan påverka saker i högre grad än de som går på 

gymnasiet. Oavsett skolstadium upplever pojkar generellt sett i högre grad än flickor att de har möjlighet att 

påverka.  

Pojkarna upplever oftare än flickorna att man på hälsoundersökningen diskuterar frågor som är viktiga 

för dem, beaktar deras åsikter och diskuterar frågor om deras hem och att de vågar berätta ärligt om sådant 

som gäller dem själva. Över 70 procent av pojkarna upplever att hälsoundersökningen håller en hög kva-

litet. Motsvarande siffra bland flickorna varierar mellan 57 och 65 procent beroende på skolstadium. Unga 

med utländsk bakgrund, som är placerade utanför hemmet och som har funktionshinder upplever mer sällan 

än andra unga att man på mottagningen diskuterar sådant som är viktigt för dem och lyssnar på deras åsik-

ter. Mindre än 60 procent av de unga med funktionshinder anser att hälsoundersökningen höll en hög kvali-

tet. 

Majoriteten av de unga som använt elevhälsotjänsterna upplever stödet och hjälpen från dem som 

tillräckligt. Mest stöd och hjälp har de fått från skolhälsovårdaren. Otillfredsställt stödbehov förekommer i 

högre grad bland flickorna än bland pojkarna oavsett skolstadium och typ av service. De unga hade behövt 

mer stöd från psykolog och kurator. Beroende på skolstadiet har 7–12 procent av de unga under läsåret 

besökt eller försökt besöka skolkuratorns mottagning. Ungefär en tredjedel av flickorna och något mer än 
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var femte av pojkarna som behövde stöd upplever att de inte har fått stöd och hjälp för sitt välbefinnande 

från skolkuratorn, trots att de skulle ha behövt det. Beroende på skolstadiet har 8–10 procent av de unga 

besökt eller försökt komma till skolpsykologens mottagning under läsåret. Bland de unga som behövde 

psykologstöd har 36–42 procent av flickorna och 21–29 procent av pojkarna inte fått stödet som de behöv-

de från skolpsykologen. Det otillfredsställda stödbehovet i samband med skolkurator- och psykologtjänster 

är något högre bland de studerande på gymnasiet jämfört med de som studerar på yrkesläroanstalter och i 

årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen.  

Nästan hälften (48 %) av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen upplever att de 

kan diskutera sådant som tynger dem med en vuxen på skolan. I årskurs 8 och 9 inom den grundläg-

gande utbildningen och på andra stadiet upplever ungefär var femte ung (20–23 % beroende på skolstadiet) 

att de har möjlighet att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen på skolan eller någon annan 

yrkesutbildad person. Unga vars mamma har en låg utbildningsnivå eller som är födda utomlands upple-

ver sig ha ungefär lika stora möjligheter som andra unga att diskutera sådant som tynger dem med en vuxen 

på skolan. Unga med funktionshinder eller som är placerade utanför hemmet upplever dock oftare än andra 

unga att de kan diskutera sina angelägenheter med en vuxen på skolan. Faktorer som äventyrar välbefin-

nandet, till exempel ångestsyndrom, skoltrötthet som gränsar till utmattning, ensamhet, dagliga symtom 

och erfarenheter av våld, förekom något oftare hos unga som upplevde att de hade möjlighet att diskutera 

med en vuxen på skolan eller någon annan yrkesutbildad person. Det verkar som att i synnerhet de unga 

som uppvisar faktorer som försämrar välbefinnandet och som eventuellt behöver hjälp, har blivit erbjudna 

diskussionsmöjligheter i högre grad än övriga unga.  

Enligt en undersökning gjord av Nationella centret för utbildningsutvärdering (2017) har lagen om elev- 

och studerandevård som trädde i kraft 2014 ökat barn och ungas möjligheter att påverka i skolorna och på 

läroanstalterna. Även om delaktigheten i skol- och läroanstaltsgemenskapen har ökat de senaste åren finns 

det fortfarande utrymme för förbättringar av delaktigheten och barnens och de ungas möjligheter att på-

verka. Ofta gäller möjligheterna att påverka bara en mycket begränsad del av skolans och läroanstaltens 

verksamhet, till exempel skolmaten eller olika evenemang. Möjligheterna att påverka skolarbetets innehåll 

och hur det organiseras har varit mindre (Perälä m.fl. 2015, Luopa m.fl. 2014). 

Barn och ungas delaktighet är en central princip som styr elevhälsoarbetet. Delaktighet innebär inte bara 

deltagande, utan det viktigaste är att barnen och de unga är med och planerar, genomför och utvärderar 

verksamheten som de deltar i och där det fattas beslut som rör dem. Främjandet av barns och ungas möjlig-

heter att delta och påverka borde skrivas in i delen om elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga och i 

elevhälsoplanerna för varje skola och läroanstalt. Dessutom borde det göras regelbundna uppföljningar av 

hur dessa möjligheter förverkligas (Perälä m.fl. 2015). 

Trots att elevhälsotjänsterna är lika tillgängliga för alla upplever en del unga att tjänsterna inte ger dem 

det stöd och den hjälp som de behöver. Man bör särskilt uppmärksamma de unga som uppvisar flera pro-

blem med välbefinnandet. Enligt resultaten upplever 16–21 procent av de unga med utländsk bakgrund, 

med funktionshinder eller som bor placerade utanför hemmet att de inte har fått den hjälp och det stöd som 

de behöver från skolhälsovårdaren. I synnerhet upplevdes stödet från skolkuratorn och skolpsykologen som 

otillräckligt. Baserat på informationsinsamlingen TEA kunde psykologtjänster och kuratorstjänster inte 

erbjudas av 0,7 respektive 0,4 procent av skolorna läsåret 2016–2017. Situationen har utvecklats positivt 

jämfört med läsåret 2014–2015, då psykologtjänster och kuratorstjänster saknades hos 7 respektive 4 pro-

cent av skolorna. I september 2017 utvidgades den rätt till psykolog- och kuratorstjänster som står inskri-

ven i lagen om elev- och studerandevård, till att även omfatta alla studerande som avlägger en yrkesinriktad 

grundexamen och alla som går en förberedande utbildning.  

Ju tidigare man identifierar barns och ungas behov av hjälp och stöd och erbjuder dem det, desto troli-

gare är det att man klarar sig med lättare, kortvarigare stöd och mindre resurser. Stödbehoven varierar och 

därför behövs det olika metoder och gemensamma arbetssätt för att identifiera stödbehoven och utreda 

situationen. Behoven av hjälp och stöd synliggörs ofta i den dagliga verksamheten och i mötena på skolan 

och på läroanstalten. De vuxna som arbetar på skolan har en nyckelposition när det gäller att identifiera 

problem i ett tidigt skede (Perälä m.fl. 2015). Därför är det oroande att endast en del av de unga upplever 
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att de kan prata om sådant som tynger dem med en vuxen på skolan. Även de regelbundna hälsoundersök-

ningarna syftar bland annat till att identifiera stödbehov så tidigt som möjligt och att ordna det stöd och den 

vård som behövs.  

Ett av målen med utvecklingshelheten för småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalten inom LAPE-

programmet är att göra elevhälsotjänsterna mera barn- och ungdomsorienterade. Elevernas och föräldrarnas 

delaktighet är också viktig i lagen om elev- och studerandevården. Genom en utbildningsrunda inom elev-

hälsan har man på nationell nivå hjälpt skolorna att verkställa lagen på ett flexibelt sätt och försökt hitta 

praktiska arbetsformer som uppfyller lagen. Delaktighet inbegriper alltid att man måste respektera rättig-

heter. Inom elevhälsan är det till exempel viktigt med barnets rätt till en oberoende klientrelation och till 

delaktighet i alla processer inom elevhälsan som rör honom eller henne. Genom att vara förtrogen med 

elevhälsans multiprofessionella arbetsformer och rutiner för informationsutbyte gör man det också lättare 

för eleverna att få stöd och hjälp. 

Barn- och ungdomsorienteringen stöds också med anvisningar om elevhälsotjänsterna. Avsikten är att 

anvisningarna ska beskriva vilka åtgärder och vilket agerande som främjar barn- och ungdomsorienteringen 

och samtidigt sänka tröskeln till att söka hjälp och stöd. I arbetet nyttjas Mannerheims Barnskyddsförbunds 

gedigna kompetens om barn- och ungdomsorientering och den empiriska informationen som samlats in via 

förbundets barn- och ungdomstelefon. 

I landskapens utvecklingsprojekt förbättras elevhälsotjänsterna så att de uppfyller ungas behov på ett 

bättre sätt. I Borgå har man utarbetat en verksamhetsmodell där elevhälsotjänsterna i vissa situationer in-

leds i ett tidigt skede genom multiprofessionellt samarbete till exempel mellan studerandehälsovården och 

kuratorn. I landskapens projektarbete kommer kuratorerna till skolans gemensamma lokaler i större ut-

sträckning än tidigare, samlar man in respons från eleverna efter varje besök och kommer hela elevhälso-

grupper till klasserna för att gå igenom klassens hälsoenkäter om välbefinnandet och tillsammans med ele-

verna fundera över fortsatta åtgärder. Projekten innefattar även mycket annat utvecklingsarbete, en del där 

man hittar på nya idéer tillsammans med eleverna. 

För att delaktighet ska bli verklighet krävs yrkeskompetens om hur man värdesätter barns och ungas er-

farenheter. Därtill måste man identifiera olika interaktionsmetoder och medvetandegöra och undanröja 

eventuella hinder mot aktörskap, även strukturella hinder (Peltola & Moisio 2017). 
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5 SLUTSATSER 

1. En öppen dialog med föräldrar och barn främjar välbefinnandet bland barn och unga. Det behövs

stöd för föräldraskapet när barn och unga växer upp och när de övergår till de högre klasserna

inom den grundläggande utbildningen och till andra stadiet. För att kunna stödja föräldraskapet

krävs kompetens som stärker samarbetet mellan aktörerna och hjälper familjemedlemmarna att

mötas. Separationer mellan föräldrar ska ägnas särskild uppmärksamhet, så att de kan ske förson-

ligt. Stöd för föräldraskapet är en av kommunernas och landskapens centrala uppgifter. Det är ett

sätt att tidigt främja välbefinnandet bland barn och unga och samtidigt minska ojämlikheten.

2. Barns och ungas delaktighet ska främjas genom minskad ensamhet och lika möjligheter att utöva

fritidsintressen. I skolorna och på läroanstalterna ska ensamhet bekämpas på ett sätt som är lämp-

ligt för åldersgruppen, till exempel genom grupparbeten, inkluderande rastverksamhet, utveckling

av skolans hobby- och klubbverksamhet och ingripande i skolmobbning. Därtill bör man i samar-

bete mellan olika aktörer utveckla fritidsverksamheter med låg tröskel och till låga kostnader som

så att de barn och unga som nu lämnas utanför dessa verksamheter också inkluderas. De olika ak-

törerna har en viktig roll till exempel när det gäller att påverka attityderna, så att unga som är pla-

cerade utanför hemmet och som är födda utomlands inte känner sig ensammare än andra unga.

3. Arbetet med att förändra attityderna och minska våldet i fråga om fysiskt våld och aga som riktas

mot barn har varit framgångsrikt. Även föräldrarnas psykiska våld mot barn och unga och dialogen

inom familjen borde uppmärksammas. Psykiskt våld har samband med föräldrars problemskap-

ande alkoholkonsumtion, ungas alkoholkonsumtion och många delområden av välbefinnandet.

Inom servicen bör man i synnerhet identifiera familjer som har många problem och erbjuda dem

multiprofessionell hjälp vid rätt tidpunkt. Kommunerna och landskapen måste ha en tydlig ser-

vicemodell för våld i nära relationer och familjevåld. Det ska framgå av servicemodellen hur man

ska agera och vem som ansvarar för att erbjuda olika typer av stöd och hjälp.

4. En del barn och unga upplever utanförskap och känner sig inte som en viktig del av klassgemen-

skapen. En del unga är dessutom ofta olovligt frånvarande, vilket äventyrar studierna. De regionala

skillnaderna och skillnaderna mellan skolstadierna är synnerligen stora. För att främja gemenskap-

en och studierna krävs gemensamma tillvägagångssätt för de olika skolstadierna. Nya verksam-

hetsmodeller för elevhälsan är under utveckling och dessa borde göra tillvägagångssätten mer en-

hetliga. Införandet av verksamhetsmodellerna och vilken effekt de har bör följas upp systematiskt

till exempel med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds informationsinsamling TEA och enkäten

Hälsa i skolan.

5. Även om delaktigheten i skol- och läroanstaltsgemenskapen har ökat finns det fortfarande ut-

rymme för förbättringar av delaktigheten och barnens och de ungas möjligheter att påverka. Målen

med att främja delaktigheten och möjligheterna att påverka och med vilka åtgärder målen uppnås,

bör skrivas in i välfärdsplanerna för barn och unga samt i elevhälsoplanerna för varje skola och

läroanstalt.

6. En del barn och unga upplever att de inte kan prata om sådant som tynger dem med någon vuxen

på skolan. Jämlikheten i fråga om tillgången till hjälp och stöd bör säkerställas och tröskeln för att

söka hjälp och stöd bör sänkas ytterligare. Man bör särskilt uppmärksamma de unga som uppvisar

flera problem med välbefinnandet. För att identifiera stödbehov och utreda situationer krävs det

multiprofessionellt samarbete, olika metoder och gemensamma tillvägagångssätt. Det finns behov

av anvisningar för elevhälsotjänsterna. Dessutom bör man säkerställa att de yrkesutbildade som ar-

betar med barn och unga har tillräckliga kompetens när det gäller att samarbeta multiprofessionellt

och att identifiera stödbehov i ett tidigt skede och ingripa i dem.

Familjens situation, hur vardagen fungerar, livsförändringar, att barn och unga känner sig trygga samt blir 

sedda och hörda har stor betydelse för hur barn och unga mår. Inom service som främjar barns, ungas och 

barnfamiljers välbefinnande, uppväxt och inlärning måste man på alla sätt säkerställa att barn och unga och 
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även vuxna/föräldrar får det stöd och den hjälp de behöver i tid, oavsett var de bor. För att kunna erbjuda 

multiprofessionell hjälp, identifiera stödbehov och ingripa i dem behövs nationellt enhetliga rutiner som 

tillämpas på lokal nivå samt parter som ansvarar för rutinerna. Man måste också försäkra sig om att de 

yrkesutbildades kompetens är tillräcklig. Planeringen och införandet av rutinerna och effekterna av dem bör 

följas upp och utvärderas systematiskt med hjälp av idéer, erfarenheter och respons från barn, unga, föräld-

rar och yrkesutbildade. Åtgärderna bör skrivas in i bland annat kommunernas och landskapen välfärdspla-

ner och strategier.  
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