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Abstrakt

Barns ohälsa består idag av bland annat stress, övervikt, mobbning och droger. Det är de 

somatiska och psykiska problem som ökat belastning för skolhälsovårdens resurser, samtidigt 

som det pågår nerdragningar i Sverige inom elevhälsans område. Syftet med denna studie var 

att beskriva ungdomarnas erfarenheter av hälsoinformation som de fått från skolan, samt ge 

en beskrivning om vad ungdomarna anser är viktigt i hälsoinformationen. En kvantitativ 

enkätundersökning utfördes på 2 gymnasieskolor i norra Sverige. En enkät konstruerades för 

denna studie. I studien deltog 81 gymnasieelever, varav 47 var pojkar och 34 var flickor i 

åldern 16-17 år. Svaren bearbetades med dataprogrammet The Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Resultatet visar att ungdomarna får hälsoinformation i skolan men de har

ändå att de inte har stöd från skolan när det gäller att arbeta med sin hälsa. Till övervägande 

del är det pojkarna inom de praktiska programmen som tycker att de inte fått information om 

hälsa och att de inte har nytta av informationen de fått. Denna grupp är ändå de som anger att 

de fått tillräcklig med kunskap om hälsa. Informationen om kost är det ämne som efterfrågas

mest. Övervikten bland ungdomar har ökat under de senaste åren, framförallt i 

industriländerna. För att ge rätt information till ungdomarna måste de som ger informationen

ha aktuell kunskap om det senaste som framkommit inom forskning angående ungdomars 

levnadssätt. Vår förhoppning är att mer resurser skall satsas inom elevhälsans område så att 

ungdomarna får ökat stöd för att känna sig trygga i sin tillvaro och utveckling.    

Nyckelord: Hälsoinformation, erfarenheter, ungdomar, kvantitativ metod.
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Bakgrund

Att må bra i skolan och att lyckas har stor betydelse för ungdomarnas framtid. Ungdomar som 

kommer från familjer med dålig ekonomi, har visat sig få en svårare start i livet. Stress, 

mobbning, övervikt och undervikt är problem för ungdomar. Andra risker som kan påverka 

ungdomarna är tobak, alkohol, droger samt olika former av sexuellt risktagande. Unga 

människor löper större risk än äldre att utsättas för våld (Nordin Jareno & Carlberg, 2005).  

I fokusgrupps intervjuer har ungdomar fått lägga fram sina egna åsikter angående problem i 

livet. I intervjuerna har det framkommit att de har somatiska och psykiska problem, 

missbruksproblem, problem som rör sexualitet och samlevnad, existentiella problem och våld. 

Det diskuterades även om alkoholförgiftning och oro för hög alkoholkonsumtion, liksom vad 

som kan ske när de är berusade. Var de skulle vända sig för att få hjälp var inte klart för dem. 

De flesta kände att de i första hand kunde vända sig till skolsköterskan för att få tips om var 

de skulle få ytterligare hjälp (Nordin Jareno & Carlberg, 2005).   

Globalt intresse av barns hälsa ökar och studier visar att barn känner stress och hopplöshet. 

Svenska  barns erfarenheter, upplevelser av att ha bra hälsa är högt graderat, majoriteten av 

barn anser sig vara hälsosamma. Trots detta ökar ändå förekomsten av psykosomatiska och 

somatiska symtomen hos barnen. För barns välmående är det viktigt att de själva får vara med 

och påverka och anstränga sig i sin egen hälsopromotion (Kostenius, 2008 s.12).

Barns erfarenhet av att bli tvingade till separation, att vara saknade av någon annan, att inte 

vara delaktig hos någon och ensamhet fick barnen att må dåligt. Där barnen uppfattade att de 

ingick i samvaro med andra, där de var med i ordet ”Vi”, ökade deras välmående, de kände 

sig vara respekterade av andra (Kostenius, 2008 s.37).

Psykiska och psykosomatisk ohälsa påträffas oftare hos unga kvinnor än hos unga män, och 

problemen ökar med stigande ålder. Depressioner och ångesttillstånd hör till de vanligaste 

diagnoserna för de yngre, det vill säga de som är mellan 13-17 år (Nordin Jareno & Carlberg, 

2005).  

I en studie av Kostenius (2008) framkom att stress upplevdes av barn som en emotionell 

obalans eller som en förändring i kroppen som orsakar ineffektivitet. Barns erfarenhet av 

stress var att man har för lite tid, att inte hinna i tid, vara tids pressad, känna sig orolig och att
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vara rädd. Stress  genererade till mer stress och det blev en negativ spiral om man inte kunde 

hantera den. Barnen uttryckte även att liten mängd stress kunde vara positivt och inspirerande,

men de upplevde stressen ändå som något negativt. Stress var enligt barnen, om man inte var 

ärlig till andra och till sig själv. För att klara av stressen som barnen upplevde, tog de själva 

aktivt över situationen. Barnen kunde själva minimera orsakerna för att kunna hantera stressen 

på ett bra sätt. Att tänka positiva tankar hjälpte. Ett barn beskrev det som att ”det är bättre att 

jag lugnar ner mig och kommer lite för sent än att stressa sig ihjäl mig till döds”. Barnen 

använde sig av externa metoder som till exempel läsa en bok, lyssna på musik, spela spel och 

titta på TV. Enligt barnen hjälpte det att ta några djupa andetag mot stress. Barnen beskrev 

själva att de inte kände sig goda nog vid stress samt att de upplevde sig vara små då de 

upplevde stress (Kostenius, 2008 s.40).

Elevhälsovårdens insatser har tunnats ut kraftigt på senare år i högstadiet och gymnasiet utan 

att ersättas av något annat. Ungdomar har svårt att själva ta ansvar för sin egen hälsa. 

Föräldrar, lärare och fritidspersonal har därför idag en större roll att ta ansvar, när det gäller 

att se problemen och hjälpa ungdomarna att hitta rätt. Det är viktigt att det finns resurser för 

ungdomar. Som det ser ut idag måste de själva veta om deras problem är somatiska, psykiska 

eller sociala (Nordin Jareno & Carlberg, 2005). 

Det finns skillnader mellan flickor och pojkars förhållanden till sin vikt. Detta framkommer i 

en studie av Dowdell och Santucci (2004), flickor i årskurs sju använder rökning som ett sätt 

att kontrollera vikten. Därför behövs skolsköterskans dagliga arbete i skolan med 

hälsoförebyggande insatser. För hälsan som eleverna bygger upp i sin ungdom följer med dem 

i livet (Dowdell & Santucci, 2004),

Ungdomar ses som en resurs att räkna med, som själva kan ta ansvar och göras delaktiga i hur 

hälsofrämjande program skall utformas och utföras. Sverige ligger långt efter andra länder 

vad de gäller att ta till vara ungdomars egna engagemang, att använda dem som experter på 

till exempel hur hälsofrämjande utbildning i skolan skall bedrivas bättre (Willen & Nilsen, 

2003).

I en studie av Guttu, Engelke och Swanson (2004) granskades 250 studier om skolsköterskans 

effektivitet i sitt arbete om hälsoförebyggande åtgärder. De fann att de flesta studier är gjorda

på ett deskriptivt sätt, och inte fokuserade på relationen mellan skolsköterskor och elever. I 
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studien framkom att en skolsköterskas arbete behövs för att ge stöd och förutsättningar till alla 

elever. De skriver att skolsköterskans arbete syns tydligt i elevernas välmående jämfört med 

de skolor där det inte finns någon skolhälsa.  

  

I en litteraturstudie av Souther (2004) framkom det tydligt att hela omgivningen och alla 

samhällsfaktorer måste samarbeta för att upprätthålla hälsan hos framförallt barn och 

ungdomar. Skolan är därför en viktig faktor som ska bidra till att upprätthålla god hälsa. 

Skolorna har sedan länge betraktats som en viktig informatör för hälsofrämjande arbete. The 

European Network of Health Promotion in Schools, vill påvisa att skolor kan vara kraftfulla 

förändringsagenter, genom att införa ett heltäckande program för skolor. Programmen innebär 

att skolorna främjar hälsa genom ett program för personlig och social träning samt 

hälsoundervisning för eleverna. I en undersökning bland elever i England fann man att om 

eleven fick lämpligt stöd och planering för sin hälsa så medförde detta påtagliga förbättringar 

för inlärningsresultatet och hälsotillståndet (Health Education Authority. 1997).

I en studie av Borra, Schwartz, Spain och Natchipolsky (1995) i USA framkom att barn 

förstår värdet av en hälsosam kost. Av de tillfrågade svarade 97 procent att en hälsosam kost 

är bra för hälsan. Det framkom att 52 procent kunde tallriksmodellen där de kunde namnge 

åtminstone en matsort i varje grupp, de förstod även innebörden av hur viktigt det var att äta 

en allsidig kost. Trots deras kunskaper om mat framkom att 65 procent av de svarande inte åt 

frukost, 37 procent hoppade över lunchen ibland och 64 procent av barnen tyckte att den 

nyttiga maten som serverades på skolan inte smakade bra. I studien framkom det att barnen 

visste hur viktigt det var att regelbundet röra på sig, för att bibehålla en god hälsa. De skrev 

att de tyckte fysisk aktivitet var både kul och bra. De flesta deltog i någon form av fysisk 

aktivitet på sin fritid, men inte regelbundet, 55 procent tyckte att de var kroppsligt vältränade. 

Studiens resultat visade att det borde satsas mer på fysisk aktivitet och att kunskapen av 

hälsobefrämjande faktorer hos ungdomar borde ses över. 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att ungdomar i skolålder har 

psykosomatisk ohälsa och att många mår dåligt i skolan. Allt eftersom ungdomarnas behov av 

stöd från omvärlden har ökat har resurserna för elevers hälsovård inte ökat i samma takt. 

Ungdomarna vet inte vart de skall vända sig för att få hjälp med sina problem. 

Litteraturgenomgången visar att elevhälsans personal i Sverige kan bli bättre på att ta tillvara 

ungdomarnas eget engagemang när det gäller hur hälsoinformation skall utformas i skolorna. 
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Föreliggande studie avser att ge skolsköterskor, lärare samt andra intresserade vägledning för 

fortsatt arbete utifrån ungdomars egna erfarenhet av hälsoinformation de fått från skolan, samt

svar på vilken hälsoinformation ungdomarna efterfrågar.

Syfte

Studiens syfte var att beskriva ungdomarnas erfarenheter av hälsoinformation de fått från 

skolan. Studien syftar till att ge en beskrivning på vad ungdomarna anser är viktigt i 

hälsoundervisningen.    

Metod

Studien var en enkätundersökning där frågorna utformades för denna studie och genomfördes 

vid två gymnasieskolor i norra Sverige.

Procedur

Studien genomfördes som en tvärsnittstudie bland ungdomar i aktuella skolorna. Vi tog 

kontakt med rektorerna på respektive skola för att få tillåtelse att genomföra enkätstudien. De 

i sin tur bad oss kontakta lärarna som hade klasserna på lektioner som kallas mentortid. Vi 

skickade mail till 12 lärare angående studien där vi föreslog att vi kunde komma till 

mentortiden då hela klassen var samlad. Mentortiden är till för eleverna och lärarna, där de 

kan ta upp saker som till exempel allmän information om vad som händer i skolan och klassen 

den närmaste tiden. På den överrenskomna tiden gick vi in till varje klass och gav muntlig och 

skriftlig information angående studien. Enkäterna delades ut till eleverna som de sedan fick 

återlämna i en låda, anonymt. 

Programmen hade vi delat in i två grupper, praktiska- och teoretiska program. Detta för att se 

om det förkom skillnader mellan dessa kategorier. Information angående studien och enkäten 

gavs till deltagarna vid samma tillfälle som enkätundersökningen genomfördes, i ett separat 

informationsbrev (bilaga 1). Där framgick att deltagandet i studien var frivillig, anonymt, 

samt vad syftet med studien var. Där framgick även till vem deltagarna kunde vända sig till 

vid eventuella frågor och vilka vi var som utförde studien. Totalt delades 81 enkäter ut i de 

två olika orterna. 
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Deltagarna

Inklussionskriterierna för studien var att deltagarna skulle gå andra året på gymnasiet och vara 

minst 16 år. Urvalet av att besvara enkäterna gjordes genom att de elever som kom på 

mentortiden, de fick svara på frågorna. Alla elever som fick enkäten svarade på någon fråga, 

ingen lämnade in en obesvarad enkät. Sammanlagt fanns 160 elever inskrivna på andra årets 

gymnasieprogram. Bortfallet i antal elever blev 79, vilket berodde på sjukfrånvaro, skolk eller 

praktik. I studien deltog 81 elever varav 47 pojkar och 34 flickor i 16-17 års ålder.  

Enkäten

Vi utgick från eleverna och hade dem i fokus och deras syn på elevhälsan vid konstruktionen 

av enkäten (bilaga1). Med de frågor vi utformat, ville vi få fram svar på ungdomars syn på 

hälsoundervisningen och deras åsikter om vad de anser vara viktigt angående informationen 

om deras hälsa. De bakgrundsvariabler som använts när det gäller ungdomars upplevelser av 

hälsoinformationen, var kön och vilket program de går på.

Fråga 1 var en inledande fråga där könsdelningen framkom. Fråga 2 frågade efter 

programmet. I fråga 3 och 4 fick vi bakgrundsinformation. Fråga 5-7 belyste vad som varit 

viktigast att få information om.  I fråga 8 och 9 använde vi oss av skalor från 1-5,  där 1 var 

mycket dåligt och 5 var mycket bra. Detta för att få en uppfattning i skala om hur de har 

upplevt informationen som de fått i skolan. Fråga 10 gav en beskrivning om hur ungdomarna 

upplever det stöd de fått från skolan angående deras hälsa. Fråga 11 gav en inblick i vad 

ungdomarna känner för ämnet hälsa. Den sista frågan var en öppen fråga för att ge 

ungdomarna en möjlighet att uttrycka sig fritt och beskriva vad som är hälsa respektive ohälsa 

hos dem. Fem utomstående ungdomar granskade igenom enkäten innan distributionen. De 

tyckte den var lätt att förstå och lagom lång.

Analys

Resultatet har bearbetats genom dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), som är ett dataprogram som analyserar och behandlar insamlad data (Wahlgren, 

2006). Alla svarsalternativ har nummerats in i programmet. Resultatet av 

enkätundersökningen redovisas i diagram och tabeller, med förklarande text. 
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Etiska överväganden

Den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 

granskade studien innan den genomfördes. Studien gjordes som en enkätundersökning där vi 

själva hade utformat frågorna. I informationsbrevet som delades ut till samtliga elever 

framgick att deltagandet var anonymt och frivilligt. Materialet har under studiens gång 

behandlats konfidentiellt, för att ingen obehörig ska kunna ta del av enkäterna. Efter att 

studien är godkänd och publicerad i universitetets databas kommer enkäterna att förstöras.

Resultat

Sammanlagt deltog 81 ungdomar. Av dessa gick 17 av pojkarna på de teoretiska programmen 

och 30 på de praktiska programmen. Av flickorna gick 15 på teoretiska programmen och 19 

gick på praktiska programmen (tabell 1). 

Enligt läroplanen för gymnasiet ska alla elever ha fått någon form av hälsoinformation från en 

lärare eller skolsköterska. De ska även ha haft en temadag varje år speciellt för välbefinnande 

och hälsa (www.skola.haparanda.se). Majoriteten av eleverna har fått hälsoinformation från 

skolan, men 50 procent av pojkarna som går på de praktiska programmen har inte fått 

information om hälsa (tabell 1).

Tabell 1.  Fördelning av antalet elever som fått information som berör hälsa, n= antal svarande
Kön och program Ja Nej Blankt Totalt 

Flickor 
praktiskprogram

17 2 0 19

Flickor 
teoretiskprogram

12 3 0 15

Pojkar 
praktiskprogram

14 15 1 30

Pojkar 
teoretiskprogram

16 1 0 17

Totalt (n = 59) (n = 21) (n = 1) (n = 81)

http://www.skola.haparanda.se
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Av eleverna har 53 procent fått sin hälsoinformation av en lärare. Flickorna i de praktiska 

programmen har haft utomstående föreläsare till sin klass medan ingen av flickorna på de 

teoretiska programmen hade fått ta del av detta. Skolsköterskan har endast gett 

hälsoinformation till en mindre grupp av eleverna (tabell 2). En del av eleverna har svarat 

flera olika svars alternativ.

Tabell 2. Fördelning av personer som gett information till eleverna i skolan (n=75

Kön och Program Lärare Skolsköterska Kurator Föreläsare

Flickor 
praktiskprogram

12 2 0 5

Flickor 
teoretiskprogram

9 6 0 0

Pojkar 
praktiskprogram

9 7 0 2

Pojkar 
teoretiskprogram

10 9 1 3

Totalt (n = 40) (n = 24) (n = 1) (n = 10)

I resultatet framgick att 39 elever hade haft nytta av informationen medan det även framkom 

att 35 inte hade haft nytta av hälsoinformationen från skolan. En majoritet av pojkarna på de 

praktiska programmen ansåg sig inte ha någon nytta av informationen de fått från skolan. 

Även bland flickor inom praktiska program fanns det några som svarade att de inte haft nytta 

av informationen (tabell 3). När man jämför svaren i nedanstående tabell mellan pojkarna på 

de praktiska programmen och de övriga eleverna, finner man skillnad i svaren. Chi-två är 17,8 

i tabell 3 och visar att det finns en verklig skillnad i jämförelse med svaren från pojkarna på 

de praktiska programmen och de övriga eleverna.

Tabell 3. Nytta av informationen  som eleverna haft (n=81)
Kön och Program

Ja Nej Blankt
Flickor 
praktiskprogram

10 8 1

Flickor 
teoretiskprogram

9 5 1

Pojkar 
praktiskprogram

9 17 4

Pojkar 
teoretiskprogram

11 5 1

Totalt (n = 39) (n = 35) (n = 7)
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Rökning, droger och alkohol var de ämnen som samtliga grupper fått mest information om. I 

frågan kunde eleverna ange flera olika svarsalternativ . Även ämnen som kost, fysisk aktivitet 

och könssjukdomar svarade eleverna att de fått information om. De ämnen som eleverna 

svarade att de minst fått information om var acne, depression, Aids/Hiv och stress (tabell 4).

Tabell 4. Fördelningen av ämnen som ingick i informationen som gavs i skolan
Ämnen Flickor 

praktiskprogram
Flickor 
teoretiskprogram

Pojkar 
praktiskprogram

Pojkar 
teoretiskprogram

Totalt

Rökning 16 6 17 12 51
Droger 11 7 17 15 50
Alkohol 12 6 17 12 47
Kost 9 12 10 10 41
Fysisk aktivitet 11 8 9 12 40
Könssjukdomar 3 5 5 10 23
Övervikt 5 1 6 6 18
Stress 4 2 0 5 11
Aids/Hiv 0 3 2 5 10
Depression 0 2 0 2 4
Acne 0 2 0 1 3

De ämnen som eleverna ansåg vara viktigast att få information om  var kost, droger och 

alkohol. Eleverna hade möjlighet att skriva in ett ämne om de saknade något, ingen hade 

angett något annat ämne. Ämnen som Aids/Hiv, övervikt och acne  var ämnen som eleverna 

var minst intresserade av. Flickorna på de teoretiska programmen ville ha mest information 

om kost, fysiskaktivitet och stress medan pojkarna på de praktiska programmen ville ha mest 

information om alkohol, droger och rökning (tabell 5).  

Tabell 5.  Fördelningen av den viktigaste undervisningen/informationen enligt eleverna 
Ämnen Flickor 

praktiskprogram
Flickor 
teoretiskprogram

Pojkar 
praktiskprogram

Pojkar 
teoretiskprogram

Totalt

Kost 9 11 4 5 29
Droger 6 10 7 5 28
Alkohol 6 7 8 6 27
Fysiskaktivitet 7 11 3 4 25
Stress 6 11 0 3 20
Rökning 4 5 6 2 17
Könssjukdomar 4 6 2 5 17
Depression 6 8 0 2 16
Aids/Hiv 4 7 0 3 14
Övervikt 4 5 0 2 11
Acne 3 5 0 1 9
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För att få en uppfattning om vad eleverna tyckte om hälsoinformationen fick de kryssa i en 

skala från 1-5 där 1 var mycket dåligt och 5 mycket bra. Medianen i resultatet visar att 

eleverna tyckte att informationen de fått varken var bra eller dålig. Resultatet i figur 1 visar att 

pojkarna på de praktiska programmen tyckte att informationen i skolan varken var bra eller 

dålig. Största delen av pojkarna på de teoretiska programmen ansåg att information var bra. 

Inom de praktiska programmen kom det in blanka svar både från pojkar och flickor. Väldigt 

få elever svarade att informationen var mycket dålig och tvärtom att informationen var 

mycket bra (figur 1).

Figur 1. Beskrivning av hur undervisningen/informationen var som eleverna fick i skolan. (n = 81).
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Av de ungdomar som hade mycket dåligt stöd från skolan för att arbeta med sin hälsa var de 

flesta pojkar inom de praktiska programmen. En del av eleverna från de praktiska 

programmen hade även lämnat frågan obesvarad. Merparten av alla eleverna (75%) har svarat 

att stödet från skolan var mycket dåligt, dåligt eller varken bra eller dåligt (figur 2).

Figur 2.  Beskrivning av hur eleverna har uppfattat stödet från skolan att arbeta med sin hälsa. 

(n = 81).
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 Av alla ungdomar vill 43 procent få information genom att ha en temadag om ämnet. Det är 6 

procent av pojkarna  som vill ha individuella samtal med skolsköterskan om sin hälsa och av 

flickorna 13 procent (tabell 6).

Tabell 6. Fördelning av hur eleverna vill få undervisning/information
Kön och 
program

Temadag 
om ämnet

Undervisning 
under 
lektionstid

Individuella 
samtal med 
skolsköterskan 
om min hälsa

Undervisning 
och samtal 
indelat i små 
grupper

Flickor 
praktiskprogram

9 8 5 3

Flickor 
teoretiskprogram

4 5 6 3

Pojkar 
praktiskprogram

12 11 1 2

Pojkar 
teoretiskprogram

10 4 4 3

Totalt (n = 35) (n = 28) (n = 16) (n = 11)

De flesta elever anser att de fått tillräckligt med kunskap om sin hälsa. Tabellen nedan visar 

att endast ett fåtal av eleverna inte hade fått tillräcklig kunskap om sin hälsa de fått från 

skolan. Pojkarna på de praktiska programmen ansåg sig ha tillräckligt med kunskap om sin 

hälsa (tabell 8).

Tabell 8. Fördelningen av om eleverna anser sig ha fått tillräckligt med kunskap om sin hälsa 
Kön och program Ja Nej
Flickor 
praktiskprogram

17 2

Flickor 
teoretiskprogram

13 2

Pojkar 
praktiskprogram

25 5

Pojkar 
teoretiskprogram

9 8

Totalt (n = 64) (n =17)
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Den sista frågan var en öppen fråga till eleverna. Pojkar på de praktiska programmen skrev att 

de lever ett hälsosamt liv. Några av dessa nämnde vad som är ohälsa hos dem, där förekom 

snus, alkohol, rökning och för lite träning. Ett fåtal pojkar inom de teoretiska programmen 

svarade att de inte vet om de lever hälsosamt. De beskrev att ohälsa hos dem var att äta 

onyttigt, röra sig för lite och sova dåligt.

”Jag rör mig ganska lite, annars lever jag huvudsakligen efter läroboken”

Flickorna på de praktiska programmen uppgav att ohälsa hos dem är rökning, skräpmat, för 

lite motion, lite sömn, alkohol och stress. Några få svarade att de lever hälsosamt. En stor del 

av flickorna på de teoretiska programmen svarade att de lever hälsosamt, några skrev att 

ohälsan hos dem var dålig kondition, skräpmat, alkohol i stora mängder och rökning. 

Gemensamt för varje grupp är att några angett alkohol som ohälsa hos dem.

Frågan var i slut ändan svår att besvara eftersom den innehöll två frågor, många besvarade 

den endast med ett ja och ingenting mer. Frågan skulle kanske ha delats upp i två öppna 

frågor istället för att få bättre svarsalternativ av ungdomarna

Diskussion

Resultat diskussion

Syftet med studien var att beskriva ungdomarnas erfarenheter av hälsoinformationen som de 

fått från skolan. Studien syftar även till att beskriva vad ungdomarna anser är viktigt i 

hälsoundervisningen. I resultatet framkommer att ungdomarnas erfarenheter av informationen 

de fått från skolan var otillfredställande. Resultatet visar också att ungdomarna inte känner att 

de har fullt stöd från sin skola med att arbeta med sin hälsa. Detta kan bero på neddragningar 

av skolhälsovården. Varje skolsköterskan har många elever att ta hand om och hinner inte 

engagera sig i alla problem. Lärarna har stora klasser där undervisningen går i första hand och 

de har inte tid att se den enskilde elevens behov av stöd.   

I resultatet framkommer att efterfrågan av hälsoinformation inte överensstämmer med utbudet 

av hälsoinformation som ges. I Kostenius studie (2002 s.46) tycker barn att det är viktigt att 

de blir behandlade med respekt, att man ser dem och lyssnar på vad de har att säga. I en 

studie skriven av Borup (2002) framkom att skolhälsovården är ett nytt forsknings område där 

det är väldigt lite undersökt om vad eleverna lär sig av hälsoinformationen de fått. Enligt 
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Borup har användandet av att ha öppna enskilda samtal ökat. Även att få information i mindre 

grupper tillsammans med skolsköterska beträffande främjande av hälsa har ökat mer än själva 

arbetet med att till exempel väga, mäta och screena hörseln. Eleverna nämner att 

hälsofrämjande information måste vara sådant som de själva anser vara viktigt. Det är viktigt 

att tillvarata elevernas egna synpunkter och oron över deras hälsa. Flickor diskuterar oftare 

om hälsa än pojkar. Elever från lägre sociala klasser diskuterar teman om hälsa oftare än 

elever från högre sociala klasser.Eleverna värderade hälsosamtalet högre när skolsköterskan 

gav goda råd, de lyssnade på vad hon sa och hon lät eleverna prata och stöttade deras egna 

idéer och förslag (Borup, 2002 s.10-19).Vår studie visade att mest pojkar både från praktisk 

och teoretiska program och flickor på praktiska program svarade att de ville ha 

hälsoinformation på en temadag det framkom även att en stor del av ungdomarna känner att 

de inte har stöd från skolan med att arbeta med sin hälsa.

Ungdomarna uppgav i vårt resultat att de fått information om rökning, alkohol och droger.  I 

resultatet framkom även att de efterfrågar information om kost och stress samt mer 

information om droger och alkohol. Ungdomarna ansåg dock att de hade nog med kunskap 

om sin hälsa. Att ungdomar efterfrågar information om kost visar deras medvetenhet av 

dagens svåra situation angående ämnet kost. I en studie skriven av Veuglers och Fitgerald 

(2005) i Canada framkom att hälsoproblem är ett stort problem i industriländer. Övervikt har 

ökat med 30 procent i Canada, se senaste åren. De barn som är överviktiga påverkas negativt i 

deras självförtroende. Om man är överviktig som barn ökar risken för diabetestyp två, högt 

blodtryck och höga kolesterol värden. Fettma och övervikt har blivit en stor kostnad för 

samhället, och barn med fettma och övervikt får sämre livskvalitet.

Rökning framkom som ett ämne ungdomarna hade fått information om men som de i mindre 

utsträckning eftersträvade att få. Von Bothmer (2004 s.18-24) har granskat flera artiklar om 

förebyggande åtgärder kring rökning och kommit fram till att ensidiga program som fokuserar 

på information och pekpinnar är ganska värdelösa. Hon har i sin studie kommit fram till att 

ungdomarna värderar sina föräldrar högst när det gäller vem som kan ge bäst information om 

tobaken. Föreläsare som besöker skolan och ger information om ämnet kom på andra plats, 

sedan kom lärarna som undervisade om alkohol, narkotika och tobak och på sista plats hade 

ungdomarna rangordnat skolsköterskan. Skolsköterskorna själva hade rangordnat sig på första 

plats och ansåg sig vara de som var bäst lämpad att ge information om rökning. Det framgick 

även i studien att ungdomarna ville ha en tobaksfri policy som alla skulle följa, men det tyckte 
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inte 60 procent av föräldrarna och skolpersonalen. Endast en fjärdedel som söker sig till 

skolsköterskan har besvär som är relaterade till rökningen. I studien framkommer även att 

ungdomar har kunskap om rökning när de röker för första gången och att det är grupptrycket 

som får dem att prova och sedan fortsätta med rökning (Von Bothmer, 2004).

I vårt resultatet framkom en jämn fördelning i fråga om ungdomarna haft någon nytta av 

hälsoinformationen. Resultatet förvånade oss då vi förväntade oss att fler skulle ha svarat att 

de haft någon nytta av informationen. I SOU (2000 s.162-164) framgår de att ungdomarna 

önskar att få mer samtal som är inriktade mot den psykiska ohälsan. Ungdomarna upplever att 

deras egna svårigheter inte tas upp. De vill att man skall prata om relationer, självkänsla, 

kroppskänsla och sökandet av sin egen identitet. Många ungdomar förknippar ordet hälsa med 

att inte stressa, motionera, äta morötter och hålla sig i form. Det blir någonting extremt och 

tråkigt, att de måste bry sig väldigt mycket om sin kropp och avstå från roliga saker. 

Hälsofrågorna blir negativt förknippade. Man ska akta sig för bulemi, anorexi, Hiv-smitta, 

man ska inte dricka, inte röka och inte använda droger. Ungdomar som inte har framtidsplaner 

eller som inte trivs, visar sig att de dricker och röker mer än ungdomar som finner sig till rätta 

och trivs med livet. Det bör omfatta hela skolans arbete att motverka droger genom samhällets 

engagemang. I en studie av Woolfson, Woolfsson, Mooney och Bryce (2008) kom det fram 

att  elever tyckte att hälsoundervisning ska ges av både skolpersonal och utomstående 

föreläsare. Eleverna föreslog även att det är bra att lyssna till människor som har en egen 

erfarenhet av olika hälsobesvär. Särskilt de elever som var i åldrarna 15-17  uppgav att lärarna 

inte visste vad de pratade om utan det var bättre att få undervisning av någon som hade 

ordentlig kunskap i ämnet ordentligt (Woolfson, Woolfson, Mooney & Bryce, 2008 s.1365-

2214).

Alla ungdomar vi besökte, när vi gjorde vår enkätundersökning, hade någon gång under deras 

tid på gymnasiet och högstadiet fått någon form av hälsoundervisning. Enligt läroplanen som 

skolan har, ordnas en temadag varje år på gymnasiet speciellt för välbefinnande och hälsa 

(http://www.skola.haparanda.se). Trots detta svarade 16 pojkar och 5 flickor att de inte fått 

information om hälsa. Detta kan bero på frånvaro eller deras ointresse av att svara korrekt på 

vår enkät. 

http://www.skola.haparanda.se
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Metod diskussion

Syftet med studien var att beskriva ungdomarnas erfarenheter av hälsoinformationen som de 

fått från skolan. Studien skulle även ge en beskrivning på vad ungdomarna anser är viktigt i 

hälsoinformationen.  

Det var 160 ungdomar som var inskrivna på andra årets program  vi fick 81 ungdomar som 

besvarade på enkäten. Vi har i efterhand diskuterat att med tanke på att bortfallet var så stort 

som 79 ungdomar så skulle resultatet troligen sett annorlunda ut om alla 160 ungdomar som 

var inskrivna på andra årets program hade besvarat enkäten. Samtliga elever som fick enkäten 

lämnade in den och besvarade frågorna. Vi anser att ett större deltagande skulle ha påverkat 

resultatet. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om vi till exempelvis hade utfört 

enkätundersökningen i en storstad istället för på glesbygden som i denna studie. 

I analysarbetet har vi arbetat med dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), och numrerat in alla svarsalternativ och svar. Under analysarbetet har vi försökt att 

vara medvetna om vår egen förståelse i ämnet och intrycken vi fått från de olika klasserna vi 

var och besökte. I resultatet delen har vi använt oss av ett citat för att ge en inblick i hur 

ungdomarnas tankevärld är.   

Validitet och reliabilitet

Det  har varit viktigt att under studiens gång fråga sig om det har smugit sig in några 

systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av frågeställningen eller 

vid insamlingen av information. I den öppna frågan hade vi konstruerat en dubbelfråga där vi 

fick in svar som var svåra att tolka. Vi frågade efter om eleverna lever ett hälsosamt liv, om 

inte så vad är ohälsa hos dem? Konstruktionen av frågan gjorde det svårt för ungdomarna att 

svar på den. Svaren som vi fick var enstaka ord och korta meningar och gav ett intryck av 

ointresse och dålig uppläggning av frågan. Reliabiliteten i vår studie utformas av hur 

mätningen utfördes och hur noggrant vi bearbetat informationen. Validiteten är beroende av 

vad vi mäter, det vill säga ungdomarnas erfarenheter av hälsoinformationen från skolan och 

hur vi har kunnat klargöra det i vår frågeställning. För att få en bättre validitet bad vi några 

utomstående ungdomar att granska igenom enkäten. De tyckte den var lätt att förstå och 

lagom lång. Vi har inte hittat någon liknande undersökning och kan därför inte göra en 

prövning av pålitlighet genom att jämföra resultaten. För att få så hög reliabilitet som möjligt 
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har vi i vår studie försökt att noggrant och uppmärksamt bearbeta all material bra. Detta 

genom att kontrollera, att inga felaktiga inmatningar skett i datorn samt utarbetat rutiner för de 

olika faserna i forskningen (Holme & Solvang, 1997).

Slutsatser

Studien visar att skolan ger hälsoinformation till ungdomarna, men 75 % av ungdomarna 

uppfattar inte att de har bra stöd från skolan när det gäller att arbeta med sin hälsa. 

Ungdomarna  eftersträvar mer information om psykosomatiska och psykiska problem än om 

till exempel rökning där de enligt dem redan har kunskapen. Ungdomarna upplevde att 

hälsoinformationen de fått från skolan är otillfredställande. Att arbeta med ungdomars hälsa 

kräver konstant uppdateringar om vad som händer i deras värld. För att kunna ge bra och 

nutida rätt hälso information behöver lärare och skolsköterska ha aktuell kunskap om  senaste  

forskning. Vår förhoppning är att Sverige satsar mer resurser på elevhälsan så att ungdomarna 

känner sig trygga i sin tillvaro och kan utveckla sig själva.    

Förslag till framtida forskning

Framtida forskning inom ämnet kunde göras som en kvalitativ forskning. Genom intervjuver 

med  ungdomar om deras erfarenhet av skolans hälsoinformation till dem skulle erfarenheter  

från olika klasser  kunna belysas. En sådan studie skulle kunna ge ett mer beskrivande resultat 

utifrån elevens situation och därmed utgöra grund för vidareutveckling av hälsoinformation. 

En framtida forskningsfråga kan vara, när och hur ungdomarnas eget initiativtagande skall 

tillämpas till att förebygga ohälsa.   
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                                                                                          Bilaga 1   

Informationsbrev

Ungdomars hälsa och välmående står i centrum för den framtida folkhälsan. Detta ställer 

stora krav på skolsköterskans planering och arbete. Syftet med undersökningen är att få en 

beskrivning av ungdomarna om deras tillfredsställelse av den hälsoinformation de fått. 

Resultaten ger svar om elevernas erfarenhet om hälsoinformationen i skolan. 

Enkätstudien är riktad till eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. Studien kommer att äga rum 

under vecka 36-38. Frågorna kommer att lämnas till eleverna under lektionstid och 

kommer att samlas in direkt efter. All information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att bevaras inlåst, vilket innebär att endast författarna och handledaren 

kommer att ha tillgång till materialet. 

      Deltagandet är frivilligt och anonymt. Formuläret går inte att identifiera, d v s man 

kommer inte att veta vem som har skrivit formuläret. Frågeformuläret kommer inte att 

läsas av någon från skolan eller förvaras i den skola där undersökningen görs.

      Vid frågor är ni välkomna att kontakta författarna på nedanstående telefonnummer.

Med vänliga hälsingar

    

      ............................................              ......................................             

Päivi Ylisirkka Leg sjuksköterska    Pia Hietala Leg Sjuksköterska   

070-1756487                                     070-2556637                              

      Mail: paiyli-5@student.ltu.se           Mail: piahie-5@student.ltu.se    

Handledare: Karin Axelsson, Professor

Luleå tekniska universitet, Inst. för hälsovetenskap

Tfn 0920-491000

mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
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                                                                                                 Bilaga 2          

Enkät till elever angående deras hälsoundervisning
Sätt X för rätt svarsalternativ.

1. Är du kille _______   Tjej________

2. Vilket program går du på__________________________________________

3. Har du fått undervisning/information i skolan angående något som berör din 
hälsa?
 Ja, ämnet var____________________________________________________ 
 Nej

4. Vem gav dig informationen/undervisningen?
 Lärare
 Skolsköterska
 Kurator
 Utomstående föreläsare
 Annan, nämligen_________________________________________________

5. Har du haft nytta av informationen/undervisningen som du fått från din skola 
angående din hälsa?

 Ja
 Nej 
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6. Vad ingick i undervisningen/informationen som gavs?
Sätt ett X för de ämnen som du fått information/undervisning om.
1.  Övervikt
2.  Kost
3.  Fysisk aktivitet
4.  Acne
5.  Rökning
6.  Droger
7.  Alkohol
8.  Könssjukdomar
9.  Stress
10. Depression
11. Aids/Hiv
12. Annat_______________________________________________________

7. Vad är viktigast för dig att få information/undervisning om?
Ange siffror från ovanstående alternativ, om alternativ fattas, skriv ämnet.
Svar_____________________________________________________________ 

Observera!
I frågor där skala 1-5 används betyder 1= Mycket dåligt 2=Dåligt
                                                                   3=varken bra eller dåligt                             
                                                                   4= Bra 5= Mycket bra

8. Hur var informationen/undervisningen du fick i skolan?
1     2 3  4             5           
                                 

9. Har du stöd från skolan för att arbeta med din hälsa? 
 1     2  3  4  5            
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10. Hur vill du få information från din skola med saker som berör din hälsa tex 
kost, rökning, könssjukdomar, acne, droger, övervikt m m.
Sätt ett X framför det alternativ som du tycker är bäst     

Temadag om ämnet 
Undervisning under lektionstid 
Undervisning och samtal indelat i små grupper 
Individuella samtal med skolsköterskan om min hälsa 
Annat, ___________________________

11. Tycker du dig ha tillräckligt med kunskap om din hälsa?
 Ja
 Nej

12. Lever du ett hälsosamt liv idag, om inte så vad är ohälsan hos dig?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tack för din medverkan!




