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HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN

I Jönköpings kommun finns det nio skolupptagningsområden för högstadieskolor. Ett av dessa
(Rosenlundsskolan) är uppdelat på två områden.
Indelningen i högstadiernas skolupptagningsområden används vid redovisning av alkohol och
tobak samt behörighet att läsa vidare till nationellt gymnasieprogram.
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ALKOHOL OCH TOBAK I ÅRSKURS 9 2008
Redovisningen bygger på den ANT-undersökning (ANT = alkohol, narkotika, tobak)
som Jönköpings kommun varje år genomför i samtliga klasser i högstadiet. I undersökningen ingår de nio kommunala högstadieskolorna. Även riksinternatet Grennaskolan och friskolan Strandskolan ingår i genomsnittet för Jönköpings kommun, men
på grund av litet elevantal särredovisas inga uppgifter för dessa två skolor. Nedan
redovisas resultatet för årskurs 9 från höstterminen 2008. Generellt ökar både andelen rökare och andelen som dricker alkohol successivt från årskurs 7 till årskurs 9.
I Jönköpings kommun röker i genomsnitt 21% av eleverna i årskurs 9, 22% av
flickorna och 20% av pojkarna. Normalt är andelen rökare högre bland flickor än
pojkar, men under de senaste åren har avståndet mellan dem minskat. Motsvarande
genomsnitt för hela riket 2008 är 25%, 28% av flickorna och 22% av pojkarna.
Andelen som använder snus är 9%, 14% av pojkarna och 4% av flickorna. I riket är
motsvarande uppgifter desamma för flickorna och 16% för pojkarna.
Andelen elever som någon gång under året har druckit alkohol är i genomsnitt 50%,
något större andel flickor som pojkar. Variationen är stor mellan de olika högstadieskolorna. Genomsnittet för riket är betydligt högre, där 64% har druckit alkohol
någon gång under 2008.
Alkohol- och tobaksanvändning i Jönköpings kommun 2008 fördelad efter kön
pojkar
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Andel som röker i årskurs 9 2008

20%
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Andel som någon gång har druckit alkohol det
senaste året i årskurs 9 2008

48%

52%
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8%
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14%

4%

9%

Andel som dricker alkohol varje vecka
Andel som använder snus i årskurs 9 2008

Alkohol- och tobaksanvändning 2008 fördelad efter skola
Skola

Andel rökare Andel som har druckit alkohol
det senaste året

Attarpsskolan
Ribbaskolan
Kungsängsskolan
Junedalsskolan
Alfred Dalinsskolan
Rosenlundsskolan
Flahultsskolan
Stadsgårdsskolan
Ljungarumsskolan
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26%
24%
20%
10%
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57%
34%
47%
53%
57%
66%
39%
46%

Jönköpings kommun

21%

50%

Riket 2008

25%

64%
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Andel rökare i årskurs 9 i Jönköpings kommun 2008
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Andel som dricker alkohol i årskurs 9 i Jönköpings kommun 2008
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BEHÖRIGHET I ÅRSKURS 9 ATT LÄSA VIDARE TILL
NATIONELLT GYMNASIEPROGRAM VT 2008
Med behörighet att läsa vidare till ett nationellt gymnasieprogram menas att eleverna
skall vara godkända i ämnena svenska, engelska och matematik i årskurs 9 i högstadiet. Inför höstterminen 2008 var det sammanlagt 11% av Jönköpings kommuns
elever i årskurs 9 som inte var behöriga att läsa vidare på gymnasiet.
Andelen som har uppnått de nationella målen varierar mellan de olika ämnena.
I engelska och svenska är det i genomsnitt knappt 5 respektive 3% som inte har
uppnått målen medan det i matematik är nästan 8%. Fördelningen mellan ämnena
varierar mellan de olika högstadieskolorna, men oftast är det matematik som har
högst andel icke behöriga.
I diagrammet nedan redovisas samtliga kommunala högstadieskolor samt de fristående skolorna Grennaskolan, Prolympia och Jönköpings kristna skola. De fristående skolorna är inte knutna till några specifika upptagningsområden och deras resultat
ingår inte heller i genomsnittet för Jönköpings kommun. Ytterligare några fristående
skolor finns i kommunen, men dessa särredovisas inte på grund av litet elevantal.
Andel behöriga till gymnasieskolans nationella program vt 2008
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TANDVÅRDSOMRÅDEN

Jönköpings kommun är indelad i nio tandvårdsområden. Ett av dessa är uppdelat i två delar
(Rosenlund). Indelningen används för redovisning av tandhälsa, uppdelat på kariesfria 12respektive 19-åringar.
Tenhult saknar data för år 2008 och redovisas därför inte.
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TANDHÄLSA
Tandhälsa redovisas som andel kariesfria 12- och 19-åringar inom varje tandvårdsområde. Under 2008 var i genomsnitt 74% av 12-åringarna och 38% av
19-åringarna kariesfria i Jönköpings kommun. Motsvarande uppgifter för hela riket
är 72% respektive 21%.
Andelen kariesfria 12-åringar varierar från drygt 80% i tandvårdsområdena Hälsan
och Norrahammar till 65% i Öxnehaga. Bland 19-åringarna är spännvidden större,
där varierar andelen kariesfria från 30% i Råslätt och Öxnehaga till 53% i Norrahammar.
Ett visst samband finns mellan kariesfrekvensen hos 12-åringar och 19-åringar. Där
kariesfrekvensen är låg hos 12-åringarna är den oftast också låg hos 19-åringarna och
tvärtom.
Andel kariesfria 12- och 19-åringar i olika tandvårdsområden 2008
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PRIMÄRVÅRDSOMRÅDEN

Jönköpings kommun är indelad i åtta primärvårdsområden. Indelningen används för redovisning
av amning samt spädbarn och rökning.
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AMNING
Nyblivna mammor rekommenderas att, om möjligt, amma sitt barn tills det är cirka
sex månader.
I diagrammet nedan redovisas för varje primärvårdsområde i Jönköpings kommun
hur stor andel av mammorna som ammar sina barn helt vid fyra respektive 6 månaders ålder. Uppgifterna är hämtade från Landstinget och avser barn födda under
2006.
I Jönköpings kommun är det 62% av de nyblivna mammorna som ammar sina barn
helt vid fyra månaders ålder. När barnen är sex månader har andelen sjunkit kraftigt
till knappt 21%. Motsvarande uppgifter för riket är 60 respektive 15%.
Störst andel som ammar helt vid fyra månader finns i Huskvarna och Bankeryds
primärvårdsområden, där andelen ligger strax under 70%. Lägst är amningsfrekvensen i Öxnehaga med cirka 50%.
När barnen är sex månader är andelen mammor som ammar helt störst i Huskvarna
med cirka 40%. Lägst andel har Råslätt och Öxnehaga med 7-8%.
Andel nyblivna mammor som ammar helt när barnet är 4 respektive 6 månader
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SPÄDBARN OCH RÖKNING
Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar slemhinnorna i luftvägarna.
Små barn är särskilt känsliga. Barn som utsätts för tobaksrök får fler luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer och behöver oftare sjukhusvård än andra barn.
Studier har också visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet utsätts för
tobaksrök.
I diagrammet nedan redovisas för varje primärvårdsområde i Jönköpings kommun
hur stor andel av mödrarna respektive andel av fäderna som röker när barnet är 0 – 4
veckor gammalt. Barnen är födda under 2006.
Lägst andel rökande mödrar med barn i åldern 0 – 4 veckor finns i Bankeryds och
Hälsans primärvårdsområden, 2 respektive 3 %. Högst är andelen i Rosenlund och
Råslätt med cirka 6%. Genomsnittet i Jönköpings kommun är drygt 4%. Motsvarande uppgift för riket där barnen är födda 2007 är 6%.
Andelen rökande fäder är i allmänhet större än andelen rökande mödrar. Undantag är
Bankeryds primärvårdsområde, där andelen endast är knappt 2% och i Gränna där
inga fäder röker. Störst är andelen i Öxnehaga med drygt 21% och därefter kommer
Råslätt med 15%. Genomsnittet för Jönköpings kommun är 9%, och för riket 11%
(2007).
Andel rökande mödrar och fäder när barnet är 0 – 4 veckor gammalt
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