
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-06-11 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

 

Grundskolenämndens beslutande ledamöter kallas härmed till sammanträde i 

Grundskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Tämta plan 5 

tisdagen den 16 juni 2020 kl. 18:00 

 

Endast ordinarie ledamöter närvarar på plats i salen. Ersättare behöver vara i 

beredskap vid ev. anmälan om frånvaro från beslutande ledamöter. 

Observera: Anmälan om frånvaro från beslutande ledamöter sker senast 

på tisdag den 16 juni kl. 12.00. 

 

Det kommer att finnas möjlighet för ersättare att delta i sammanträdet 

på distans via Teams. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Adriana Waris via e-post: adriana.waris@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande personer 
  

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
  

 

3.  Information från förvaltningschefen 
  

 

4.  Budgetuppföljning per maj 2020 
Dnr 2019-00191 3.5.4.0 

 

5.  Information om budget 2021:1 Grundskolenämnden 
Dnr 2020-00007 3.5.4.0 

 

6.  Fastställande av riskanalys för intern kontroll 2021 
Grundskolenämnden 
Dnr 2020-00050 3.5.4.0 

 

7.  Kvalitetsrapport värdegrund 2020 
Dnr 2020-00057 3.5.4.0 

 

8.  Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering 
Grundskoleförvaltningen 
Dnr 2018-00056 3.5.4.0 

 

9.  Studiecoacher 
Dnr 2020-00058 3.5.4.0 

 

10.  Återrapportering: Formaliserade inflytandeforum på samtliga 
fritidshem 
Dnr 2019-00103 3.5.4.0 

 

11.  Återrapportering till nämnden: Initiativärende: Redovisning om 
avbruten samverkan om skolfritidsledare 
Dnr 2020-00062 3.5.4.0 

 

12.  Uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 
Dnr 2018-00105 3.5.4.0 

 

13.  Redovisning av Grundskolenämndens uppföljning av åtgärder 
utifrån uppdrag: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)   
Dnr 2018-00113 3.5.1.25 

 

14.  Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 
Dnr 2020-00035 3.5.4.0 
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Ärende  

15.  Modul till Engelbrektskolan 
Dnr 2020-00073 3.5.4.0 

 

16.  Initiativärende M och KD: Tidigare stöd till barn med autism  
Dnr 2020-00072 3.5.4.0 

 

17.  Anmälningsärenden per juni 2020 
Dnr 2019-00185 3.5.4.0 

 

18.  Delegationsbeslut per juni 2020 
Dnr 2019-00187 3.5.4.0 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Skoglund 
Handläggare 
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Datum 

2020-06-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00191 3.5.4.0 
 

  

 

Budgetuppföljning per maj 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna månadsrapport per maj 2020 för Grundskolenämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Utfallet för perioden är 4 mkr. Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 kronor 

dvs. ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har uppskattningsvis 

17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. 

Om inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av 

elevpeng kommer en avvikelse att uppstå för 2020. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna 

genom införandet av distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna 

vid införande av varje-dag-städ.          

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per maj 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Månadsrapport 2020-05 

Grundskolenämnden 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag 
- slutsatser och särskilt viktiga punkter 

Ekonomiskt utfall visar t.o.m maj på ett överskott motsvarande 4 mkr. 

2019 avslutades med RoK-analyser (Risk och Konsekvensanalys) utifrån anpassningar på ett antal 
skolor. Detta visar sig nu i en negativ avvikelse inom personalkostnad på ett antal skolor. Fortsatt 
arbete för att komma i balans kommer att göras framöver. Effekten av Corona syns i personalkostnad 
då fler än vanligt har varit sjukskrivna samt Vab. 

Årets första PLUPP-möte har ägt rum den 17:e mars och där lyftes frågan igen med de ökade 
lokalkostnaderna. Det fanns även en diskussion om kostnaden för distributionscentralen där frågan om 
DC:t har orsakat en negativ kostnadsutveckling skall utredas vidare (Både inom KF och GRN). 
Grundskolenämnden lyfte även fram ökade kostnader från stadshuset som fördelas ut på nämnderna 
exempelvis organisationen för Tjänstekort och ny IT förvaltningsmodell. 

Jämförelse har även gjorts av kommunernas resurstilldelning till grundskola. Jämstora kommuner 
(Kolada) har jämförts men även mot samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen (SCB). 
Analysen visar att Borås Stad Grundskola ligger lägre vid jämförelse. En högre andel av välfärdsbidraget 
hade delvis justerat denna fördelning. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Förvaltningsövergripande 

2.1.1 Utfall och prognos 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

ackumulerat 
Budget 

ackumulerat 
Avvikelse 

ackumulerat 
Årsbudget Prognos Års-avvikelse 

Intäkter       

Kommunbidrag 616 724 616 724 0 1 519 360 1 519 360 0 

Statsbidrag 64 143 62 397 1 746 137 936 137 936 0 

Ersättning 
Migrationsverk 

4 550 4 788 -238 11 492 11 492 0 

Externt sålda 
platser 

3 599 3 528 71 8 466 8 466 0 

Avgifter o övr int 65 610 62 519 3 091 150 045 150 045 0 

Summa 
intäkter 

754 626 749 956 4 670 1 827 299 1 827 299 0 

       

Kostnader       

Personal -505 833 -503 071 -2 762 -1 250 825 -1 250 825 0 

Lokaler -68 521 -67 911 -610 -162 987 -162 987 0 

Material -32 957 -31 213 -1 744 -69 957 -69 957 0 

Köpta platser -74 385 -75 501 1 116 -181 203 -181 203 0 

Skolskjuts -26 089 -26 207 118 -52 565 -52 565 0 

Övr tjänster -42 208 -39 424 -2 784 -108 961 -108 961 0 

Kapitalkostnad -492 -6 629 6 137 -15 909 -15 909 0 

Summa 
kostnader 

-750 485 -749 956 -529 -1 842 407 -1 842 407 0 

       

Resultat 4 141 0 4 141 -15 108 -15 108 0 

       

Utnyttjat ack 
resultat 

      

Ack resultat 
(sedan 2017) 

28 700 24 559  24 559 24 559  

2.1.1.1 Utfall till och med perioden 

Utfall t.o.m Maj visar på ett överskott motsvarande 4 mkr. 

Underskottet återfinns inom personalkostnad -2,7 mkr och livsmedel -2,2 mkr. 

Samt ett intäktsöverskott inom övriga intäkter. Viss släpande fakturering har gjorts från CFL som 
påverkar resultatet positivt med 2 mkr. 

Skolorna arbetar med en anpassning till budgetnivå för personalkostnad 2020. Avvikelsen efter 3 
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månader är 2,7 mkr. Men i denna avvikelse finns en utbetalning av överskjutande semesterdagar som 
inte har plockats ut under 2019. Denna utbetalning motsvarar ca 1,3 mkr. 

Livsmedel har kostat 23,8 mkr på 5 månader jämfört med budgeterat 21,6 mkr. Avvikelsen är därmed 
på 5 månader -2,2 mkr. Avvikelsen har avstannat under April/Maj. Orsaken till detta är Corona. Färre 
portioner mat har lagats samt utbudet har begränsats till FHM riktlinjer. Avvikelse planeras fortsatt öka 
under HT 20. En rättvisande bild av distributionscentralens effekt på den ökade prisnivån kommer 
därför inte att synas under 2020. 

Den buffert som finns avsatt på 15,1 mkr har ännu ej disponerats om och förbrukats. Månadsvis finns 
1,25 mkr avsatt som faller ut i tillgänglig budget. På 5 månader har 6,25 mkr fallit ut och neutraliserar 
avvikelsen inom personalkostnad. 

2.1.1.2 Prognos 

Prognos för 2020 sätts tillsvidare på 0 dvs ekonomi i balans för 2020. I arbetet med budget 2020 har 
uppskattningsvis 17 mkr identifierats som en obalans och har reducerat elevpengen till skolorna. Om 
inte skolorna lyckas minska sin verksamhet motsvarande reducering av elevpeng kommer en avvikelse 
att uppstå för 2020. 

De välfärdsmedel som har beslutats tillfalla Grundskolenämnden kommer att fördelas ut under april. 
Detta tillskott till skolorna kommer att minska behovet av anpassningar inom område grundskola. 

En full kostnadsbudget har inte lagts för de ökade livsmedelskostnaderna genom införandet av 
distributionscentralen samt de ökade personalkostnaderna vid införande av varje-dag-städ. 

Det kan därför bli aktuellt att utnyttja buffert för dessa ökade kostnader under 2020 

2.1.2 Kommunbidrag 

Beslut Kommunbidrag i tkr 

KF Årsbudget 1 512 360 

Välfärdsmedel 7 000 

TOTALT 1 519 360 
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2.2 Resultat per verksamhet 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Nettokostnad per 
område, tkr Utfall perioden 

Aktuell budget 
perioden 

Avvikelse 
budget - utfall Helår budget 

Bokslut 
föregående år 

Politisk verksamhet 888 1 000 -112 2 408 1 037 

Administration 10 988 10 137 851 26 008 9 445 

Förskoleklass 22 726 26 702 -3 976 67 542 23 403 

Särskola 21 738 17 992 3 746 45 039 16 416 

Grundskola 417 464 419 462 -1 998 1 045 369 413 433 

Fritidshem 47 590 47 135 455 117 205 42 189 

Skolskjutsar (inkl admin) 26 999 27 139 -140 55 000 27 607 

Kost och lokalvård 64 308 60 837 3 471 145 681 59 131 

Korttidstillsyn LSS -134 -58 -76 0 72 

Buffert 0 6 295 -6 295 15 108  

Totalt 612 567 616 641 -4 074 1 519 360 592 733 

2.2.1 Nämndens buffert 

Utfall och prognos 

Disponering av buffert 

Typ av avsättning Avsatt tkr Disponerat tkr Återstår tkr 

Årets buffert 15108 0 15108 

    

    

Summa    
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3 Månadsmått 

3.1 Skola 

3.1.1 Grundskola 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Utfall Apr 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i grundskola                 12 148  12 076 12 374 

varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9  1 637 1 638 1 646 1 643 

Summa köpta platser  1 701 1 703 1 703  

Antal elever i åk 1-9 i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 10 566 10 560 10 503  

Sålda platser    53  

3.1.2 Förskoleklass 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Utfall Apr 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i förskoleklass  1 407  1 401 1 436 

varav elever i förskoleklass i fristående skola  77 77 78 74 

Summa köpta platser  84 84 83  

Antal elever i förskoleklass i  Borås skolor, ej 
specialskolor 

 1 354 1 351 1 341  

Sålda platser    53  

3.1.3 Obligatorisk särskola 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Utfall Apr 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i särskola  119 110 107 106 

Antal elever i kommunens särskolor  113 113 106  

Antal elever i kommunens särskolor avser elever som fysiskt går på Erikslund och Fjärding Särskola. 

Flera elever går "individ integrerat" i ordinarie grundskolor men läser efter särskolans läroplan. 

3.1.4 Fritidshem 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2020 Utfall Apr 2020 Utfall 2019 Budget 2020 

Antal elever från kommunen i fritidshem  4 476 4 819 4 866 4 900 

varav barn i fristående verksamhet  272 278 289 309 

Summa köpta platser    24  

Antal elever i fritidshem i Borås skolor    4 577  
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Riskanalys 2021 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2021 samt sända densamma till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag 

att ta fram förslag till Intern kontrollplan 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämndens riskanalys 2021innehåller identifierade riskbilder. 

Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 

Egen verksamhet. 

I framtagandet av 2021 års riskanalys genomförde respektive partigrupp i 

Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.                

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021 (Grundskolenämnden.                            

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Riskanalys 2021

Kategori

Verksamhet / 

Process Riskbild Beskrivning

Konse-

kvens Sanno-likhet

Risk-

bedömning Kommentar 

Styrning och 

ledning

Administration Risk att allmänna 

handlingar inte 

hanteras korrekt på 

enheterna

Att rutiner finns för att ta emot, 

lämna ut, hantera och bevara 

handlingar.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Personal Arbetsmiljö Risk att rektorer inte 

klarar av sitt uppdrag

Arbetsbelastning och 

förutsättningar för rektorer leder 

till att de inte klarar av sitt 

uppdrag.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Bilden av skolan Risk för att elever och 

personal upplever en 

negativ bild av skolan. 

Trivs inte eleverna på skolan 

kommer även vårdandshavarna 

att uppleva en negativ bild av 

skolan. En negativ bild av 

skolan kan försämra 

personalens arbetsmiljö samt 

försämra skolans möjlighet att 

både behålla befintlig och 

rekrytera ny personal.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

2020-06-16
Datum



Styrning och 

ledning

Bisysslor Risk för bristande 

följsamhet till rutin för 

bisysslor

Borås stad har en

upprättad rutin för

anmälan om bisysslor.

Risk finns att medarbetare

inte följer denna rutin.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.

Styrning och 

ledning

Budgetföljsamhet Risk för 

överskridanden av 

skolenheters 

budgetramar

Att skolenheter

överskrider sina givna

budgetramar.

2. Lindrig 3. Möjlig 6 Utifrån nivån på

riskbedömningen går riskbilden 

inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Styrning och 

ledning

Budgetprocess Risk för en bristande 

transparens, konkret 

och relevant 

information om 

resursfördelningsmodel

l, budget och 

verksamhetsförutsättni

ngar

Resursfördelningsmodellen 

måste förtydligas och

konsekvensbeskrivas.

Budgetprocessen måste

ske i tät samverkan

mellan tjänstemän,

politiker och fackliga

representanter.

Konsekvenserna för

verksamhetsförutsättningar 

måste beskrivas.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Elevhälsa Risk för att skolan 

bidrar till ökad psykisk 

ohälsa bland elever

Brister i det främjande och 

förebyggande arbetet för att 

skapa goda läromiljöer kan leda 

till psykisk ohälsa för elever.

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.



Styrning och 

ledning

Fritidshem Risk för att 

skolenheterna inte kan 

genomföra en 

tillräckligt god 

fritidshemsverksamhet

Andelen i personalen med rätt 

behörighet har minskat vilket 

kan leda till brister i kvaliteten, 

personalomsättning och hög 

arbetsbelastning.

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska 

skolmiljön inklusive 

utomhusmiljön är 

bristfällig

Många skolor är

föråldrade vilket bidrar till

underlag i den långsiktiga

ny- och 

ombyggnationsplaneringen

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån på

riskbedömningen går riskbilden 

inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Integration Risk för en ökad 

segregation

En ökad segregation kan bidra 

till social oro, att resultat i 

skolan påverkas negativt samt 

en risk för konflikter.

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.

Ekonomi Kundfakturor Risk för att felaktiga 

kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar 

felaktiga belopp och/eller till fel 

person.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Ekonomi Leverantörs-

fakturor

Risk för felaktiga 

utbetalningar till 

oegentliga leverantörer

Risk för felaktiga

utbetalningar till

oegentliga leverantörer.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.



Ekonomi Leverantörs-

fakturor

Risk för förskingring 

när attestreglementet 

inte följs

Om det förekommer

brister gällande de

rådande

attesteringsreglerna, finns

en risk för att förskingring

kan inträffa.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Lokalsituationen Risk att de skollokaler 

vi har idag inte räcker 

till för att möta 

vårdadshavares 

önskan utifrån 

skolvalet

På grund av ett kraftigt

ökat elevantal i Borås

Stad finns det en risk för

elever att inte få plats i

närliggande skola.

Långsiktig planering

behöver finnas för att

möjliggöra skollokaler

utifrån framtida behov.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.

Personal Löner Risk för att felaktiga 

löneutbetalningar sker
Lönerapportering skall ske 

enligt föreskrifter avseende 

övertid/mertid, användning av 

bil i tjänsten samt utlägg i 

tjänsten.

2. Lindrig 2. Mindre 

sannolik

4 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Personal Personal-

omsättning och 

rekrytering

Risk för hög 

personalomsättning 

och svårighet att 

rekrytera

Kollegiala lärandet

påverkas av hög

personalomsättning och

lönesättning. Klarar inte

av att rekrytera och

behålla personal.

Lärarbristen påverkar

möjligheten att rekrytera

vikarier. Svårt att rekrytera

elevhälsopersonal med

tillräcklig kompetens och

erfarenhet.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.



Personal Personalomsättnin

g och rekrytering

Risk för brist på 

behöriga och 

kompetenta lärare

Att det inte finns tillräckligt

med behöriga och kompetenta 

lärare.

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.

Personal Personalomsättnin

g och rekrytering

Risk för brist på tillgång 

av kvalificerade 

rektorer/enhetschefer

Brister i kvalifikationer hos 

rektorer/enhetschefer kan leda 

till verksamheten inte utvecklas 

optimalt, skapar en instabilitet i 

organisationen vilket får följder 

för eleverna.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.

Ekonomi Representation Risk för att riktlinjer 

gällande 

representation och 

utbildning ej följs

Risken är att

representationsreglerna

för Borås Stad och

skatteverkets regler ej

följs, samt att

representation/utbildning

ej är godkänd.

Representation medges

endast inom eller i direkt

anslutning till Borås Stads

ordinarie verksamhet.

2. Lindrig 2. Mindre 

sannolik

4 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Styrning och 

ledning

Samarbete Risk för bristande 

samarbete med Individ- 

och familjeomsorgs-

nämnden och andra 

relevanta aktörer för en 

god hälsa bland elever.

Bristande samarbete kan leda 

till att elever i socialt utsatta 

situationer inte får adekvat 

stöd.

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Till Intern kontrollplan.



Egen 

verksamhet

Studiero Risk för dålig studiero Oroliga och störande

elever påverkar andra

elevers möjligheter till

inlärning.

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Säkerhet Risk för våld i skolorna Elever kan bli skadade,

oroliga och rädda då det

finns risk för våld i skolan.

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Särskilt stöd Risk för att skolan inte 

ger elever i behov av 

särskilt stöd 

förutsättningarna att nå 

kunskapskraven samt 

att stöd inte sätts in i 

rätt tid

Elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska skolan 

utreda, vilket kan leda till 

insatser som är en del av 

särskilt stöd processen

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.

Ekonomi Upphandling Risk för att Lagen om 

offentlig upphandling 

(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot 

LOU och mot Borås Stads 

upphandlingsregler och policy.

2. Lindrig 3. Möjlig 6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Ekonomi Upphandling Risk för att ramavtal 

inte följs

Risk att ramavtal tillämpas 

felaktigt och att leverantör som 

ej är upphandlad korrekt 

används för inköp i 

verksamheten. Borås Stad kan 

riskera att stämmas för 

avtalsbrott om ramavtalets 

delar ej uppfylls korrekt.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.



Egen 

verksamhet

Undervisning Pandemirisk Risk att pandemi allvarligt 

påverkar utbildningen för 

eleverna.

4. Allvarlig 1. Osannolik 4 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Arbetsmiljö Risk för tystnadskultur i 

organisationen

Risk att tystnadskultur påverkar 

arbetsmiljön för personalen.

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Undervisning Risk att eleverna inte 

når kommun-

fullmäktiges 

kunskapsmål.

Risk att eleverna inte når 

kommun-fullmäktiges 

kunskapsmål.

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Arbetsmiljö Risk att lönebilden 

skapar 

arbetsmiljöproblem för 

lärare

Risk att lönebilden skapar 

arbetsmiljöproblem för lärare

2. Lindrig 2. Mindre 

sannolik

4 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Elevhälsa Trygghet och 

trivsel

Risk att mobbning inte 

upptäcks

Risk att mobbning inte 

upptäcks och att elever därmed 

far illa.

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Till Intern kontrollplan.



Elevhälsa Skolmat Risk att elever inte äter 

tillräckligt av skolmaten 

för att orka med 

skoldagen

Risk att elever inte äter 

tillräckligt av skolmaten för att 

orka med skoldagen

2. Lindrig 3. Möjlig 6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Styrning och 

ledning

Risk att grundskolan 

påverkas av bristande 

styrning/ledning vid 

särskilda händelser

Risk att grundskolan påverkas 

av bristande styrning/ledning 

vid särskilda händelser

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik

6 Utifrån nivån

på riskbedömningen går 

riskbilden inte vidare till planen.

Riskbilden kommer dock att 

hållas under uppsikt.

Egen 

verksamhet

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i 

skolan försämras och 

att det 

kompensatoriska 

uppdraget blir svårare 

att uppfylla.

Skolsystemet i sin helhet 

präglas av en minskad 

likvärdighet. Tillsammans med 

ökad segregation och att 

föräldrars utbildningsbakgrund 

får större effekt på 

skolresultaten riskerar 

problematiken att förvärras.

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Till Intern kontrollplan.

Egen 

verksamhet

Lokalsituationen Risk att ökade 

lokalkostnader tränger 

undan resurser som 

hade behövt gå till 

undervisning.

Då nämnden har behov av fler 

lokaler finns en risk att 

lokalkostnaderna stiger om 

volymkompensationen inte 

räcker för att täcka de ökade 

lokalkostnaderna. Detta kan då 

skapa undanträngningseffekter 

på andra områden.

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Till Intern kontrollplan.
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Kvalitetsrapport värdegrund 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten värdegrund 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

skolklimatundersökningen, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 

till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 

redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 

kränkande behandling och diskriminering av elever, granskning av skolornas 

planer mot kränkande behandling och diskriminering samt rektorernas 

reflektioner kring sina resultat och deras svar på utvalda frågor kopplade till 

värdegrundsarbete. 

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå, 

emellertid hade det varit önskvärt med en högre svarsfrekvens från 

vårdnadshavarna då 19 av 35 skolor når en godkänd nivå.  

Det finns relativt stora variationer i resultaten från skolklimatundersökningen 

mellan olika skolor och olika årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska 

placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare 

områden, för såväl årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga 

områden inom värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En 

del skolor har generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet 

för Borås Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror i huvudsak på hur 

skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar undervisning och ger stöd till 

elever med särskilda behov samt skapar ett bra skolklimat. 

Resultatet för studiero har tydligt förbättrats jämfört med 2019, både för 

årskurs 4-6 och för 7-9. Resultatet för studiero är fortfarande lägst jämfört med 

övriga frågor inom området ”Trygghet och studiero”. Fler tjejer än killar svarar 

att de saknar trygghet och lugn och ro på lektionen oavsett årskurs. För att såväl 

tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande 

genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på 

samtliga elever oavsett kön.  

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 

medel av procent för både årskurs 4-6 och 7-9 i jämförelse med övriga 
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områden. Skolverket och Barnombudsmannen anser att elever känner ökad 

motivation och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i undervisningen.  

Generellt sett har 4-6 skolor inom området ”Bemötande” ett högre resultat 

jämfört med skolor i årskurs 7-9. Resultatet för 4-6 skolor på kommunnivå 

ligger i linje med förra årets resultat. En viss förbättring har skett på skolor i 

årskurs 7-9. Trygga relationer påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Lärare 

och skolledare behöver arbeta för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla 

relationer med och mellan eleverna.  

För att förbättra resultaten ska huvudman arbeta med ett antal åtgärder som 

redovisas i kapitel 12. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas 

fortsatta arbete som redovisas i kapitel 13.               
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Värdegrund 2020 

Sammanfattning 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

skolklimatundersökningen, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 

till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3. Rapporten innehåller även en 

redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar från skolor gällande 

kränkande behandling och diskriminering av elever, granskning av skolornas 

planer mot kränkande behandling och diskriminering samt rektorernas 

reflektioner kring sina resultat och deras svar på utvalda frågor kopplade till 

värdegrundsarbete. 

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå, 

emellertid hade det varit önskvärt med en högre svarsfrekvens från 

vårdnadshavarna då 19 av 35 skolor når en godkänd nivå.  

Det finns relativt stora variationer i resultaten från skolklimatundersökningen 

mellan olika skolor och olika årskurser oavsett skolornas storlek, geografiska 

placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare 

områden, för såväl årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Resultat för samtliga 

områden inom värdegrundsarbete är lägre i årskurs 7-9 jämfört med i 4-6. En 

del skolor har generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. Resultatet 

för Borås Stad följer den nationella trenden. Skillnader beror i huvudsak på hur 

skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar undervisning och ger stöd till 

elever med särskilda behov samt skapar ett bra skolklimat. 

Resultatet för studiero har tydligt förbättrats jämfört med 2019, både för 

årskurs 4-6 och för 7-9. Resultatet för studiero är fortfarande lägst jämfört med 

övriga frågor inom området ”Trygghet och studiero”. Fler tjejer än killar svarar 

att de saknar trygghet och lugn och ro på lektioner oavsett årskurs. För att såväl 

tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande 

genusnormer som finns och uttrycka höga och positiva förväntningar på 

samtliga elever oavsett kön.  

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 

medel av procent för både årskurs 4-6 och 7-9 i jämförelse med övriga 

områden. Skolverket och Barnombudsmannen anser att elever känner ökad 

motivation och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i undervisningen.  

Generellt sett har 4-6-skolor inom området ”Bemötande” ett högre resultat än 

skolor i årskurs 7-9. Resultatet för 4-6-skolor på kommunnivå ligger i linje med 

förra årets resultat. En viss förbättring har skett på skolor i årskurs 7-9. Trygga 

relationer påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Lärare och skolledare 

behöver arbeta för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med och 

mellan eleverna.  

För att förbättra resultaten ska huvudman arbeta med ett antal åtgärder som 

redovisas i kapitel 12. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas 

fortsatta arbete som redovisas i kapitel 13.  
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Värdegrund 2020 

1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport för värdegrundsarbetet 2020 är en del i huvudmannens 

uppföljning och analys av grundskolans arbete inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrapporten Värdegrund upprättas varje år.  

Kvalitetsrapporten baseras främst på elevernas svar i brukarundersökningen. 

Av den anledning presenteras elevernas svar för årskurs 4-6 och 7-9 först och 

sedan presenteras svaren på frågorna för årskurs F-3 som är riktade till 

vårdnadshavarna. Grundsärskolans och kommunikationsklass svar presenteras 

därefter till följd av lägre elevantal i dessa verksamheter. 

Rapporten består av: 

 Resultat gällande värdegrundsfrågor från brukarundersökningen, 

skolklimatundersökningen, riktad till elever i grundskolan, 

grundsärskolan och kommunikationsklass i årskurs 4-6 och 7-9 samt till 

vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. 

 Redovisning av inkomna anmälningar till huvudmannen gällande 

kränkande behandling och diskriminering av elever. 

 Redovisning av skolors planer för arbete mot kränkande behandling 

och diskriminering. 

 Reflektioner från rektorer gällande sina resultat från 

Skolklimatundersökningen och frågor gällande kränkande behandling, 

främlingsfientlighet och rasism samt jämställdhet. 
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Värdegrund 2020 

2 Skala och definition 

 Färgskala  

46 

8 

32 

3 

1 

1 

17 

 

Resultaten färgsätts utifrån en gradering där lägst resultat har en mörkröd färg 

och högst resultat en mörkgrön färg. Färgskalan tar endast hänsyn till resultaten 

per kolumn och visar på spridningen inom en fråga. De mellanliggande 

resultaten färgsätts med ljusare nyanser av grönt och rött. Detta innebär dock 

inte alltid att rött signalerar att åtgärder behövs, utan visar det lägsta resultatet i 

respektive tabell. Grönt visar det högsta resultatet i respektive tabell men det 

betyder inte att åtgärder inte behöver vidtas. 

  

 Definition av godkänd nivå av svarsfrekvens   

Ett vedertaget mått brukar vara att svarsfrekvensen ska vara över 60 procent 

för att få en rimlig reliabilitet. ”Svarsfrekvenser mellan 50-60 procent ska 

hanteras med försiktighet. Vid under 50 procent i svarsfrekvens bör man inte 

försöka sig på några kvantitativa analyser överhuvudtaget då resultaten har för 

stor statistisk osäkerhet”1.  

 

 Definition av medel av procent 

I tabellernas högerkolumn redovisas genomgående medelvärdet av 

procenttalen, d.v.s. det är medelvärdet av de uträknade andelarna i procent per 

rad. Detta sätt att redovisa kan bli missvisande om någon skola skulle ha få 

svaranden. Bedömningen är dock att tillräckligt många svar inkommit för att 

medelvärdet av procenttalen trots allt är relevant. 

  

                                                      
1 Moore, Nick. 2000. How to do research: the complete guide to designing and managing 
research projects. 3:e uppl. Library Association Publishing. London. 
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Värdegrund 2020 

3 Skolklimatundersökningen elever årskurs 4-6  

 Svarsfrekvens  

Skolenhet 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Diff 2019 
till 2020 

Aplaredskolan 86 81 100 82 -18 
Asklandaskolan 90 90 93 98 5 
Bergdalskolan 76 88 88 90 2 
Bodaskolan 71 80 83 87 4 
Borgstenaskolan 80 85 90 81 -9 
Bredaredskolan 93 94 100 98 -2 
Byttorpskolan 71 83 80 83 3 
Dalsjöskolan 67 23 100 75 -25 
Daltorpskolan 90 100 53 67 14 

Dannikeskolan 0 72 71 96 25 
Ekarängskolan 81 84 87 85 -2 
Engelbrektskolan 62 86 90 87 -3 
Erikslundskolan 79 91 78 92 14 
Fjärdingskolan 99 98 70 78 8 
Gula skolan 92 97 97 97 0 
Gånghesterskolan 96 99 92 92 0 
Hestra 
Midgårdskolan 

86 89 80 82 2 
Kinnarummaskolan 97 95 97 100 3 
Kristinebergskolan 57 84 93 86 -7 
Myråsskolan 86 78 91 96 5 
Målsrydskolan 63 94 94 69 -25 
Rångedalaskolan 60 81 89 Inga åk 4-6   
Sandaredskolan 91 90 93 86 -7 
Sandhultskolan 67 86 95 93 -2 
Sjöboskolan 88 89 80 79 -1 
Sjömarkenskolan 44 74 55 75 20 
Sparsörskolan 89 95 94 94 0 
Svaneholmskolan 85 88 88 88 0 
Särlaskolan 53 83 76 83 7 
Trandaredskolan 90 96 97 93 -4 
Viskaforsskolan 85 79 88 81 -7 

Äsperedskolan 89 58 32 79 47 

Borås Stad 77 84 85 86 1 

 

Den totala svarsfrekvensen för 2020 är 86 procent. Resultatet är en ökning med 

en procentenhet jämfört med 2019. 14 av 31 skolor har ökat sin svarsfrekvens 

jämfört med föregående år. Fyra skolor har samma svarsfrekvens som 2019. 13 

av 31 har minskat sin svarsfrekvens. Högst svarsfrekvens 2020 har 

Kinnarummaskolan med 100 procent. Lägst svarsfrekvens har Daltorpskolan 

med 67 procent. Den lägsta svarsfrekvensen är högre 2020 än 2019, 32 procent 

2019 jämfört med 67 procent 2020. 
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 Trygghet och studiero  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Jag känner 
mig trygg i 
skolan 

Jag känner 
mig trygg på 
rasterna. 

Jag har 
studiero på 
lektionerna. 

Jag vet vem 
på skolan 
jag kan prata 
med om 
någon har 
varit elak 
mot en elev. 

Personalen 
arbetar aktivt 
för att alla 
elever skall 
vara trygga 
och må bra i 
skolan. 

Medel av 
procent 

Aplaredskolan 97 90 74 97 90 90 

Asklandaskolan 92 92 87 90 94 91 

Bergdalskolan 95 94 79 89 92 90 

Bodaskolan 86 87 70 88 90 84 

Borgstenaskolan 90 86 93 93 83 89 

Bredaredskolan 91 93 77 91 80 86 

Byttorpskolan 84 84 58 83 88 79 

Dalsjöskolan 88 88 75 91 86 85 

Daltorpskolan 87 85 76 89 82 84 

Dannikeskolan 91 91 77 91 91 88 

Ekarängskolan 93 93 78 86 81 86 

Engelbrektskolan 90 87 70 81 84 83 

Erikslundskolan 85 87 69 81 78 80 

Fjärdingskolan 90 85 77 87 92 86 

Gula skolan 94 95 91 90 85 91 

Gånghesterskolan 89 90 83 79 76 84 

Hestra Midgårdskolan 96 95 82 93 89 91 

Kinnarummaskolan 86 80 60 63 83 74 

Kristinebergskolan 86 86 71 83 88 83 

Myråsskolan 90 90 67 87 80 83 

Målsrydskolan 89 86 80 83 91 86 

Sandaredskolan 91 88 50 86 79 79 

Sandhultskolan 80 82 75 89 80 81 

Sjöboskolan 83 80 70 81 83 79 

Sjömarkenskolan 95 96 78 89 82 88 

Sparsörskolan 85 93 69 87 88 84 

Svaneholmskolan 98 96 87 96 96 95 

Särlaskolan 84 84 73 81 85 81 

Trandaredskolan 93 90 82 86 89 88 

Viskaforsskolan 67 77 43 72 71 66 

Äsperedskolan 81 86 64 83 81 79 

Borås Stad 89 89 73 86 85 84 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Svaneholmskolan med 95 procent 

och lägst har Viskaforsskolan med 66 procent. Sex skolor av 31 ligger på ett 

resultat gällande medel av procent som är lägre än 80 procent i jämförelse med 

förra årets resultat då 15 av 31 skolor hade lägre än 80 procent. De frågor som 

fått högst totala resultat är ”Jag känner mig trygg i skolan” och ”Jag känner mig 

trygg på rasterna: 89 procent, där Svaneholmskolan har det högsta resultaten, 

98 respektive 96 procent. Viskaforsskolan har de lägsta resultaten med 67 

respektive 77 procent. Den frågan som fått lägst totala resultat är ”Jag har 

studiero på lektionerna”: 73 procent att jämföras med förra årets resultat på 56 

procent. Borgstenaskolan har det högsta resultatet med 93 procent och 

Viskaforsskolan har det lägsta resultatet med 43 procent. Totala andelen elever 
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Värdegrund 2020 

som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan tre och sju procent för de olika 

frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan skolorna, 

från noll till 23 procent.  
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Värdegrund 2020 

 Delaktighet  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Lärarna i min 
skola tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter. 

Jag får vara 
med och tycka 
till om skolans 
regler. 

Jag uppmuntras 
att delta i 
klassråd och 
elevråd. 

Medel av 
procent 

Aplaredskolan 90 77 71 80 

Asklandaskolan 88 66 82 78 

Bergdalskolan 91 75 80 82 

Bodaskolan 90 74 84 83 

Borgstenaskolan 86 79 76 80 

Bredaredskolan 86 86 91 88 

Byttorpskolan 80 59 59 66 

Dalsjöskolan 88 71 75 78 

Daltorpskolan 87 73 63 74 

Dannikeskolan 95 95 73 88 

Ekarängskolan 84 53 63 67 

Engelbrektskolan 82 63 65 70 

Erikslundskolan 78 72 57 69 

Fjärdingskolan 94 83 81 86 

Gula skolan 90 78 85 84 

Gånghesterskolan 79 42 82 68 

Hestra Midgårdskolan 88 76 71 79 

Kinnarummaskolan 86 69 80 78 

Kristinebergskolan 84 73 64 74 

Myråsskolan 78 61 62 67 

Målsrydskolan 83 74 80 79 

Sandaredskolan 79 63 68 70 

Sandhultskolan 84 65 65 72 

Sjöboskolan 87 74 78 80 

Sjömarkenskolan 88 55 65 69 

Sparsörskolan 83 69 74 75 

Svaneholmskolan 96 96 98 97 

Särlaskolan 80 72 72 74 

Trandaredskolan 87 62 71 73 

Viskaforsskolan 77 50 57 61 

Äsperedskolan 81 57 76 71 

Borås Stad 85 68 72 75 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Svaneholmskolan med 97 procent 

och lägst har Viskaforsskolan med 61 procent. En klar majoritet av skolorna, 21 

av 31 skolor, ligger på ett resultat gällande medel av procent som är lägre än 80 

procent vilket är en skola färre än förra året. Den fråga som fått högst totala 

resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”: 85 procent 

vilket är en ökning med en procentenhet från förra året. Svaneholmskolan har 

det högsta resultatet med 96 procent och Viskaforsskolan har det lägsta 

resultatet med 77 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 64 procent. 

Den fråga som fått lägst totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om 

skolans regler”: 68 procent vilket är en ökning med en procentenhet från förra 

året. Svaneholmskolan har högst resultat med 96 procent och Gånghesterskolan 

har lägst med 42 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 50 procent. 
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Värdegrund 2020 

Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fem och tolv 

procent för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad 

mellan skolorna, från noll till 24 procent.   
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Värdegrund 2020 

 Bemötande  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

I min skola 
respekterar 
vi varandra. 

Mina 
lärare 
bryr sig 
om mig. 

Lärarna 
förväntar 
sig att jag 
gör mitt 
bästa. 

I min 
skola 
kan jag 
vara mig 
själv. 

I olika ämnen 
får jag prata 
om relationer 
och känslor. 

Medel av 
procent 

Aplaredskolan 90 97 97 81 81 89 

Asklandaskolan 91 95 97 87 64 87 

Bergdalskolan 86 94 96 85 80 88 

Bodaskolan 77 90 97 88 71 85 

Borgstenaskolan 79 100 93 79 66 83 

Bredaredskolan 82 80 98 84 68 82 

Byttorpskolan 66 80 91 83 59 76 

Dalsjöskolan 76 94 93 80 65 82 

Daltorpskolan 74 85 89 90 48 77 

Dannikeskolan 82 91 91 73 64 80 

Ekarängskolan 78 88 95 81 51 79 

Engelbrektskolan 80 89 93 81 66 82 

Erikslundskolan 70 89 83 81 56 76 

Fjärdingskolan 82 91 99 86 76 87 

Gula skolan 92 98 99 88 66 89 

Gånghesterskolan 78 76 92 79 54 76 

Hestra Midgårdskolan 84 91 95 87 67 85 

Kinnarummaskolan 77 80 97 63 60 75 

Kristinebergskolan 79 85 97 82 55 80 

Myråsskolan 86 83 92 83 54 79 

Målsrydskolan 91 94 97 77 83 89 

Sandaredskolan 75 90 93 86 53 79 

Sandhultskolan 84 78 93 76 62 79 

Sjöboskolan 73 88 95 74 57 77 

Sjömarkenskolan 84 88 96 83 64 83 

Sparsörskolan 84 82 94 81 58 80 

Svaneholmskolan 96 98 98 96 88 95 

Särlaskolan 73 88 96 77 64 79 

Trandaredskolan 83 90 94 81 60 81 

Viskaforsskolan 58 78 91 69 41 67 

Äsperedskolan 81 95 100 83 57 83 

Borås Stad 80 88 94 82 62 81 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Svaneholmskolan med 95 procent 

och lägst har Viskaforsskolan med 67 procent. En klar majoritet av skolorna, 22 

av 31 skolor, ligger på ett resultat gällande medel av procent som är lägre än 85 

procent vilket är en skola färre än förra året. Den fråga som fått högst totala 

resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”: 94 procent vilket är en 

ökning med en procentenhet från förra året. Äsperedskolan har det högsta 

resultatet med 100 procent och Erikslundskolan har det lägsta resultatet med 83 

procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika ämnen får jag prata 

om relationer och känslor.”: 62 procent vilket är en minskning med tre 

procentenheter från förra året. Svaneholmskolan har det högsta resultatet med 

88 procent och Viskaforsskolan har det lägsta resultatet med 41 procent. Totala 

andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fyra och 19 procent 
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Värdegrund 2020 

för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan 

skolorna, från noll till 30 procent.    
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Värdegrund 2020 

 Jag känner mig trygg i skolan 2017-2020  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer 
bra. (%) 

2017 2018 2019 2020 Medel 
av 
procent 

Aplaredskolan 97 100 94 97 97 

Asklandaskolan 93 91 93 92 92 

Bergdalskolan 76 93 94 95 89 

Bodaskolan 82 89 84 86 85 

Borgstenaskolan 93 83 91 90 89 

Bredaredskolan 82 91 74 91 84 

Byttorpskolan 75 87 90 84 84 

Dalsjöskolan 95 89 81 88 88 

Daltorpskolan 86 88 88 87 87 

Dannikeskolan … 79 73 91 81 

Ekarängskolan 86 82 85 93 86 

Engelbrektskolan 94 86 83 90 88 

Erikslundskolan 85 85 93 85 87 

Fjärdingskolan 85 94 96 90 91 

Gula skolan 96 89 93 94 93 

Gånghesterskolan 92 89 94 89 91 

Hestra Midgårdskolan 96 94 93 96 95 

Kinnarummaskolan 88 89 81 86 86 

Kristinebergskolan 95 79 84 86 86 

Myråsskolan 96 94 87 90 92 

Målsrydskolan 78 69 80 89 79 

Rångedalaskolan 93 71 81 ej åk 4-6 82 

Sandaredskolan 95 95 88 91 92 

Sandhultskolan 87 89 86 80 86 

Sjöboskolan 94 84 87 83 87 

Sjömarkenskolan 85 95 97 95 93 

Sparsörskolan 88 88 88 85 87 

Svaneholmskolan 100 95 95 98 97 

Särlaskolan 96 86 80 84 86 

Trandaredskolan 87 94 90 93 91 

Viskaforsskolan 78 83 … 67 76 

Äsperedskolan 100 95 100 81 94 

Borås Stad 90 89 88 89 89 

 (…) = För få eller inga svarande för att kunna visa ett resultat. 

Högst resultat gällande medel av procent har Aplaredskolan och 

Svaneholmskolan med 97 procent och lägst har Målsrydskolan med 79 procent. 

En majoritet av skolorna, 26 av 31 skolor, ligger på ett resultat gällande medel 

av procent som är 85 procent eller högre. Sju av 31 skolor har ökat sina resultat 

gällande medel av procent från förra året och 18 av 31 skolor har minskat sina 

resultat. Sex skolor har samma resultat som förra året. Resultatet för respektive 

skola varierar från år till år. Resultatet på kommunnivå har legat mellan 88 och 

90 procent för perioden 2017-2020. Totala andelen elever som svarat vet 

ej/ingen åsikt ligger på tre procent på kommunnivå, tidigare år har resultatet 

legat på fyra procent. 
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Värdegrund 2020 

 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2017-
2020  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2017 2018 2019 2020 Medel av 
procent 

Aplaredskolan 77 100 74 90 85 

Asklandaskolan 80 83 85 88 84 

Bergdalskolan 76 80 90 91 84 

Bodaskolan 96 90 83 90 90 

Borgstenaskolan 93 86 88 86 88 

Bredaredskolan 71 83 68 86 77 

Byttorpskolan 70 77 90 80 79 

Dalsjöskolan 85 92 81 88 87 

Daltorpskolan 75 83 81 87 82 

Dannikeskolan … 82 64 95 80 

Ekarängskolan 72 80 81 84 79 

Engelbrektskolan 89 86 79 82 84 

Erikslundskolan 76 83 83 78 80 

Fjärdingskolan 83 90 93 94 90 

Gula skolan 85 92 91 90 89 

Gånghesterskolan 75 81 87 79 81 

Hestra Midgårdskolan 87 85 76 88 84 

Kinnarummaskolan 76 83 69 86 78 

Kristinebergskolan 81 84 86 84 84 

Myråsskolan 83 90 83 78 83 

Målsrydskolan 68 60 77 83 72 

Rångedalaskolan 87 86 63 ej åk 4-6 79 

Sandaredskolan 90 89 83 79 85 

Sandhultskolan 70 96 72 84 80 

Sjöboskolan 90 85 81 87 86 

Sjömarkenskolan 81 90 83 88 85 

Sparsörskolan 80 82 78 83 81 

Svaneholmskolan 95 98 98 96 97 

Särlaskolan 86 86 82 80 83 

Trandaredskolan 73 92 93 87 86 

Viskaforsskolan 79 88 … 77 81 

Äsperedskolan 97 95 100 81 93 

Borås Stad 81 86 83 85 84 

 

 (…) = För få eller inga svarande för att kunna visa ett resultat. 

Högst resultat gällande medel av procent har Svaneholmskolan med 97 procent 

och lägst har Målsrydskolan med 72 procent. En majoritet av skolorna, 23 av 31 

skolor, ligger på ett resultat gällande medel av procent som är 85 procent eller 

lägre, vilket är tre färre än förra året. Det år som fått det totalt sett högsta 

resultatet på kommunnivå är 2018: 86 procent. Det år som totalt sett har det 

lägsta resultatet på kommunnivå är 2017: 81 procent. Resultatet för respektive 

skola varierar från år till år. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt 

ligger på fem till sex procent på kommunnivå mellan de olika åren.  
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Värdegrund 2020 

 Resultat uppdelat utifrån kön  

  

Andel Stämmer helt och 
hållet, Stämmer bra. (%) 

Tjej Kille Totalt 

Trygghet och studiero  

Jag känner mig trygg i skolan. 87 91 89 

Jag känner mig trygg på rasterna 87 91 89 

Jag har studiero på lektionerna 71 75 73 

Jag vet vem på skolan jag skall prata med om 
någon har varit elak mot en elev. 86 86 86 

Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall 
vara trygga och må bra i skolan 85 85 85 

 Delaktighet 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter 85 85 85 

Jag får vara med och tycka till om skolans regler 69 66 68 

Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd 
(eller liknande) 73 71 72 

Bemötande 

I min skola respekterar vi varandra. 79 82 80 

Mina lärare bryr sig om mig 89 88 88 

Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa 95 94 94 

I min skola kan jag vara mig själv. 79 85 82 

I olika ämnen får jag prata om relationer och 
känslor. 61 62 62 

 

Kommunnivå 

Det finns en större skillnad i svar mellan tjejer och killar inom området 

”Trygghet och studiero” än inom övriga områden. Färre tjejer än killar svarar 

att de känner sig trygga i skolan och får lugn och ro på lektionen. Den fråga 

med störst skillnad i resultat mellan könen är; ”I min skola kan jag vara mig 

själv”, där färre tjejer än killar svarar positivt: 79 procent jämfört med 85 

procent. 

 

Skillnaderna mellan könen ligger på liknande nivå i jämförelse med förra året 

förutom på frågan ”Jag har studiero på lektionerna” där resultatet ökat med 17 

procentenheter för tjejer och 18 procentenheter för killar. På området 

”Trygghet och studiero” har det skett en förbättring för båda könen samtidigt 

som det på området ”Delaktighet” har skett en liten förändring där tjejerna 

tycker de har större delaktighet än killarna i år jämfört med förra året. På 

området ”Bemötande” har resultaten sjunkit för både könen på frågorna ”Mina 

lärare bryr sig om mig” och ”I olika ämnen får jag prata om relationer och 

känslor”. På de övriga frågorna inom området har resultatet höjts för båda 

könen. 
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Värdegrund 2020 

Skolnivå 

Variationerna är stora mellan skolorna för såväl tjejers som killars svar. Tjejerna 

är generellt mer positiva i sina svar än killarna. Två frågor där killar svarar mer 

positivt än tjejer är frågorna ”Jag känner mig trygg i skolan” och ”I min skola 

får jag vara mig själv”. Viskaforsskolan har fått lägst antal positiva svar på 

frågorna från både tjejer (sju av 13 frågor) och killar (fem av 13 frågor).  

 

När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan 

”Jag känner mig trygg i skolan” där variationen mellan skolorna för tjejer ligger 

från 57 till 100 procent och för killar från 78 till 100 procent. När det gäller 

området ”Delaktighet” är skillnaden störst på frågan ”Jag får vara med och 

tycka till om skolans regler” där variationen mellan skolorna för tjejer ligger från 

44 till 95 procent och för killar från 33 till 100 procent. När det gäller området 

”Bemötande” är skillnaden störst på frågan ”I min skola kan jag vara mig själv” 

där variationen mellan skolorna för tjejer ligger från 56 till 100 procent och för 

killar från 68 till 94 procent.  
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Värdegrund 2020 

4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9  

 Svarsfrekvens  

Skolenhet 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Diff 2019 
till 2020 

Bodaskolan 49 68 80 79 -1 

Dalsjöskolan 34 82 73 64 -9 

Daltorpskolan 59 59 75 71 -4 

Engelbrektskolan 64 86 78 87 9 

Erikslundskolan 40 71 66 75 9 

Fristadskolan 59 72 73 83 10 

Sandgärdskolan 77 84 99 87 -12 

Särlaskolan 54 57 72 82 10 

Viskaforsskolan 46 56 79 90 11 

Borås Stad 54 71 78 79 1 

 

Den totala svarsfrekvensen för 2020 är 79 procent vilket är en ökning med en 

procentenhet från 2019. Högst svarsfrekvens 2020 har Viskaforsskolan med 90 

procent och lägst svarsfrekvens har Dalsjöskolan med 64 procent. Bodaskolan, 

Dalsjöskolan, Erikslundskolan och Viskaforsskolan är de skolor som har ökat 

sin svarsfrekvens mest i jämförelse med 2017. Resultaten varierar för alla skolor 

från år till år. 
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Värdegrund 2020 

 Trygghet och studiero  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Jag känner 
mig trygg i 
skolan 

Jag 
känner 
mig 
trygg på 
rasterna 

Jag har 
studiero 
på 
lektionerna 

Jag vet 
vem på 
skolan jag 
kan prata 
med om 
någon har 
varit elak 
mot en 
elev. 

Personalen 
arbetar 
aktivt för 
att alla 
elever skall 
vara trygga 
och må bra 
i skolan. 

Medel av 
procent 

Bodaskolan 92 91 80 82 85 86 

Dalsjöskolan 88 88 53 77 65 74 

Daltorpskolan 79 77 54 74 66 70 

Engelbrektskolan 92 89 69 77 75 80 

Erikslundskolan 81 78 54 79 70 72 

Fristadskolan 82 86 48 75 54 69 

Sandgärdskolan 93 91 67 82 74 82 

Särlaskolan 83 78 67 76 70 75 

Viskaforsskolan 82 83 69 79 72 77 

Borås Stad 86 85 63 78 70 77 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Bodaskolan med 86 procent och 

lägst har Fristadskolan med 69 procent. Sex av nio skolor ligger på ett resultat 

gällande medel av procent som är lägre än 80 procent i jämförelse med förra 

årets resultat då alla skolor hade lägre än 80 procent. Den fråga som fått högst 

totala resultat är ”Jag känner mig trygg i skolan”: 86 procent vilket är en 

minskning med en procentenhet från förra året. Sandgärdskolan har det högsta 

resultatet med 93 procent och Daltorpskolan har det lägsta resultat med 79 

procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”Jag har studiero på 

lektionerna”: 63 procent, att jämföras med förra årets resultat på 48 procent. 

Bodaskolan har det högsta resultatet med 80 procent och Fristadskolan har det 

lägsta resultatet med 48 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen 

åsikt varierar mellan tre till tolv procent för de olika frågorna på kommunnivå, 

på skolnivå ligger resultaten i linje med kommunnivå, från en till 14 procent.  
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Värdegrund 2020 

 Delaktighet  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Lärarna i min 
skola tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter. 

Jag får vara 
med och 
tycka till om 
skolans 
regler. 

Jag 
uppmuntras 
att delta i 
klassråd och 
elevråd. 

Medel av 
procent 

Bodaskolan 80 67 71 72 

Dalsjöskolan 65 39 59 54 

Daltorpskolan 71 33 38 47 

Engelbrektskolan 79 62 74 72 

Erikslundskolan 68 50 49 56 

Fristadskolan 56 40 50 48 

Sandgärdskolan 75 53 61 63 

Särlaskolan 68 47 54 57 

Viskaforsskolan 73 53 54 60 

Borås Stad 71 49 57 59 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Bodaskolan och Engelbrektskolan 

med 72 procent och lägst har Daltorpskolan med 47 procent. Sju av nio skolor 

ligger på ett resultat gällande medel av procent som är lägre än 65 procent i 

jämförelse med förra årets resultat då alla skolor hade lägre än 65 procent. Den 

fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter”: 71 procent, vilket är en ökning med en procentenhet från 

förra året. Bodaskolan har det högsta resultatet med 80 procent och 

Fristadskolan har det lägsta resultatet med 56 procent. Den fråga som har fått 

lägst totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler”: 49 

procent, att jämföras med förra årets resultat på 44 procent. Bodaskolan har det 

högsta resultatet med 67 procent och Daltorpskolan har det lägsta resultatet 

med 33 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar 

mellan sju och 14 procent för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå är 

variationen lite större mellan skolorna, från fem till 19 procent.  
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Värdegrund 2020 

 Bemötande  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

I min skola 
respekterar 
vi 
varandra. 

Mina 
lärare 
bryr sig 
om mig. 

Lärarna 
förväntar 
sig att 
jag gör 
mitt 
bästa. 

I min 
skola 
kan jag 
vara mig 
själv. 

I olika 
ämnen 
får jag 
prata om 
relationer 
och 
känslor. 

Medel av 
procent 

Bodaskolan 80 87 91 83 58 80 

Dalsjöskolan 64 75 89 75 36 68 

Daltorpskolan 50 76 84 68 36 63 

Engelbrektskolan 73 81 90 82 51 75 

Erikslundskolan 63 71 85 73 45 67 

Fristadskolan 61 71 85 72 31 64 

Sandgärdskolan 74 82 92 82 46 75 

Särlaskolan 65 73 85 77 54 71 

Viskaforsskolan 69 82 86 76 38 70 

Borås Stad 67 78 88 77 44 71 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Bodaskolan med 80 procent och 

Daltorpskolan har lägst resultat med 63 procent. Fyra av nio skolor ligger på ett 

resultat gällande medel av procent som är lägre än 70 procent i jämförelse med 

förra årets resultat då tre av nio skolor hade lägre än 70 procent. Den fråga som 

fått högst totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”: 88 

procent, vilket är samma resultat som förra året. Sandgärdskolan har det högsta 

resultatet med 92 procent och Daltorpskolan har det lägsta resultatet med 84 

procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika ämnen låter lärarna 

oss prata om relationer och känslor”: 44 procent att jämföras med förra årets 

resultat på 42 procent. Bodaskolan har det högsta resultatet med 58 procent 

och Fristadskolan har det lägsta resultatet med 31 procent. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2017-2020  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

2017 2018 2019 2020 Medel av 
procent 

Bodaskolan 82 91 91 92 89 

Dalsjöskolan 88 82 87 88 86 

Daltorpskolan 84 80 84 79 82 

Engelbrektskolan 88 91 90 92 90 

Erikslundskolan 76 78 77 81 78 

Fristadskolan 90 88 83 82 86 

Sandgärdskolan 89 85 90 93 89 

Särlaskolan 86 92 88 83 87 

Viskaforsskolan 74 78 83 82 79 

Borås Stad 85 85 87 86 86 

 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2017-2020 legat mellan 85 och 

87 procent. Högst resultat gällande medel av procent har Engelbrektskolan med 

90 procent och lägst resultat har Erikslundskolan med 78 procent. Resultaten 

för respektive skola varierar från år till år. Bodaskolan och Engelbrektskolan 

har ökat sina resultat gällande medel av procent jämfört med 2019. 

Dalsjöskolan ligger på samma nivå. Daltorpskolan, Erikslundskolan, 

Fristadskolan, Sandgärdskolan, Särlaskolan och Viskaforsskolan har minskat 

sina resultat gällande medel av procent. Totala andelen elever som svarat vet 

ej/ingen åsikt ligger på tre procent på kommunnivå, på skolnivå varierar det 

mellan en och sex procent. Tidigare år har det på kommunnivå varierat mellan 

fyra och fem procent.   

 
  



Borås Stad 
Datum 

2020-06-16 
Referens 

      
Sida 

23(59) 

 

Värdegrund 2020 

 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2017-
2020  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer 
bra. (%) 

2017 2018 2019 2020 Medel av 
procent 

Bodaskolan 64 78 78 80 75 

Dalsjöskolan 53 59 66 65 61 

Daltorpskolan 67 70 75 71 71 

Engelbrektskolan 68 78 73 79 74 

Erikslundskolan 60 64 61 68 63 

Fristadskolan 70 70 57 56 63 

Sandgärdskolan 54 58 68 75 64 

Särlaskolan 71 76 72 68 72 

Viskaforsskolan 60 60 77 73 67 

Borås Stad 63 68 70 71 68 

 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2017-2020 legat mellan 63 och 

71 procent. Högst resultat gällande medel av procent har Engelbrektskolan med 

75 procent och Dalsjöskolan har lägst resultat med 61 procent. Bodaskolan, 

Sandgärdskolan och Viskaforsskolan har ökat sina resultat gällande medel av 

procent jämfört med 2019. Daltorpskolan, Engelbrektskolan och 

Erikslundskolan ligger på samma nivå. Dalsjöskolan, Fristadskolan och 

Särlaskolan har minskat sina resultat gällande medel av procent. Resultatet för 

respektive skola varierar från år till år. Det högsta totala resultatet är årets 

resultat som är en procentenhet bättre än 2019. Det år som har det totalt sett 

lägsta resultatet är 2017: 63 procent. 
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 Resultat uppdelat utifrån kön  

  

Andel Stämmer helt och 
hållet, Stämmer bra. (%) 

Tjej Kille Totalt 

Trygghet och studiero  

Jag känner mig trygg i skolan. 86 86 86 

Jag känner mig trygg på rasterna 86 84 85 

Jag har studiero på lektionerna 61 64 63 

Jag vet vem på skolan jag skall 
prata med om någon har varit elak 
mot en elev. 81 75 78 

Personalen arbetar aktivt för att 
alla elever skall vara trygga och 
må bra i skolan 73 68 70 

 Delaktighet 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter 73 69 71 

Jag får vara med och tycka till om 
skolans regler 52 47 49 

Jag uppmuntras att delta i klassråd 
och elevråd (eller liknande) 61 54 57 

Bemötande 
I min skola respekterar vi 
varandra. 66 68 67 

Mina lärare bryr sig om mig. 81 76 78 

Lärarna förväntar sig att jag gör 
mitt bästa. 90 86 88 

I min skola kan jag vara mig själv. 76 77 77 

I olika ämnen får jag prata om 
relationer och känslor. 43 45 44 

 

Kommunnivå  

Frågan med störst skillnad i resultat mellan könen är; ” Jag uppmuntras att delta 

i klassråd och elevråd (eller liknande)” där färre killar än tjejer svarat positivt på 

frågan: 54 procent jämfört med 61 procent.  

 

På området ”Trygghet och studiero” har resultaten för båda könen ökat i 

samtliga frågor förutom på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” där tjejerna 

ligger på samma resultat som förra året och killarna har minskat med en 

procentenhet. På området ”Delaktighet” har resultaten för båda könen ökat i 

samtliga frågor förutom på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 

åsikter” där killarna har samma resultat som förra året. På området 

”Bemötande” har tjejernas resultat ökat eller är densamma som förra året i 

samtliga frågor förutom på frågan ”Mina lärare bryr sig om mig” där den har 

minskat med fyra procentenheter. Killarnas resultat har minskat på tre frågor 

och är densamma på en fråga. På frågan ”I min skola respekterar vi varandra” 

har resultatet ökat med en procentenhet. Störst förändring har skett på frågan 
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”Mina lärare bryr sig om mig” där resultatet har minskat med sex 

procentenheter från förra året.  

 

Generellt sett har skillnaderna mellan könen ökat något jämfört med förra året 

när det gäller området ”Trygghet och studiero”. När det gäller området 

”Delaktighet” ligger skillnaderna på ungefär samma nivåer som förra året. För 

området ”Bemötande” har skillnaderna minskat något från förra året. Störst 

förändring mellan könen jämfört med föregående år är det på frågan ”I min 

skola kan jag vara mig själv” där skillnaden har minskat med sju procentenheter. 

 

Skolnivå 

Det finns en variation mellan skolorna för såväl tjejer som killars svar. Tjejerna 

är generellt mer positiva i sina svar än killarna. På frågan ”I olika ämnen får jag 

prata om relationer och känslor” är resultaten låga för båda könen. Lägst 

positiva svar har tjejerna på Fristadskolan med 25 procent. Lägst positiva svar 

har killarna på Viskaforsskolan med 34 procent. Fristadskolan har fått lägst 

antal positiva svar på frågorna från tjejerna (åtta av 13 frågor) och 

Daltorpskolan har fått lägst antal positiva svar från killarna (sex av 13 frågor).  

 

När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan 

”Jag har studiero på lektionerna” där variationen för tjejer ligger från 40 till 81 

procent och för killar från 52 till 78 procent. Inom området ”Delaktighet” är 

skillnaderna inte lika stora. Störst skillnad är på frågan ”Jag uppmuntras att delta 

på klassråd och elevråd” där variationen för tjejer ligger från 37 till 79 procent 

och för killar från 38 till 69 procent. När det gäller området ”Bemötande” är 

skillnaden störst på frågan ”I olika ämnen får jag prata om relationer och 

känslor” där variationen för tjejer ligger från 25 till 62 procent och för killar 

från 34 till 55 procent.  
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5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för 
elever i årskurs F-3  

 Svarsfrekvens 

Skolenheter 

Svarsfrekvens 
2017 (%) 

Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Diff 2019 till 
2020 

Aplaredskolan 40 45 56 41 -15 

Asklandaskolan 51 25 32 44 12 

Bergdalskolan 31 48 28 60 32 

Björkhöjdskolan …. 68 89 94 5 

Bodaskolan 8 1 5 7 2 

Borgstenaskolan 28 16 30 17 -13 

Bredaredskolan 52 54 65 77 12 

Byttorpskolan 10 32 28 59 31 

Daltorpskolan 42 34 14 43 29 

Dannikeskolan 23 14 5 43 38 

Ekarängskolan 0 13 11 47 36 

Engelbrektskolan 23 44 46 57 11 

Erikslundskolan 5 46 29 59 30 

Fjärdingskolan 6 11 13 22 9 

Gula skolan 41 19 69 50 -19 

Gånghesterskolan 59 71 73 72 -1 

Hestra Midgårdskolan 44 42 60 54 -6 

Kerstinsgårdskolan 82 64 81 55 -26 

Kinnarummaskolan 92 88 90 61 -29 

Kristinebergskolan 3 42 38 37 -1 

Myråsskolan 43 31 28 57 29 

Målsrydskolan 27 29 32 46 14 

Rångedalaskolan 44 29 27 24 -4 

Sandaredskolan 66 58 43 52 9 

Sandhultskolan 15 26 24 48 24 

Sjöboskolan 26 37 15 21 6 

Sjömarkenskolan 24 33 49 80 31 

Sparsörskolorna 30 38 66 78 12 

Svaneholmskolan 42 71 94 87 -7 

Svedjeskolan 35 20 36 69 33 

Särlaskolan .. .. 7 42 35 

Trandaredskolan 38 80 66 85 19 

Tummarpskolan 62 69 51 49 -2 

Viskaforsskolan 33 22 7 21 14 

Äsperedskolan 32 31 30 61 31 

Borås Stad 32 38 39 53 14 

 

Endast grönmarkerade skolor har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer 

2020, vilket normalt är den nedre gränsen för att överhuvudtaget redovisa 

statistiska resultat. Av den anledningen ingår endast skolor med en 

svarsfrekvens på 50 procent eller mer i analysen. 

(....) = Björkhöjdskolan fanns ej 2017 

(..) = Ej genomförd enkät 
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Den totala svarsfrekvensen för 2020 är 53 procent och har ökat jämfört med 

2019, då den var 39 procent. Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna. 

Det är endast 19 av 35 skolor som har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer. 

Av dessa skolor är det 13 av 19 som har ökat sin svarsfrekvens jämfört med 

föregående år. Högst svarsfrekvens 2020 har Björkhöjdskolan med 94 procent 

och lägst av de skolor som har minst 50 procent svarsfrekvens har Gula skolan 

med 50 procent. Sju skolor har gjort en kraftig ökning och två har gjort en 

kraftig minskning av de skolor som har en svarsfrekvens på minst 50 procent.  
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 Trygghet   

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Mitt barn känner 
sig tryggt i 
skolan 

Personalen på 
skolan arbetar 
aktivt för att alla 
barn skall vara 
trygga och må 
bra i skolan. 

Personalen 
arbetar aktivt 
mot 
diskriminering, 
trakasserier och 
kränkningar. 

Medel av 
procent 

Bergdalskolan 94 95 87 92 

Björkhöjdskolan 94 94 88 92 

Bredaredskolan 85 94 94 91 

Byttorpskolan 77 74 67 73 

Engelbrektskolan 94 82 76 84 

Erikslundskolan 78 69 71 73 

Gula skolan 100 96 90 95 

Gånghesterskolan 87 80 75 81 

Hestra Midgårdskolan 88 80 72 80 

Kerstinsgårdskolan 92 94 94 94 

Kinnarummaskolan 94 82 82 86 

Myråsskolan 95 86 69 83 

Sandaredskolan 96 92 78 89 

Sjömarkenskolan 96 83 76 85 

Sparsörskolan 93 88 84 88 

Svaneholmskolan 94 92 93 93 

Svedjeskolan 88 83 70 80 

Trandaredskolan 90 88 76 85 

Äsperedskolan 85 70 75 77 

Borås Stad 91 86 78 85 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Gula Skolan med 95 procent och 

lägst har Byttorpskolan och Erikslundskolan med 73 procent. Den fråga som 

fått högst totala resultat är ”Mitt barn känner sig trygg i skolan”: 91 procent. 

Gula skolan har det högsta resultatet med 100 procent och Byttorpskolan har 

det lägsta resultatet med 77 procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är 

”Personalen arbetar aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkningar”: 

78 procent. Bredaredskolan och Kerstinsgårdskolan har det högsta resultatet 

med 94 procent och Byttorpskolan har det lägsta resultatet med 67 procent.  
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 Delaktighet 

Skolenhet 

Andel Stämmer 
helt och hållet, 
Stämmer bra. 

(%) 

Samarbete mellan 
skola och hem är 
bra. 

Bergdalskolan 95 

Björkhöjdskolan 95 

Bredaredskolan 95 

Byttorpskolan 74 

Engelbrektskolan 88 

Erikslundskolan 82 

Gula skolan 97 

Gånghesterskolan 90 

Hestra Midgårdskolan 87 

Kerstinsgårdskolan 92 

Kinnarummaskolan 85 

Myråsskolan 89 

Sandaredskolan 95 

Sjömarkenskolan 88 

Sparsörskolan 90 

Svaneholmskolan 99 

Svedjeskolan 86 

Trandaredskolan 93 

Äsperedskolan 78 

Borås Stad 90 

 

Högst resultat 2020 har Svaneholmskolan med 99 procent och lägst har 

Byttorpskolan med 74 procent.  
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 Bemötande  

Skolenhet 

Andel Stämmer helt och hållet, Stämmer bra. (%) 

Jag känner 
mig 
välkommen 
till skolan. 

I skolan 
utvecklar mitt 
barn förmåga 
till 
medmänsklig-
het. 

I skolan 
kan mitt 
barn vara 
sig själv. 

I undervisningen 
låter lärarna 
barnen prata om 
relationer och 
känslor. 

Medel av 
procent 

Bergdalskolan 96 91 90 64 85 

Björkhöjdskolan 98 93 91 72 88 

Bredaredskolan 100 95 94 63 88 

Byttorpskolan 83 80 75 54 73 

Engelbrektskolan 96 89 90 55 82 

Erikslundskolan 80 84 73 73 78 

Gula skolan 99 96 97 66 89 

Gånghesterskolan 95 93 91 61 85 

Hestra Midgårdskolan 93 86 83 53 79 

Kerstinsgårdskolan 94 96 92 71 88 

Kinnarummaskolan 100 88 88 61 84 

Myråsskolan 95 88 87 41 78 

Sandaredskolan 99 97 95 76 92 

Sjömarkenskolan 95 87 89 53 81 

Sparsörskolan 95 90 90 54 82 

Svaneholmskolan 96 92 92 76 89 

Svedjeskolan 94 86 89 62 83 

Trandaredskolan 96 90 88 64 84 

Äsperedskolan 95 83 88 38 76 

Borås Stad 95 89 89 60 83 

 

Högst resultat gällande medel av procent har Sandaredskolan med 92 procent 

och lägst har Byttorpskolan med 73 procent. Frågan som har fått högst totala 

resultat är ”Jag känner mig välkommen till skolan”: 95 procent. Bredaredskolan 

och Kinnarummaskolan har de högsta resultaten med 100 procent och 

Erikslundskolan har det lägsta resultatet med 80 procent. Den fråga som har 

fått lägst totala resultat är ”I undervisningen låter lärarna barnen prata om 

relationer och känslor”: 60 procent. Sandaredskolan och Svaneholmskolan har 

det högsta resultaten med 76 procent och Äsperedskolan har det lägsta 

resultatet med 38 procent. Det är en stor variation i svaren vet ej/ingen åsikt 

från vårdnadshavarna på denna fråga, mellan 18 och 56 procent.  
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6 Skolklimatundersökningen kommunikationsklass 

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp 

som tar emot elever från årskurs 1 till 9. Kommunikationsklass tar emot elever 

med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning. 

 

 Svarsfrekvens 

Årskurs 4-6 har 100 procent och årskurs 7-9 har 92 procent svarsfrekvens. 

Vårdnadshavarnas svarsfrekvens ligger på 50 procent. Då det endast är 37 

elever i kommunikationsklass är det svårt att jämföra med övriga skolor. 

 

 Resultat 

Eleverna i årskurs 4-6 är mycket nöjda, variationen ligger mellan 94 och 100 

procent positiva svar på frågorna. Variationen är större bland 7-9-eleverna, 

mellan 55 och 91 procent positiva svar på frågorna. Av de frågor som får lägre 

andel positiva svar har eleverna i större utsträckning svarat vet ej/ingen åsikt. 

Den fråga som sticker ut är "Jag har studiero på lektionerna" där 27 procent 

angett ett negativt svar. Vårdnadshavarna är mycket nöjda med skolan, några 

önskar ett bättre samarbete mellan hem och skola. 
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7 Skolklimatundersökningen grundsärskolan  

 Svarande elever 

När det gäller grundsärskolan har huvudmannen gjort en bedömning att de 

elever som har förmågan att svara på skolklimatundersökningen utifrån sin 

funktionsnedsättning har deltagit i skolklimatundersökningen, i vissa fall med 

stöd ifrån vuxna.  

 

 Resultat  

Fråga.     Kön 

Andel elever som svarar "Ja" (%) 

Erikslundskolan, 
särskola  

Fjärdingskolan, 
särskola 

Mina lärare bryr sig om mig 

Totalt 91 100 

Tjejer 83 100 

Killar 95 100 

Ibland får jag vara med och bestämma i skolan 

Totalt 79 91 

Tjejer 58 78 

Killar 91 100 

Vi är bra kompisar på min skola 

Totalt 82 95 

Tjejer 75 89 

Killar 86 100 

 

På skolnivå har Grundsärskolan Fjärdingskolan högst resultat på samtliga frågor 

oavsett kön. Den fråga som fått högst totala resultat på båda skolorna är ”Mina 

lärare bryr sig om mig”: Grundsärskolan Erikslundskolans resultat har minskat 

med sju procentenheter och Grundsärskolan Fjärdingskolans resultat har ökat 

med sex procentenheter jämfört med förra året. Den fråga som fått lägst totala 

resultat är ”Ibland får jag vara med och bestämma i skolan”: Grundsärskolan 

Erikslundskolans resultat har minskat med tre procentenheter och 

Grundsärskolan Fjärdingskolan resultat har ökat med åtta procentenheter 

jämfört med förra året.  

 

Tjejerna har färre positiva svar jämfört med killarna i samtliga frågor på båda 

skolorna förutom på frågan ”Mina lärare bryr sig om mig” där alla elever på 

Grundsärskolan Fjärdingskolan svarar positivt oavsett kön. På båda skolorna är 

det störst skillnad i svaren mellan tjejer och killar på frågan ”Ibland får jag vara 

med och bestämma i skolan”. 

 

Resultatet som är redovisat i procent påverkas av den ojämna 
könsfördelningen, cirka 60 procent killar och 40 procent tjejer, i kombination 
med få elever. 
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8 Redovisade anmälningar om kränkande behandling 
till huvudman 2019  

 Inledning 

Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta 

till rektor. 

 

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, till och från 

skolan och händelser som sker på internet och fritiden som påverkar 

skolsituationen är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

 

När rektor får kännedom om att ett barn upplever sig kränkt ska detta 

omgående anmälas till huvudmannen enligt gällande rutin och skollagen. 

Anmälan ska alltid utredas, eventuella åtgärder ska vidtas och utvärderas. När 

kränkningarna har upphört ska ärendet avslutas och dokumentationen ska 

anmälas till huvudmannen. 
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 Resultat  

 

Resultatet visar att 2019 inkom totalt 1787 anmälningar gällande kränkande 

behandling varav 981 har en redovisad avslutad utredning. 22 anmälningar om 

kränkande behandling avser fritidshem i jämförelse med förra året då det var 

tolv stycken. Antalet anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka, 

mellan 2018 och 2019 var ökningen 25 procent. Andel avslutade utredningar 

överstiger nu 50 procent. 2018 rapporterades 42 procent avslutade utredningar, 

samma siffra för 2019 är 55 procent. 

 

 
 
 

Totalt Totalt

Enhet

Antal 

elever

Antal

Anmälningar

Antal

Avslutade

Antal

Anmälningar

Antal

Avslutade

Antal

Anmälningar

Antal

Avslutade Avslutade %

Aplaredskolan F-6 80 0 0 0

Asklandaskolan F-6 279 13 5 13 5 38

Bergdalskolan F-6 374 35 20 1 1 36 21 58

Björkhöjdskolan F-6 93 3 3 3 3 100

Bodaskolan 7-9 443 4 3 4 3 75

Bodaskolan F-6 275 8 8 8 8 100

Bodaskolan Kom-klass 36 10 10 10 10 100

Bodaskolan A-resurs 7 0 0 0

Borgstenaskolan F-6 92 43 19 43 19 44

Borgstenaskolan SU-grupp 5 0 0 0

Bredaredskolan F-6 122 7 7 7 7 100

Byttorpskolan F-6 247 61 33 61 33 54

CFL n/a 6 4 6 4 67

Dalsjöskolan 7-9 429 73 66 73 66 90

Dalsjöskolan 4-6 181 40 35 40 35 88

Dalsjöskolan SU-grupp 6 1 1 1 1 100

Daltorpskolan 7-9 514 1 1 1 1 100

Daltorpskolan Kronäng F-6 211 83 58 83 58 70

Dannikeskolan F-6 70 0 0 0

Ekarängskolan F-6 328 22 17 22 17 77

Engelbrektskolan 7-9 342 11 3 11 3 27

Engelbrektskolan F-6 427 19 10 19 10 53

Erikslundskolan 7-9 230 65 9 65 9 14

Erikslundskolan F-6 136 10 4 10 4 40

Erikslundskolan Sär 64 0 0 0

Fjärdingskolan F-6 357 73 61 73 61 84

Fjärdingskolan Sär 43 0 0 0

Fristadskolan 7-9 345 9 8 9 8 89

Gula skolan F-6 244 26 6 1 27 6 22

Gånghesterskolan F-6 200 0 0 0

Hestra Midgårdsskolan F-6 440 84 51 84 51 61

Kerstinsgårdskolan F-6 97 5 5 5 5 100

Kinnarummaskolan F-6 98 24 9 6 30 9 30

Kristinebergskolan F-6 433 14 8 14 8 57

Myråsskolan F-6 524 65 51 65 51 78

Målsrydskolan F-6 111 10 6 10 6 60

Rångedalaskolan F-6 49 6 5 6 5 83

Sandaredskolan F-6 436 160 122 3 3 163 125 77

Sandgärdskolan 7-9 404 15 8 15 8 53

Sandhultskolan F-6 150 7 2 7 2 29

Sjöboskolan F-6 347 308 92 6 2 314 94 30

Sjömarkenskolan F-6 390 64 24 64 24 38

Sparsörskolan F-6 295 84 31 84 31 37

Svaneholmskolan F-6 149 14 10 14 10 71

Svedjeskolan F-3 141 15 10 15 10 67

Särlaskolan 7-9 216 28 7 28 7 25

Särlaskolan F-6 218 59 49 59 49 83

Trandaredskolan F-6 498 47 27 47 27 57

Tummarpskolan F-6 186 25 19 25 19 76

Viskaforsskolan 7-9 214 27 10 27 10 37

Viskaforsskolan F-6 316 60 12 60 12 20

Äsperedskolan F-6 108 21 21 5 5 26 26 100

Totalsumma 12000 1765 970 22 11 1787 981 55

Förskoleklass/Grundskola Fritids Totalt

Skolform
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9 Plan mot kränkande behandling och diskriminering  

 Inledning 

Huvudmannen ska enligt Skollagen se till att det varje år upprättas en Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering på varje särskild verksamhet med en 

översikt över de åtgärder som behöver vidtas för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som man avser att påbörja 

eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas med i efterföljande års plan2. Utifrån 

Diskrimineringslagen ska verksamheter arbeta med aktiva åtgärder för att på så 

sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder3. 

 

Planen mot kränkande behandling och diskriminering ska upprättas, följas upp 

och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet som planen 

gäller för. Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad4. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att 

delta i arbetet med verksamhetens Plan mot kränkande behandling och 

diskriminering5. 

 

I planen bör också anges en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor eller någon 

med motsvarande ledningsfunktion och personal. Planen bör också innehålla de 

rutiner som verksamheten har för akuta situationer6. 

Förklaring till tabeller: 

J = Ja, det framkommer i planen 

N = Nej, det framkommer inte i planen 

R = Revidering pågår 

 

Kodningen J/N tillsammans med färgsättningen indikerar om lagkraven 

uppfylls eller inte gällande innehållet i skolenheternas planer mot kränkande 

behandling och diskriminering.  

 

 

 

                                                      
2 6 kap. 8 § Skollagen 
3 3 kap. 1 § Diskrimineringslagen 
4  Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande 
behandling (2006:1083) 
5 4 kap. 4 § Skollagen 
6 Skolverket (2019) - Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot 
trakasserier och kränkningar  
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 Kartläggning, analys, utvärdering och rutiner 

Skolenhet Dokumentation Rutiner - arbetsgång 

  
Kartläggning av 
skolan 

Analys av 
kartläggning 

Utvärdering 
föregående 
års plan 

Rutin: 
elev/elev 

Rutin: 
Personal/ 
elev 

Aplaredskolan F-6 N N J J J 

Asklandaskolan F-6 J J N J J 

Bergdalskolan F-6 J N N J J 

Björkhöjdskolan F-6 J J J N N 

Bodaskolan F-6 J J J J J 

Bodaskolan 7-9 J J J N N 

Bodaskolan A-resurs J J J N N 

Bodaskolan Komm J J J J J 

Borgstenaskolan F-6 J J J J J 

Bredaredskolan F-6 J J J N N 

Byttorpskolan F-6 J J J J J 

Dalsjöskolan 4-6 
J J J J J 

Dalsjöskolan 7-9 

Daltorpskolan F-6  N N  N N N 

Daltorpskolan 7-9  R R  R R R 

Dannikeskolan F-6 J J J N N 

Ekarängskolan F-6 J N J N N 

Engelbrektskolan F-6 
J J J N N 

Engelbrektskolan 7-9 

Erikslundskolan F-6 J J J J J 

Erikslundskolan 7-9 J J J J J 

Fjärdingskolan F-6 J J J J J 

Fristadskolan 7-9 N N N J J 

Erikslundskolan, särskola N  N  J  J J 

Fjärdingskolan, särskola J N N N N 

Gula Skolan F-6 J J N J J 

Gånghesterskolan F-6 J J J J J 

Hestra Midgårdskolan F-6 N N J J J 

Kerstinsgårdskolan F-3 J J J N N 

Kinnarummaskolan F-6 J J N N N 

Kristinebergskolan F-6 N N N J J 

Myråsskolan F-6 J J J J J 

Målsrydskolan F-6 J J J N N 

Rångedalaskolan F-6 J J J N N 

Sandaredskolan F-6 J J J J J 

Sandgärdskolan 7-9 J J J J J 

Sandhultskolan F-6 J J N J J 

Sjöboskolan F-6 J J J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J J J N J 

Sparsörskolan F-6 J J N N N 

Svaneholmskolan F-6 J J N N J 

Svedjeskolan F-3 J J J N N 

Särlaskolan F-6 J J J J J 

Särlaskolan 7-9 N N N J J 

Trandaredskolan F-6 J J J J J 

Tummarpskolan F-3 J J N N N 

Viskaforsskolan F-6 N N N N N 

Viskaforsskolan 7-9 N N N N N 

Äsperedskolan F-6 J J N N N 

Antal Ja 37 34 30 25 27 

Antal nej 9 12 16 21 19 
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 Främjande arbete  

Skolenhet Dokumentation 

  
Främjande 
arbete 

Beskrivande/mål 
kring främjande 

Ansvarig kring 
främjande 

Tidsatt kring 
främjande 

Aplaredskolan F-6 J N N N 

Asklandaskolan F-6 J J J J 

Bergdalskolan F-6 J J J J 

Björkhöjdskolan F-6 J N N N 

Bodaskolan F-6 J J J J 

Bodaskolan 7-9 J N N N 

Bodaskolan A-resurs J N N N 

Bodaskolan Komm J N N N 

Borgstenaskolan F-6 J J J J 

Bredaredskolan F-6 J N N N 

Byttorpskolan F-6 J J J J 

Dalsjöskolan 4-6 
J  N  N  N 

Dalsjöskolan 7-9 

Daltorpskolan F-6 J N N N 

Daltorpskolan 7-9 R R R R 

Dannikeskolan F-6 J N N N 

Ekarängskolan F-6 J N N N 

Engelbrektskolan F-6 
J N N N 

Engelbrektskolan 7-9 

Erikslundskolan F-6 N N N N 

Erikslundskolan 7-9 N N N N 

Fjärdingskolan F-6 J J J J 

Fristadskolan 7-9 J J J N 

Erikslundskolan, särskola N N N N 

Fjärdingskolan, särskola J N N N 

Gula Skolan F-6 J J J N 

Gånghesterskolan F-6 J N N N 

Hestra Midgårdskolan F-6 J N N N 

Kerstinsgårdskolan F-3 J J N N 

Kinnarummaskolan F-6 J N N N 

Kristinebergskolan F-6 N N N N 

Myråsskolan F-6 N N N N 

Målsrydskolan F-6 J N N N 

Rångedalaskolan F-6 J N N N 

Sandaredskolan F-6 J J J J 

Sandgärdskolan 7-9 J J J J 

Sandhultskolan F-6 J J N N 

Sjöboskolan F-6 J J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J J J J 

Sparsörskolan F-6 N N N N 

Svaneholmskolan F-6 J N N N 

Svedjeskolan F-3 J N N N 

Särlaskolan F-6 J J J J 

Särlaskolan 7-9 J N J N 

Trandaredskolan F-6 J J J J 

Tummarpskolan F-3 J N N N 

Viskaforsskolan F-6 N N N N 

Viskaforsskolan 7-9 N N N N 

Äsperedskolan F-6 J J N N 

Antal Ja 38 17 15 12 

Antal nej 8 29 31 34 
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 Förebyggande arbete 

Skolenhet Dokumentation 

  
Förebyggande 
arbete 

Beskrivande/mål     
kring 
förebyggande 

Ansvarig kring 
förebyggande 

Tidsatta kring 
förebyggande 

Aplaredskolan F-6 J J J N 

Asklandaskolan F-6 J J J J 

Bergdalskolan F-6 J J J J 

Björkhöjdskolan F-6 J N N N 

Bodaskolan F-6 J J J J 

Bodaskolan 7-9 J J J N 

Bodaskolan A-resurs J N N N 

Bodaskolan Komm J N N N 

Borgstenaskolan F-6 J J J J 

Bredaredskolan F-6 J N N N 

Byttorpskolan F-6 J J J J 

Dalsjöskolan 4-6 
J J J J 

Dalsjöskolan 7-9 

Daltorpskolan F-6 J J N J 

Daltorpskolan 7-9 R R R R 

Dannikeskolan F-6 J J J J 

Ekarängskolan F-6 J J J N 

Engelbrektskolan F-6 
J J N N 

Engelbrektskolan 7-9 

Erikslundskolan F-6 J J J J 

Erikslundskolan 7-9 J J J J 

Fjärdingskolan F-6 J J J J 

Fristadskolan 7-9 J J J N 

Erikslundskolan, särskola N N N N 

Fjärdingskolan, särskola J N N N 

Gula Skolan F-6 J J J N 

Gånghesterskolan F-6 J J J N 

Hestra Midgårdskolan F-6 J N N N 

Kerstinsgårdskolan F-3 J J N N 

Kinnarummaskolan F-6 J N N N 

Kristinebergskolan F-6 N N N N 

Myråsskolan F-6 J J J N 

Målsrydskolan F-6 J J J J 

Rångedalaskolan F-6 J N J N 

Sandaredskolan F-6 J J J J 

Sandgärdskolan 7-9 J J J J 

Sandhultskolan F-6 J J J J 

Sjöboskolan F-6 J J J J 

Sjömarkenskolan F-6 J J J N 

Sparsörskolan F-6 J J J N 

Svaneholmskolan F-6 J N N N 

Svedjeskolan F-3 N N N N 

Särlaskolan F-6 J J J J 

Särlaskolan 7-9 J N J N 

Trandaredskolan F-6 J J J J 

Tummarpskolan F-3 J J J J 

Viskaforsskolan F-6 N N N N 

Viskaforsskolan 7-9 N N N N 

Äsperedskolan F-6 J J N N 

Antal Ja 41 31 29 19 

Antal nej 5 15 17 27 
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Grundskoleförvaltningen har inför årets Kvalitetsrapport valt att granska alla 

skolorenheters Plan mot kränkande behandling och diskriminering. I detta 

arbete har tillgängligheten till planerna granskats genom att säkerställa att de 

finns tillgängliga på skolornas hemsidor. Innehållet i planerna har granskats för 

att säkerställa att de uppfyller lagkraven. 

 

Flera brister har uppmärksammats, störst brister finns i planernas struktur och 

innehåll samt publicering av aktuell plan på skolornas hemsidor. Majoriteten av 

skolorna redovisar ett främjande och förebyggande arbete. I de flesta planer är 

det dock inte tydligt vad de olika aktiviteterna/åtgärderna innebär, vad de har 

för mål, vem som är ansvarig för dessa eller när de ska genomföras. En annan 

brist är att flera skolor blandar ihop vad som är en del av kartläggningen, det 

främjande arbetet och det förebyggande arbetet.  

 

Planerna granskades senast inför Kvalitetsrapport värdegrund 2018. 

Slutsatserna var att störst brister fanns kring utvärdering av förra årets plan 

samt ansvarsfrågan för aktiviteter/åtgärder och deras tidsplanering. Bristerna 

som identifierades 2018 återkommer även i år. Till skillnad från 2018 har 

aktiviteter/åtgärder även granskats för att tydliggöra att det främjande och 

förebyggande arbetet behöver vara målinriktat. 
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10 Rektorernas reflektioner  

Årets kvalitetskonferens blev inställd på grund av den rådande pandemin 

orsakat av coronaviruset. Rektorer har tillsammans med sin personal diskuterat 

och dokumenterat sina resultat från skolklimatundersökningen samt frågor 

kring kränkande behandling, främlingsfientlighet och rasism samt jämställdhet.  

 

 Skolklimatundersökningen 

De flesta rektorer på 4-6-skolorna är nöjda med sina resultat från 

skolklimatundersökningen gällande värdegrundsfrågor. Några rektorer är inte 

nöjda med sina resultat och lyfter upp några åtgärder: Det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet kring värdegrund behöver fortgå, utvecklas och följas 

upp, det behöver föras diskussioner med eleverna kring trygghet och hur 

personal och elever tillsammans kan skapa det, relationerna mellan vuxna och 

elever behöver stärkas och arbetet med kränkande behandling omorganiseras.  

 

Något som flera rektorer nämner är att organiserade rastaktiviteter ökar 

elevernas trygghet på rasterna. Många rektorer vill utveckla eller starta ett aktivt 

arbete kring rastaktiviteter. Några lyfter även upp behovet av att beakta genus 

och normer i detta arbete. Effektiv rasttillsyn där många vuxna hjälps åt och är 

synliga för eleverna är andra insatser som rektorerna menar förebygger 

kränkande behandling. Flera rektorer har upptäckt att resultaten från 

skolklimatundersökningen påverkas positivt när de har haft ett specifikt 

fokusområde t.ex. studiero. Andra åtgärder som rektorer anser gett resultat är 

utökat samarbete med elevhälsan kring värdegrundsarbetet och ett strukturerat 

arbete kring kränkande behandling och diskriminering. Samsyn bland personal 

kring skolans värdegrundsarbete, stabila personalgrupper och goda relationer 

ses som framgångsfaktorer i skolornas värdegrundsarbete. 

 

Flera rektorer för också diskussioner kring behov av att utveckla elevernas 

delaktighet. På en del skolor är det fler tjejer än killar som svara positivt på 

frågorna. Ett resonemang kring orsaken är att killar ofta hörs och tar mer plats i 

skolan och när personalen har uppmärksammat detta fördelar personalen ordet 

mer jämställt mellan könen. Killarna kan då uppfatta det som om de inte blir 

lika lyssnade på och därmed inte får vara med och bestämma lika mycket. 

Många rektorer bedömer att det är små eller inga könsskillnader mellan svaren i 

skolklimatundersökningen.  En skola har tillsammans med eleverna tagit fram 

en gemensam definition av vad studiero betyder: ”Studiero är när jag är 

koncentrerad och har fokus på rätt uppgifter”. 

 

Rektorer för 7-9-skolorna anser att resultaten ligger ungefär i linje med förra 

årets resultat och att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. 

Rektorerna anser att när skolan har fokus på vissa frågor t.ex. studiero och gör 

insatser får det effekt vilket går att utläsa genom höjda resultat i 

skolklimatundersökningen. Flera uttrycker att hög vuxennärvaro leder till en 

tryggare skola och någon lyfter att stabil leding och kontinuitet i kollegiet verkar 

positivt på skolklimatet. På en skola har det visat sig att klasser som har bytt 
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lärare i högre grad än andra klasser har färre positiva svar i 

skolklimatundersökningen. Elever på en skola menar att studieron varierar på 

olika lektioner och att den framförallt beror på vilken studiero läraren skapar 

samt vilken tid på dagen som lektionen genomförs. Vidare menar eleverna att 

lärarna måste våga agera när elever missköter sig. Rektorerna ser att det finns 

ett fortsatt behov av att utveckla värdegrundsarbetet eller fortsätta med det som 

redan har gett bra resultat.  

 

Vårdnadshavarna som har svarat på skolklimatundersökningen är över lag 

positiva till skolan. Flera skolor har utvecklat sitt arbete kring rastaktiviteter och 

kommer att fortsätta utveckla arbetet för att öka tryggheten och förebygga 

förekomsten av kränkande behandling och trakasserier. Flera rektorer anser att 

de behöver utveckla sin kommunikation med vårdnadshavarna för att de ska få 

större insyn i hur skolan t.ex. arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande 

behandling samt hur lärarna lyfter frågor kring relationer och känslor i 

undervisningen. Detta kan t.ex. ske vid föräldramöten, föräldraråd och i 

veckobrev.  

 

 Kränkande behandling – näthat och kränkningar som sker 

på fritiden som påverkar skolsituationen 

Rektorerna på F-6-skolor anser att problematiken med kränkningar på nätet är 

främst förekommande i de äldre årskurserna, en del noterar att det börjar krypa 

neråt i åldrarna. En faktor som påverkar är tillgången till digitala enheter med 

nätuppkoppling på fritiden. Flera skolor arbetar aktivt och på ett systematiskt 

sätt. Det handlar bland annat om återkommande arbete årskursvis med 

frågorna där stöd ges bland annat av skolkurator eller IKT-pedagog. Många 

skolor har även under det gångna året haft en föreläsning av Maria Dufva om 

”mitt barn på nätet”. Ibland har även vårdnadshavare blivit inbjudna till dessa 

föreläsningar. Elever har efter föreläsningen haft lättare att berätta för 

skolpersonal om något hänt på nätet. 

 

Det finns en medvetenhet hos rektorerna på 7-9-skolorna att det förekommer 

kränkningar på nätet och några rektorer menar att de ofta får agera utifrån 

nätkränkningar. Samtidigt finns det en medvetenhet om ett mörkertal. Det ses 

som ett utvecklingsområde och tankar finns kring hur det kan förbättras, 

exempel är projektet ”Säkra varje unge” eller arbeta med material av Maria 

Dufva. Det behövs en bättre förståelse för ansvarsfrågan när det gäller 

kränkningar som sker på nätet/fritiden, vad ligger i föräldraansvaret kontra 

skolansvaret? 

 

 Främlingsfientlighet och rasism  

Majoriteten av rektorerna på F-6-skolorna svarar att det existerar någon form 

av främlingsfientlighet och rasism på skolan. Flertalet av dessa rektorer svarar 

att de haft enstaka incidenter, oftast i form av jargong, skämt och kommentarer. 

Flera rektorer svarar att det säkert kan förekomma mer än vad de känner till. I 

de lägre årskurserna är det mindre vanligt. Rektorerna tror att det beror på att 
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de yngre eleverna inte tänker lika mycket på olikheter utan istället visar 

nyfikenhet och ställer frågor. På skolor med större andel elever med utländsk 

bakgrund är det vanligare med större acceptans för olika etniciteter och 

religionstillhörigheter. Tre skolor med större andel elever med utländsk 

bakgrund har också svarat att det finns främlingsfientlighet och rasism mellan 

elever från olika folkgrupper och att det är problematiskt att hantera detta. 

 

De flesta rektorer som angett att det förekommer kränkningar och 

diskriminering på grund av religion och etnicitet svarar att elever i de lägre 

åldrarna inte förstår innebörden av det de sagt och vad olika skällsord betyder. 

Flera rektorer svarar att skolan agerar aktivt och direkt enligt Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering när det uppstår kränkningar. 

Merparten av rektorerna uppger att arbetet kring främlingsfientlighet och 

rasism ingår i det vanliga värdegrundsarbetet, därför har de inget särskilt fokus 

på frågan. Några exempel på främjande och förebyggande arbete som skolorna 

lyfter fram utöver undervisning i demokrati, religion och allas lika värde är: 

temadagar som FN-dagen och Barnkonventionen, medvetenhet vid inköp av 

läromedel och fungerande elevhälsoteam. Personal från några skolor har också 

deltagit i en föreläsning om hedersrelaterat våld och extremism. 

 

Några rektorer med få utlandsfödda elever ger förslag på större samarbete med 

andra skolor i Borås t.ex. vänskolor. De vill få besök eller besöka en annan 

skola med högre andel elever med utländsk bakgrund för att öka kunskaper om 

olika etniciteter. Eleverna skulle även kunna brevväxla i både pappersform och 

digitalt med varandra. Några skolor understryker även vikten av att öka 

kunskapen om olika traditionen och religioner. 

 

Tre rektorer på 7-9-skolor anser att de inte upplever någon uttalad problematik 

inom området. Rektorernas förklaringar är: kännedom saknas om eventuell 

problematik, lyckat värdegrundsarbete och bra klassammansättningar. 

Dessutom nämns goda relationer mellan elever där det finns en hög acceptans 

för olikheter och att elever är vana att umgås med skolkompisar som har olika 

etniska ursprung och utövar olika religioner. Fyra rektorer upplever att 

främlingsfientlighet och rasism förekommer. En skola anser att rasismen delvis 

har ökat i takt med att skolan fått färre elever med utomeuropeisk bakgrund. 

En annan rektor menar att det finns elever som anser att elever från andra 

länder inte kan ses som jämlika och att rasistiska uttryck är vanliga. Merparten 

rektorer lyfter att det förekommer en hård jargong och olämpligt språkbruk, 

ibland även på språk som inte lärarna förstår. Rektorer lyfter att lärare arbetar 

medvetet för att motverka främlingsfientlighet och rasism i skolan. Trots att en 

rektor uppger att de arbetar aktivt inom området anser rektor att det finns för 

lite erfarenheter av ett mångkulturellt perspektiv och ser därför det som ett 

utvecklingsområde. Det arbetas främjande och förebyggande i undervisningen i 

de olika ämnena på flera sätt: temadagar som t ex FN-dagen, undervisning om 

minoriteter och förintelsens minnesdag. Dessutom deltar flera skolor i olika 

projekt inom området jämlikhet och människors lika värde. Hösten 2019 
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besökte elevrepresentanter i årkurs nio koncentrationslägret Auschwitz. Efter 

resan har eleverna haft en aktiv roll i att sprida sina nya kunskaper och 

upplevelser för att därmed öka medvetenhet om främlingsfientlighet och 

rasism. 

 

 Jämställdhet  

Det är ett fåtal rektorer på såväl F-6-skolor som 7-9-skolor som har valt 

jämställdhet som ett utvecklingsområde. De flesta rektorer är medvetna om 

skolans uppdrag utifrån skollagen däremot saknas konkreta arbetsmetoder och 

systematik. Ingen av rektorerna på vare sig F-6- eller 7-9-skolor vittnar om ett 

långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-06-16 
Referens 

      
Sida 

44(59) 

 

Värdegrund 2020 

11 Analys  

 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna både för årskurs 4-6 och för 

7-9 och det finns inga mönster eller tendenser som förklarar detta, utan det 

beror på hur skolan organiserar genomförande av skolklimatundersökningen. 

Informationsinsatser från huvudmannen är en av flera bidragande orsaker till en 

ökad svarsfrekvens för skolklimatundersökningen. Sex skolor i årskurs 4-6 och 

tre skolor i årskurs 7-9 har varje år ökat sin svarsfrekvens eller legat på samma 

svarsfrekvens något eller några år under perioden 2017-2020. 

Svarsfrekvensen är fortfarande låg för skolklimatundersökningen till 

vårdnadshavare till elever i årskurs F-3 även om en förbättring har skett från 39 

procent till 52 procent. Analysen är avgränsad till endast de 19 skolor som har 

en svarsfrekvens på 50 procent eller högre. Detta är en ökning med sju skolor 

jämfört med 2019. En trolig orsak till ökning är att skolklimatundersökningen 

öppnades redan i början på januari vilket möjliggjorde att enkäten kunde 

genomföras vid bland annat utvecklingssamtal. Det krävs dock ett fortsatt 

aktivt arbete för en ökad svarsfrekvens. Skolor som har en hög svarsfrekvens 

genomför skolklimatundersökningen när vårdnadshavare hämtar sina barn på 

fritidshemmet, vid utvecklingssamtal eller vid annat möte. Det finns fler 

utmaningar: att nå ut med information till vårdnadshavare som har andra 

modersmål än svenska, vårdnadshavare som inte behärskar eller har tillgång till 

tekniska hjälpmedel samt vårdnadshavare som inte vill svara på enkäter. 

 

 Elevenkät 4-6 och 7-9  

Resultaten varierar mellan de olika skolorna oavsett skolornas storlek, 

geografiska placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka 

respektive svagare områden, för såväl årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Det finns 

skillnader i resultat mellan årskurs 4-6 och 7-9 inom samtliga områden där 

resultaten är sämre för årskurs 7-9. Generellt följer Borås Stad den nationella 

trenden att yngre elever är mer nöjda med sin skolgång än vad äldre elever är7. 

 

Resultatet är en ögonblicksbild som påverkas av svarsfrekvensen vilket kan leda 

till stora förändringar mellan åren för respektive skola. Orsakerna till den stora 

variationen mellan skolornas resultat beror i huvudsak på elevernas upplevelse 

av skolklimatet. Resultatet påverkas av hur skolorna bedriver 

värdegrundsarbetet samt organiserar undervisning och stöd till elever med 

särskilda behov. Skolklimatet påverkas av rektors ledarskap, ledarskap i 

klassrum, goda relationer, tillgång till elevhälsopersonal samt omsättning av 

personal och elever.  

 

Det är relativt många elever som väljer svarsalternativ vet ej/ingen åsikt vilket 

innebär att skolor inte har en fullständig bild av elevernas upplevelse av sin 

skolsituation. Det finns en variation på skolnivå där variationen är större på 4-6 

                                                      
7 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 



Borås Stad 
Datum 

2020-06-16 
Referens 

      
Sida 

45(59) 

 

Värdegrund 2020 

skolor jämfört med 7-9-skolor. Det finns ett behov av att genomföra enkäten 

på ett sådant sätt att elever förstår frågorna och är engagerade samt att resultat 

återkopplas till eleverna.  

 

I år är det endast Svaneholmskolan som har generellt höga resultat oavsett fråga 

för årskurs 4-6 utifrån de olika områdena ”Trygghet och studiero”, 

”Delaktighet” samt ”Bemötande”. Förra året var det fyra skolor som hade det 

varav Svaneholmskolan var en av dem. Byttorpskolan och Viskaforsskolan har 

generellt sett låga resultat, förra året var det två andra skolor. Variationerna i 

resultat mellan skolorna gäller även för årskurs 7-9 utifrån respektive fråga. 

Jämför man däremot medel av procent utifrån de olika områdena ”Trygghet 

och studiero”, ”Delaktighet” och ”Bemötande” ser man tydligt att vissa skolor 

som Bodaskolan, Engelbrektskolan och Sandgärdskolan generellt har högre 

resultat. Daltorpskolan och Fristadskolan har låga resultat. Resultatet för alla 

årskurser beror i huvudsak på hur rektor organiserar och tillsammans med sin 

personal bedriver skolans värdegrundsarbete snarare än vilka förutsättningar 

som finns för dessa skolor såsom socioekonomi, skolans storlek, tätort eller 

landsbygd. Eftersom resultaten varierar från år till år krävs det att skolorna 

säkerställer att arbetet bedrivs inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

11.2.1 Trygghet och Studiero  
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” för elever i 

årskurs 4-6 och 7-9 under 2020 är ungefär densamma som föregående år. 

Resultatet minskade kraftigt 2017 och fortsatte att minska de efterföljande åren. 

Majoriteten av skolorna har antingen haft ett stabilt resultat eller ett resultat 

som varierar från år till år. Fristadskolan har haft en negativ trend för hela 

perioden 2017-2020.  

 

Skollagen är tydlig när det gäller vilka krav som kan ställas på en skola. Alla 

elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero8. I 

Skolverkets rapport lyfter eleverna fram att elevers ”upplevelse av trygghet” är 

starkt sammankopplad med goda relationer med vuxna och med andra elever. 

Att det finns en hög närvaro av vuxna i lokalerna och att de kan vara trygga i att 

det alltid finns någon där. De vill ha vuxna som säger ifrån, som agerar snabbt 

och konsekvent och vuxna som tar ansvar för att fånga deras erfarenheter9. 

Elever med funktionsnedsättning och elever som inte betecknar sig som 

heterosexuella känner sig mer otrygga och utsatta för kränkande behandling10. 

Rektorernas skriftliga reflektioner utifrån skolklimatundersökningen kring 

trygghet ligger i linje med Skolverkets rapport om elevernas upplevelser.  

 

Resultatet för studiero har förbättrats i jämförelse med förra året för årskurs 4-6 

och 7-9. Ökningen för årskurs 4-6 är 17 procentenheter och för årskurs 7-9 är 

ökningen 15 procentenheter. Trots ökningen är det fortfarande denna fråga 

                                                      
8 SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, 
studiero och studiemotivation? 
9 Skolverkets rapport 471 2018 ” Ordningsregler och disciplinära åtgärder” sid 56 
10 LUPP enkät 2018 
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som får lägst resultat inom området ”Trygghet och studiero” för både årskurs 

4-6 och 7-9. Det finns även en spridning i resultatet mellan skolorna, för 

årskurs 4-6 från 43 till 93 procent och för årskurs 7-9 från 48 procent till 80 

procent. Spridningen tyder på att vissa skolor har haft ett framgångsrikt arbete 

samtidigt som andra har behov av flera åtgärder för att höja sina resultat. Det är 

även viktigt att notera att frågan omformulerades för årets enkät. Förra året löd 

frågan ”På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig” till ”Jag har studiero på 

lektionerna”. 

 

Skolinspektionens årsrapport 2019 visar att skolor som uppnår de högre 

kvalitetskriterierna för studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och en 

samsyn bland lärarna. Rapporten visar att elevgruppen inte är den avgörande 

faktorn för om lektionen präglas av studiero eller inte, utan lärarens 

förutsättningar att skapa studiero i undervisningen. Rektorers och lärares 

ledarskap och en trygg skolmiljö är nyckelpunkter för en hög nivå av trygghet 

och studiero11. Rektorernas skriftliga reflektioner utifrån 

skolklimatundersökningen kring studiero ligger i linje med Skolverkets rapport 

om elevernas upplevelser. 

 

Könsskillnader  

Resultatet gällande studiero för både tjejer och killar är fortfarande lägst i 

relation till de andra frågorna inom området ”Trygghet och studiero”. För såväl 

tjejer som killar i årskurs 4-6 och 7-9 har resultaten ökat eller är oförändrat från 

föregående år i samtliga frågor. Gällande frågan ”Jag har studiero på 

lektionerna” har resultaten ökat mest för såväl killar som tjejer i årskurs 4-6 och 

7-9. Borås Stad följer den nationella trenden att tjejer upplever mindre studiero 

jämfört med killar12. I jämförelse med årskurs 4-6 har årskurs 7-9 lägre resultat i 

samtliga frågor oavsett kön. Zimmerman beskriver att killar agerar utifrån en 

anti-pluggkultur när de skapar sin manlighet, det får också konsekvenser för 

tjejer som störs av killarnas beteende, tjejerna kan också utsättas för 

nedsättande kommentarer när de engagerar sig i skolarbetet. Vidare nämner han 

att tjejer ibland används som ”stötdämpare” i klassrummet genom att placeras 

mellan stökiga killar13 vilket sannolikt påverkar deras upplevelse av studiero. För 

att såväl tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de 

begränsande könsnormer som finns i samhället och uttrycka höga och positiva 

förväntningar på samtliga elever oavsett kön. Skolor behöver bedriva ett 

jämställdhetsarbete som bemöter destruktiva och begränsande normer för 

maskulinitet, detta skulle då gynna killars skolarbete14 och ha en positiv effekt 

på tjejers upplevelse av studiero. 

                                                      
11 Skolinspektionens årsrapport 2019, Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns 
ansvarstagande 
12 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 
13 Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och 
ungdomars normer kring maskulinitet. Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande: Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/54036  
14 Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKL 
2018 

http://hdl.handle.net/2077/54036
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11.2.2 Delaktighet  

I alla frågor inom området ”Delaktighet” har 4-6-skolor högre resultat än 7-9-

skolor, vilket överensstämmer med nationella undersökningar15. ”Delaktighet” 

är det område, jämfört med ”Trygghet och Studiero” och ”Bemötande”, som 

har lägst resultat gällande medel av procent för både årskurs 4-6 och 7-9. Den 

fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter” och den fråga som fått lägst totala resultat är ”Jag får vara 

med och tycka till om skolans regler” för både årskurs 4-6 och 7-9.  

 

När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De 

får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens enligt Skolverkets 

allmänna råd. I Skolinspektionens rapport från 2016 är det utryckt att elevers 

inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero16. Ett sätt att få 

eleverna att bli mer aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. När eleverna 

har kontroll över det egna lärandet känner de större intresse och motivation för 

skolarbetet. Lärare och skolledare behöver göra klart vad, hur och när elever 

kan påverka. Lärare behöver låta alla komma till tals i undervisningen samt ge 

elever möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem. Elever ska ha 

möjlighet att ha inflytande över undervisningen, utifrån sin nivå och ska ges 

möjlighet att delta när beslut ska fattas17. Delaktighet är en grundläggande 

rättighet enligt barnkonventionens artikel tolv18.  

 

Skolinspektionens slutsats från granskningen 2018 är att majoriteten av 

skolorna arbetar utifrån en vision om att alla elever ska kunna delta i 

undervisningen. Däremot saknas ofta en gemensam förståelse för vad som 

menas med delaktighet. I rapporten har Skolinspektionen granskat hur lärare 

skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. 

Utgångspunkten i rapporten är den definition av delaktighet som används av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket, som kallas 

delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen består av sex aspekter: tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi19.  

 

Alla skolor ska göra eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler, 

i enlighet med Skollagen20. Ordningsreglerna ska följas upp. 

Skolklimatundersökningen visar liksom Skolinspektionens granskning21 att 

många elever inte känner sig delaktiga i framtagandet av sådana regler. Elever 

tenderar att ha både större respekt och förståelse för sådana beslut som de varit 

                                                      
15 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 
16 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016 ” Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också 
17 Barnombudsmannen ”Mina rättigheter”  
18 Barnkonventionen § 12 och § 13 
19 Skolinspektionens tematiska granskning 2018 ”Att skapa förutsättningar för delaktighet i 
undervisningen”   
20 5 kap. 5 § Skollagen 
21 Skolinspektionens granskningsrapport 2016 ” Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också” 
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delaktiga i. De behöver också känna att reglerna är begripliga och meningsfulla 

för dem. Delaktighet ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Könsskillnader 

Tjejer och killar känner sig ungefär lika delaktiga i årskurs 4-6 samtidigt som 

killarna i årskurs 7-9 svarar mindre positivt än tjejerna på samtliga frågor. 

Skillnaden mellan könen i årskurs 7-9 är störst på frågan ”Jag uppmuntras att 

delta i klassråd och elevråd (eller liknande)” där tjejerna är mer positiva i sina 

svar än killarna. Rönnlund22 beskriver att i organiserade inflytande- och 

påverkansprocesser i skolan så utmärker sig tjejer som mer aktiva. Att vara aktiv 

i det formella elevinflytandet, som exempelvis elevrådet, förknippas mer med 

tjejers agerande än killars. Då skolans jämställdhetsmål till stor del handlar om 

att bredda individers kompetenser, ligger här en stor utmaning för skolor och 

kommuner. Om man inte lyckas bredda deltagandet riskerar elevinflytandet att 

förstärka existerande könsmönster och könsnormer i skolan menar Rönnlund. 

Resultatet för årskurs 4-6 ligger i linje med förra årets resultat för både tjejer 

och killar. För årskurs 7-9 har det skett en liten förbättring i samtliga frågor för 

såväl tjejer som killar.  

 

Skolklimatundersökningens resultat visar att tjejer upplever en högre delaktighet 

än killar. Gruppen tjejer är sannolikt inte homogen och deras svar varierar. En 

grupp som behöver uppmärksammas är tjejer med koncentrationssvårigheter. 

Enligt en studie med tjejer som har koncentrationssvårigheter beskriver 

eleverna att tillgänglighet och erkännande är grundläggande för att de ska känna 

delaktighet i skolan. En förutsättning för en ökad delaktighet är skolans arbete 

med en tillgänglig lärmiljö och ett tillåtande klimat, för detta krävs bland annat 

en generell kunskap om funktionsnedsättningar23. När eleverna själva beskriver 

delaktighetsaspekter ser forskarna en klar övervikt av beskrivna problem inom 

delaktighetsaspekten ”Erkännande” för tjejerna. Tjejer delar en rädsla av att inte 

bli trodda när de beskriver sina problem eftersom de oftast inte uppfattas som 

utåtagerande. Bristen på erkännande av lärare har till exempel gjort att tjejers 

engagemang sjunkit så lågt att de i perioder varit hemma från skolan. Forskarna 

menar att det är mycket angeläget att se och upptäcka de symtom som tjejer 

med koncentrationssvårigheter har.  

 

11.2.3 Bemötande 

Resultatet på området ”Bemötande” ligger i linje med förra årets resultat. 

Eleverna i årskurs 4-6 svarar mer positivt jämfört med eleverna i årskurs 7-9. 

Det finns en variation mellan skolorna oavsett årskurs vilket tyder på att vissa 

skolor bedriver ett framgångsrikt arbete kring bemötande. Oavsett årskurs får 

frågan ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa” flest positiva svar och 

                                                      
22 Rönnlund, M 2011. Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur 
ett könsperspektiv 
23 Delaktighet i skolor för flickor och pojkar med ADHD – intervjuer med elever och rådgivare 
i specialpedagogik, avsnitt 4. Vad vi kan lära oss av eleverna, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2016 
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frågan ”I olika ämnen får jag prata om relationer och känslor” får minst positiva 

svar.  

 

På frågan ”Mina lärare bryr sig om mig” har färre elever svarat positivt i år 

oavsett årskurs. Det är viktigt att notera att frågan har omformulerats från förra 

årets enkät, ”Lärarna bemöter mig med respekt”. Hattie (2009) menar utifrån 

sin metastudie ”Visible Learning” att en relation som präglas av tillit - där lärare 

och andra vuxna visar förtroende, intresse, respekt och omsorg för eleverna 

och deras välbefinnande och lyssnar till deras åsikter och tankar - är en 

förutsättning för att eleverna ska känna sig sedda, bekräftade, delaktiga och 

trygga i skolsituationen och sitt lärande. Ett arbete som kräver tid och utrymme.  

 

För eleverna är det viktigt att skolan arbetar aktivt med att skapa 

förtroendefulla och positiva relationer mellan elever och andra vuxna på skolan 

för att öka deras förutsättningar att klara av skolarbetet. När eleverna känner att 

skolan är präglad av en respekt mellan människor, att lärarna bryr sig om 

eleverna, att lärarna förväntar sig att eleverna gör sitt bästa och att de kan vara 

sig själva så motiverar det eleverna att delta i skolarbetet. Bemötande och 

förhållningssätt är särskilt betydelsefullt i samspelet med elever som har en 

komplex skolbakgrund. Bemötandet är avgörande för att elever ska komma till 

skolan, delta i undervisningen och för att olika stödinsatser ska vara 

verksamma24. 

 

Frågan ”I olika ämnen får jag prata om relationer och känslor” är den fråga som 

får lägst resultat oavsett årskurs. Frågan har omformulerats för årets enkät, 

resultatet har inte påverkats i någon större utsträckning. Det kan tyda på att 

frågan fortfarande är svår att tolka för eleverna. Det kan även tyda på att lärarna 

inte alltid lyfter relationer och känslor kopplat till svåra aspekter i 

ämnesinnehållet, t ex genom att diskutera elevernas potentiella oro för 

klimatförändringar eller erfarenheter av kriser och krig. Rektorernas reflektioner 

kring denna fråga stämmer överens med huvudmannens resonemang enligt 

ovan fast vill också lägga till att lärarna dagligen pratar om relationer och 

känslor i vardagliga situationer med eleverna. Blennow tar i sin avhandling upp 

det analytiska begreppet känslogemenskap som används för att ta fasta på vilka 

känslouttryck som uppmuntras, förkastas, ses som gynnsamma eller skadliga i 

en gemenskap25. För att kunna utveckla arbetet kring relationer och känslor 

behövs ett undervisningsklimat som präglas av goda relationer mellan såväl 

elever som elever och lärare. Malmström, Lunds universitet, skriver på 

Skolverkets hemsida om ”Känslors roll och funktion i undervisningen 

underskattas”. Malmström menar att ”Elevers känslor är kopplade till 

ämnesinnehållet men de är också relationella och kan skapa symboliska gränser 

mellan oss och dem. Undertryckta känslor kan däremot leda till förvirring och 

oro. Läraren bör därför inte skygga för känslor utan tvärtom våga omfamna 

                                                      
24 Plug in slutrapport, Sveriges kommuner och landsting, 2016-01-08,  

Lärar-elev-relation och samtal mellan lärare och elever https://larportalen.skolverket.se 
25 Blennow, Katarina (2019) ”The Emotional Community of Social Science Teaching ” 

https://larportalen.skolverket.se/
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dem och låta dem bli del av undervisningen". Skolverket har i sitt arbete för 

skolutveckling uppmärksammat frågan gällande undervisning kopplat till 

relationer och känslor26. 

 

Könsskillnader 

I jämförelse med förra året har skillnaden i svaren mellan tjejer och killar i 

årkurs 4-6 minskat. I år är resultaten lägre för frågan ”Mina lärare bryr sig om 

mig” för både årkurs 4-6 och 7-9 oavsett kön där störst minskning har skett för 

killar i årskurs 7-9. Det finns en skillnad mellan tjejer och killars svar på frågan 

”I min skola kan jag vara mig själv” för årskurs 4-6, där det är färre tjejer än 

killar som svarar positivt. Det tyder på att det normkritiska arbetet kring 

könsnormerna behöver utvecklas för att tjejer i högre grad ska uppleva att de 

kan ”vara sig själva.” Enligt SKR måste eleverna ges möjlighet att reflektera 

över och prata om svårigheter, om utsatthet och rädsla för att inte leva upp till 

de ofta snäva förväntningar som finns på både tjejer och killar27. Att kunna vara 

sig själv handlar i hög grad om elevernas självskattning, Zimmerman nämner i 

sin avhandling att tjejer och killar tenderar att underskatta respektive överskatta 

sina förmågor och kompetens vilket påverkar hur de agerar i skolan28.  

 

På frågan ”Mina lärare bryr sig om mig” finns en skillnad mellan tjejers och 
killars svar för årskurs 7-9 där färre killar svarar positivt. Zimmerman beskriver 
att lärare bemöter tjejer och killar på olika sätt. Killar tar traditionellt större plats 
i klassrummet. De hörs mer än tjejer och pratar oftare utan att ha fått frågan. 
För sitt mer högljudda handlande får killar ofta kritik och tillsägelser för sitt 
uppförande. Tjejer tilltalas oftare med en lugnare samtalston och samtalet 
liknar mer en dialog29. Oavsett årskurs svarar tjejerna mer positivt på frågan 
”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa” vilket ligger i linje med förra årets 
resultat. Öhrn och Holm (red.)30 konstaterar att det finns olika förväntningar på 
tjejer och killar i skolan: ”Det finns ett tydligt mönster av att flickor generellt 
uppfattas studera mer – och förväntas studera mer - än pojkar”. Det har stor 
betydelse hur vuxna i skolan förhåller sig till normer kring kön, vilka 
förväntningar de signalerar till killar och tjejer samt hur frågor om kön, 
sexualitet och jämställdhet hanteras31 vilket påverkar deras bemötande av tjejer 
och killar.   
 

 Enkät till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3 

Slutsatserna grundar sig på de 19 skolor som har en svarsfrekvens på 50 

procent eller högre. Generellt är vårdnadshavarna nöjda när det gäller området 

”Trygghet” för sina barn. Den fråga som majoriteten av skolor får lägst resultat 

                                                      
26 Skolverket 2019 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/forskning/kanslors-roll-och-funktion-i-undervisningen-underskattade 
27 Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKL 
2018 
28 Zimmerman, F. (2018). 
29 Zimmerman, F. (2018). 
30 Öhrn, E. och Holm, A-S. (red). (2014). Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika 
undervisningspraktiker. Göteborg: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession: 
Göteborgs universitet. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf 
31 Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKL 
2018 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf
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på är ”Personalen arbetar aktivt mot diskriminering, trakasserier och 

kränkningar”. Samtidigt är det många vårdnadshavare som svarar vet ej/ingen 

åsikt på frågan, vilket tyder på att Plan mot kränkande behandling och 

diskriminering inte alltid är känd för vårdnadshavarna.  

 

De flesta vårdnadshavarna är nöjda med samarbetet mellan skola och hem. 

Inom området ”Bemötande” svarar de flesta vårdnadshavarna positivt förutom 

på frågan ”I undervisningen låter lärarna barnen prata om relationer och 

känslor”. På denna fråga har flest vårdnadshavare svarat vet ej/ingen åsikt; 

variationen mellan skolorna är från 18 procent till 55 procent.  

 

Det är relativt många vårdnadshavare som väljer svarsalternativ vet ej/ingen 

åsikt vilket innebär att skolorna inte har en fullständig bild av vårdnadshavarnas 

upplevelse av sina barns skolsituation. Det finns ett behov av att resultat från 

skolklimatundersökningen återkopplas till vårdnadshavare för att höja 

svarsfrekvensen och möjliggöra ett gott samarbete mellan hem och skola. 

 

 Elevenkät grundsärskolan 

Huvudmannen har gjort bedömningen att alla elever som har förutsättningar att 

svara på skolklimatundersökningen har gjort det. Resultatet har minskat på 

samtliga frågor på Grundsärskolan Erikslundskolan samtidigt som resultatet på 

samtliga frågor har ökat på Grundsärskolan Fjärdingskolan. Generellt sett har 

grundsärskolan höga resultat och en orsak till detta kan vara den höga 

personaltätheten och organisatoriska lösningar med små undervisningsgrupper. 

Framförallt killarna svarar i hög utsträckning positivt på frågorna. 

 

Eleverna trivs på sin skola däremot behöver elevernas delaktighet utvecklas 

utifrån könsskillnader då färre tjejer svarar positivt på frågan ”Ibland får jag 

vara med och bestämma i skolan” oavsett skola. Alla elever i grundsärskolan, 

oavsett kön, ska ges inflytande över utbildningen och hållas informerade om 

frågor som rör dem. Hur denna information ska ges ska anpassas efter 

elevernas personliga förutsättningar. Rektor på en av skolorna uppger att de har 

uppmärksammat problemet och påbörjat ett utvecklingsarbete. I SPMS:s skrift 

”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”32 finns det många förslag på hur en skola 

kan bedriva ett systematiskt arbete gällande delaktighet.  

 

Det finns en könsskillnad i svaren på nästan alla frågor, där tjejerna svarar 

mindre positivt. Mineur (2013) menar att särskolan, precis som andra 

skolformer, påverkas utifrån samhällets maktstrukturer. Tjejer oroar sig i större 

utsträckning för kunskapsbrister samtidigt som det är mer accepterat och finns 

lägre förväntningar för killar att prestera högt i teoretiska ämnen. De skillnader 

som råder i bemötande av eleverna bottnar bland annat i att förväntningarna på 

kvinnor respektive män skiljer sig åt. Därigenom påverkas också elevernas 

handlingsutrymme och möjlighet att utöva inflytande över sin vardag33. Att 

                                                      
32 SPSM 2018 Delaktighet – ett arbetssätt i skolan  
33 Mineur 2013, Skolformers komplexitet 
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arbete med jämställdhet ses som ett utvecklingsområde för båda skolorna. I 

detta arbete är det viktigt att beakta att könsfördelningen inom grundsärskolan i 

Borås är ojämn, cirka 60 procent killar och 40 procent tjejer. 

  

 Kränkande behandling och diskriminering 

Anmälan om kränkande behandling till huvudman 

Det finns fler anmälningar på F-6-skolor än på 7-9-skolor, vilket tyder på att 

Borås Stad följer det nationella resultatet att yngre elever oftare uttrycker att de 

känner sig utsatta för kränkande behandling än äldre34. Det är stora variationer 

mellan de olika skolorna och årskurserna i antalet anmälningar om kränkande 

behandling till huvudmannen. Dessa skillnader går inte att förklara på annat sätt 

än att skolorna har olika referensramar för när och varför anmälningar ska 

göras och om den enskilda skolan arbetar systematiskt med frågan. Det finns en 

koppling mellan de skolor som har få anmälningar till huvudman om kränkande 

behandling och de skolor som saknar den kommungemensamma arbetsgången 

för att uppmärksamma, anmäla, utreda, åtgärda och följa upp kränkande 

behandling i sina planer.  

 

Det går inte dra några slutsatser att de skolor som har många anmälningar om 

kränkande behandling till huvudman har större problem med kränkande 

behandling och diskriminering än skolor med få eller inga anmälningar. En del 

skolor tenderar att enbart anmäla allvarliga händelser. Andra skolor skickar inte 

in en anmälan när utredningen visar att den påstådda kränkningen inte utgör en 

kränkning enligt Skollagen eller är en olyckshändelse. 

 

Det finns sannolikt en underrapportering gällande anmälningar om kränkande 

behandling till huvudman på de skolor som har få eller inga anmälningar. Det är 

viktigt att rektor och personal är medveten om risken som underrapportering 

medför, exempelvis att kartläggningen inte ger ett komplett underlag att planera 

utifrån. Att bli utsatt för kränkande behandling är ofta förenat med skam och 

kan därför vara svårt att berätta om, dessutom är det tätt kopplat till elevers 

relationer till vuxna. Saknar eleverna tillit till lärarna är risken större att de inte 

berättar om de blivit utsatta. Dessa elever upplever i högre grad att lärarna inte 

bryr sig om dem35.  

 

Kränkande behandling – näthat och kränkningar som sker på fritiden 

som påverkar skolsituationen 

Inför årets rapport har rektorerna haft möjlighet att reflektera kring näthat och 

kränkningar som sker på fritiden och påverkar skolsituationen för eleverna. 

Kränkningar på nätet är en realitet som skolan idag behöver hantera och är 

något som rektorerna har vittnat om. De nämner även att det kryper neråt i 

åldrarna. En stor majoritet av alla tioåringar i Sverige har idag tillgång till en 

egen smartphone. 30 procent av alla killar som spelar spel online blir ofta 

utsatta för kränkningar som handlar bland annat om deras förmåga. Tjejer 

                                                      
34 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 
35 Skolverket 2019 – Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
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uppger att de är utsatt i ungefär samma utsträckning på nätet fast att det då 

handlar om deras utseende. Det är viktigt att veta att näthat har en koppling till 

fysiskt våld inom skolan36. Kränkningar på nätet skiljer sig från kränkningar i 

skolan, de största skillnaderna handlar om spridning och anonymitet. 

Chattmeddelanden och bilder sprider sig snabbt via nätet vilket skapar oro för 

elever som utsätts då de inte vet vem eller hur många som sett exempelvis en 

kränkande bild. Att inte heller veta vem förövaren är skapar också oro och 

ångest, speciellt om det handlar om hot. Nätkränkningars konsekvenser måste 

förklaras för elever, 58 procent som uppgett att de utsatt någon för kränkande 

behandling via nätet känner ingen ånger, detta att jämföras med 70 procent som 

är ångerfulla om de utför handlingen ansikte mot ansikte. Detta hänger 

troligtvis ihop med att förövaren inte ser hur deras ord och handlingar påverkar 

den som blir utsatt på samma sätt som en handling i verkligheten37. 

 

Främlingsfientlighet och rasism 

Rektorerna har även fått möjlighet att reflektera kring främlingsfientlighet och 

rasism i sina verksamheter. Huvudmannen instämmer med rektorerna att 

främlingsfientlighet och rasism förekommer. Sannolikt sker detta i högre grad 

än vad rektorerna känner till. Friendsrapporten från 2019 visar att den 

vanligaste orsaken till kränkningar i skolan är etnicitet. I årskurserna 3-6 är det 

21 procent av elever och i årskurserna 6-9 är det 16 procent av elever som 

upplever sig kränkta till följd av sin etnicitet38. Det är viktigt att vara medveten 

om att elever som riskerar att möta exempelvis rasistiska och främlingsfientliga 

normer hanterar detta på olika sätt. Ett sätt kan vara att skämta på egen 

bekostnad eller att anamma en jargong för att på så sätt skydda sig själv. Det är 

fortfarande ett uttryck för att det finns rasistiska eller främlingsfientliga normer 

som kan hindra elevers lika rättigheter och möjligheter39. Huvudmannen ser ett 

behov av att problematisera frågan t ex i samband med utredningar av 

kränkande behandling och diskriminering.  

 

Sexuella trakasserier 

Konsumtion av pornografi i tidig ålder skapar attityder som främjar och 

normaliserar våld mot tjejer och kvinnor40. Att reflektera över förväntningar på 

manlig och kvinnlig sexualitet kan bidra till att förebygga sexuella övergrepp 

och trakasserier. Skolverket41 lyfter vikten av att skolan belyser elevers utsatthet 

för pornografi på internet. En studie från Statens medieråd (2017) bland 

tonåringar, visar att 58 procent av killarna har kommit i kontakt med pornografi 

flera gånger i veckan under det senaste året. Pornografi är därmed en del av 

                                                      
36 Maria Dufva 2017 ”Mitt barn på nätet” 
37 Berne, Frisén & Berne 2019 – Cyberbullying in Childhood and Adolescence: Assessment, 
Negative Consequences and Prevention Strategies in Lunneblad (red) Policing Schools: School 
violence and the Juridification of Youth. 
38 Friendsrapporten 2019 
39 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/framlingsfientlighet-och-rasism-i-vardagen  
40 Maria Dufva, Mitt barn på nätet 2017 
41  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framlingsfientlighet-och-rasism-i-vardagen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framlingsfientlighet-och-rasism-i-vardagen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen
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många ungas vardag och en viktig del att diskutera och reflektera över inom 

exempelvis sex- och samlevnadsundervisningen. Sex- och 

samlevnadsundervisning kan motverka snäva normer för maskulinitet och 

femininitet. Borås Stad har infört ett filter för att blockera pornografiskt 

material. Skolverket förtydligar dock att filter inte ska ses som den fullständiga 

lösningen på frågan. Huvudmannen ser ett behov av att problematisera frågan t. 

ex. i samband med utredningar av sexuella trakasserier. 

 

 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Majoriteten av skolorna har en aktuell Plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. I jämförelse med 2018 är planerna inte lika tillgängliga på 

skolornas hemsidor då de inte uppdateras kontinuerligt. Arbetet med Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering är ett fortsatt utvecklingsområde på 

skolorna. De flesta skolor har ett främjande och förebyggande arbete mot 

kränkande behandling och diskriminering. Hur arbetet organiseras på skolorna 

framkommer inte alltid i planerna på ett strukturerat och tydligt sätt, främst 

gällande ansvar och tidsättning. Majoriteten av skolorna har en utvärdering av 

föregående års plan vilket ligger i linje med resultaten för 2018. Nästan alla 

skolors planer baseras utifrån en kartläggning på skolan. En brist som 

identifierats i granskningen är att kartläggningsmetoder och analys av resultat 

inte framkommer i alla planer. I de flesta fallen handlar det om brister i 

dokumentation.  

 

Fem skolor har prövat att använda Grundskoleförvaltningens nyligen framtagna 

mall för Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Rektorerna på 

dessa skolor har gett positiv återkoppling, speciellt gällande struktur och 

stödtexter. Syftet med mallen är att få en gemensam och tydligare struktur i 

planerna samt åtgärda brister. 

 

 Jämställdhet 

Skolinspektionen har under hösten 2019 genomfört en kvalitetsgranskning av 

30 utvalda skolor över hela landet. Borås Stad ingår i denna granskning där 

fokus ligger på skolornas arbete med jämställdhet. Syftet är att granska om det 

bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på grundskolor. Skolinspektionen 

kopplar jämställdhetsarbete till trygghet och studiero för alla elever, åtgärder 

mot kränkande behandling och värdegrundsarbetet. Skolinspektionen har i sin 

granskning funnit brister i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet handlar 

både om sociala relationer och om innehåll i undervisningen och 

ämnesdidaktiken. Det handlar om de föreställningar vi som människor är bärare 

av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om 

jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. Huvudmannen ser ett behov 

utifrån skolklimatundersökningen och rektorernas reflektioner av att utveckla 

ett långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete. 
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12 Åtgärder 

Denna rapport hänvisar bland annat till Skolinspektionens, Skolverkets och 

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rapporter och publikationer som 

beskriver resultat och fortsatta insatser gällande värdegrundsarbete på nationell 

nivå. Huvudmannen instämmer med slutsatser från dessa källor och i det 

fortsatta förbättringsarbetet används dessa för att höja kvaliteten på 

Grundskoleförvaltningens skolor. Huvudmannen har identifierat flera 

förbättringsområden som behöver utvecklas och har lagt ett särskilt fokus på 

arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.  

 

Grundskoleförvaltningen har utifrån analyser kommit fram till att följande 

åtgärder ska genomföras: 

 tillhandahålla utbildning för skolpersonal om kränkande behandling och 

diskriminering  

 stödja skolorna i upprättandet av Plan mot kränkande behandling och 

diskriminering  

 tillhandahålla utbildning för lärare i normkritik  

 utbildning om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism, 

genomförs av CKS 

 genomföra riktade insatser på skolor som har låga resultat, t ex genom 

utbildningspaket 

 fortsätta att genomföra insatser för ökad svarsfrekvens; öppna 

skolklimatundersökningen i januari och genomföra informationsinsatser 
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13  Förslag för skolornas fortsatta arbete 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stödja skolornas 

värdegrundsarbete. Samtliga skolor har tagit fram verksamhetsplaner där 

skolans värdegrundsarbete beskrivs. Skolornas värdegrundsarbete ska 

kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Varje rektor 

bedriver sitt eget systematiska kvalitetsarbete och kan vid behov utforma 

åtgärder inom utvalda områden nedan. Rektor kan också få stöd av elevhälsan, 

verksamhetsutvecklare, utvecklingspedagog IKT och kvalitet och utveckling.  

 

Grundskoleförvaltningen har sammanställt ett antal evidensbaserade punkter 

som har betydelse för värdegrundsarbetet. 

För att öka trygghet och studiero kan åtgärder inom följande områden 

övervägas: 

 goda relationer, rektor, personal, elever och vårdnadshavare 

 rektors ledarskap  

 undervisningen och ledarskap i klassrummet 

 förebyggande och främjande insatser med stöd av elevhälsans personal 

på skol- och gruppnivå med t.ex. handledning och utbildning till lärare 

 hur skolan gör utredningar enligt 5 kap SL för elever vid upprepade 

gånger stör ordningen 

 personalens värdegrund/kultur på skola 

 tydliga ordningsregler t.ex. mobilförbud, språkbruk 

 organisera rastaktiviteter  

 

För att öka delaktighet kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

 samsyn på skolenheten utifrån en klart definierad innebörd av 

delaktighet 

 ta del av SPSMs delaktighetsmodell i publikation ”Delaktighet – ett 

arbetssätt i skolan” 

 öka elevernas förståelse för deras möjlighet till delaktighet, vad de kan 

vara med och påverka kring 

 få fler elever engagerade i elevråd och klassråd där värdegrundsfrågor 

lyfts 

 

För att alla på skolorna ska uppleva att det finns gott bemötande kan åtgärder 

inom följande områden övervägas: 

 utveckla det relationella arbetet mellan elever och personal så det 

präglas av tillit och respekt 

 fortsatt arbete kring mänskliga rättigheter, öka förståelsen för olikheter, 

förebygga främlingsfientlighet och rasism t ex genom att utveckla 

vänskolor 

 undervisning med fokus på diskussioner om relationer och känslor 

utifrån normkritik, jämställdhet, identitet och könsroller 
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För att höja kvaliteten i skolornas arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

 använda Grundskoleförvaltningens mall för Plan mot kränkande 

behandling och diskriminering 

 ta del av Skolverkets publikation Främja, förebygga, upptäcka och 

åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande 

behandling (2019) 

 systematik och struktur kring arbete att anmäla, utreda, bedöma, sätta in 

åtgärder och följa upp kränkande behandling 

 utbildning kring hantering av kränkande behandling och trakasserier på 

nätet/sociala medier samt våldsprevention  

 

För att höja kvaliteten i skolornas långsiktiga jämställdhetsarbete kan åtgärder 

inom följande områden övervägas:  

 genomföra kartläggning och nulägesbeskrivning på skolan 

 genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till ökad jämställdhet för alla 

elever oberoende av könstillhörighet 

 regelbundet synliggöra och kritiskt granska normer kring kön i den egna 

verksamheten, i syfte att främja en jämställd skolmiljö 

 låta eleverna samtala och reflektera kring jämställdhet och arbeta för att 

tjejer och killar får lika stort utrymme och inflytande i undervisningen 

 ta del av Skolverkets och Jämställt.se stödmaterial för en jämställd skola 
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14 Stödmaterial och forskning 

Skolinspektionen Årsrapport 2019 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport-2019-

skillnader-i-skolors-arbetssatt-och-huvudmans-ansvarstagande/  

 

Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 

https://www.skolverket.se/getFile?file=4138 

 

Skolinspektionens rapport 2016 ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrap

porter/kvalitetsgranskningar/2016/studiero/studiero-slutrapport.pdf 

 

SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om 
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näthat och kränkningar via sociala medier 

www.mariadufva.se  

 

Stödmaterial jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet från Skolverket: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-

i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan  

 

Stödmaterial Jämställd skola med konkreta checklistor och andra hjälpmedel för 

skolor att använda: 

https://jamstallt.se/ 
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://jamstallt.se/
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Uppföljning av Grundskoleförvaltningens plan för 

jämställdhetsintegrering 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskoleförvaltningens plan för 

jämställdhetsintegrering samt översända densamma till Stadsledningskansliet.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering riktar sig till elever 

och personal. Planen utgår från Borås Stads program för 

jämställdhetsintegrering. Planen upprättas för en treårsperiod och utvärderas 

årligen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar årliga uppföljningar från 

förvaltningar och bolag.  

Syftet med planen för jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden: 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

• Makt och hälsa 

• Makt och mäns våld mot kvinnor.  

Ett förslag till planens första uppföljning har tagits fram. Uppföljningen visar 

att arbetet med planens målområden, delmål och aktiviteter pågår enligt plan.       

Beslutsunderlag 

1. Grundskoleförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering. 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet, emma.lingefelt@boras.se. 
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Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering i 

grundskolan och grundsärskolan 

 

Planen är fastställd av Grundskolenämnden 2018-06-19 och gäller 2018-2021. 
Uppföljning sker årligen i juni 2019-2021.  
 

Bakgrund 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan tjejer och killar, kvinnor och män. Alla elever och vårdnadshavare ska ha 
rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning.  
 
Varje nämnd ska enligt programmet utarbeta en plan för 
jämställdhetsintegrering. Planen ska utgå från de tre generella målområdena och 
upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till 
Kommunstyrelsen. De generella målen har sedan brutits ner för anpassning av 
verksamheten. Målen är följande: 
 

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. 

 Elevinflytande 

 Måluppfyllelse 

 Ekonomiska resurser  

Makt och hälsa.  

 Trygghet och studiero 

 Normkritiskt pedagogiskt perspektiv 

 Hälsa 

 

Makt och mäns våld mot kvinnor.  

 Sexuella trakasserier och andra kränkningar 

 Hot och våld mot elever 
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Delmål 

 Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter 
som förekommer i skolan oavsett kön. 

 Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

 Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

 Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

 Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

 Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

 
Uppföljning av delmålen 

Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter 
som förekommer i skolan oavsett kön.  

För att följa upp delmålet har det hämtats statistik från klimatundersökningen 
2020. Det totala resultatet för frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” i årskurs 4-6 har ökat med två procentenheter jämfört med 
2019 (2020: 85 procent jfr med 2019:83 procent). Fler tjejer än killar svarar 
positivt på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”, 89 
procent respektive 88 procent. För årskurs 7-9 har resultatet för samma fråga 
ökat med en procentenhet jämfört med 2019 (2020: 71 procent jfr med 2019:70 
procent). Fler tjejer än killar svarar positivt på frågan ”Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter”, tjejernas resultat har ökat med två procentenheter 
medan killarnas resultat är oförändrat jämfört med förra året (2020: 73 procent 
tjejer jfr med 69 procent killar. 2019: 71 procent tjejer jfr 69 procent killar). 
 

Tjejer och killar känner sig ungefär lika delaktiga i årskurs 4-6 samtidigt som 

killarna i årskurs 7-9 svarar mindre positivt än tjejerna på samtliga frågor. 

Skillnaden mellan könen i årskurs 7-9 är störst på frågan ”Jag uppmuntras att 

delta i klassråd och elevråd (eller liknande)” där tjejerna är mer positiva i sina 

svar än killarna. Rönnlund1 beskriver att i organiserade inflytande- och 

påverkansprocesser i skolan så utmärker sig tjejer som mer aktiva. Att vara aktiv 

i det formella elevinflytandet, som exempelvis elevrådet, förknippas mer med 

tjejers agerande än killars. Då skolans jämställdhetsmål till stor del handlar om 

att bredda individers kompetenser, ligger här en stor utmaning för skolor och 

kommuner. Om man inte lyckas bredda deltagandet riskerar elevinflytandet att 

förstärka existerande könsmönster och könsnormer i skolan menar Rönnlund. 

Resultatet för årskurs 4-6 ligger i linje med förra årets resultat för både tjejer 

och killar. För årskurs 7-9 har det skett en liten förbättring i samtliga frågor för 

såväl tjejer som killar. Skolklimatundersökningens resultat visar att tjejer 

upplever en högre delaktighet än killar. Gruppen tjejer är sannolikt inte 

homogen och deras svar varierar. En grupp som behöver uppmärksammas är 

                                                      
1 Rönnlund, M 2011. Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur 
ett könsperspektiv 
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tjejer med koncentrationssvårigheter2. Varje skola analyserar sitt resultat och tar 

vid behov fram lämpliga åtgärder i arbetsplan och utvecklingsplan. Resultatet 

för alla skolor analyseras i kvalitetsrapporten värdegrund 2020. 

 

Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

I kvalitetsrapport för jämförelse av nationella resultat 2019 jämförs utvalda 
betygsresultat för slutbetyg 2018/2019 i årskurs 9 och 6 samt resultat från 
nationella prov i årskurs 3 för Borås Stad med statistik för riket, alla kommuner 
och liknande kommuner.  
 
Generellt är tjejernas resultat bättre än killarnas, i såväl Borås Stads skolor som 
nationellt. Alla skolor bedriver intensivundervisning i någon omfattning för att 
alla elever ska få förutsättningar att nå målen. Fler killar än tjejer är föremål för 
särskilt stöd. 
 

Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.  

Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” för elever i 

årskurs 4-6 under 2020 är 89 procent, vilket är en ökning med en procentenhet 

från förra året. Resultatet minskade kraftigt 2017 och fortsatte att minska de 

efterföljande åren, men 2020 har det skett en liten förbättring. Det totala 

resultatet för samma fråga i årskurs 7-9 under 2020 är 86 procent, vilket är en 

minskning med en procentenhet.  

 

Resultatet gällande studiero för både tjejer och killar är fortfarande lägst i 

relation till de andra frågorna inom området ”Trygghet och studiero”. För såväl 

tjejer som killar i årskurs 4-6 och 7-9 har resultaten ökat eller är oförändrat från 

föregående år i samtliga frågor. Gällande frågan ”Jag har studiero på 

lektionerna” har resultaten ökat mest för såväl killar som tjejer i årskurs 4-6 och 

7-9. Borås Stad följer den nationella trenden att tjejer upplever mindre studiero 

jämfört med killar3. I jämförelse med årskurs 4-6 har årskurs 7-9 lägre resultat i 

samtliga frågor oavsett kön. Zimmerman4 beskriver att killar agerar utifrån en 

anti-pluggkultur när de skapar sin manlighet, det får också konsekvenser för 

tjejer som störs av killarnas beteende, tjejerna kan också utsättas för 

nedsättande kommentarer när de engagerar sig i skolarbetet. Det finns också 

forskning som visar att tjejer ibland används som ”stötdämpare” i klassrummet 

genom att placeras bredvid och förväntas hjälpa stökiga killar. För att såväl 

tjejer som killar ska få studiero behöver skolan problematisera de begränsande 

könsnormer som finns i samhället och uttrycka höga och positiva förväntningar 

på samtliga elever oavsett kön. 

 

                                                      
2 Delaktighet i skolor för flickor och pojkar med ADHD – intervjuer med elever och rådgivare i 
specialpedagogik, avsnitt 4. Vad vi kan lära oss av eleverna, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2016 
3 Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” 
4 Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på 
studier och ungdomars normer kring maskulinitet. Göteborg: Institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande: Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/54036 
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Verka för att öka god hälsa och välbefinnande hos alla elever.  

Fler tjejer än killar i årskurs 8 i Borås anger psykosomatiska besvär en gång i 
veckan eller oftare 2017. 

Ont i huvudet Ont i magen 

Borås Nationell Borås Nationellt 

Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar 

45% 29% 37% 22% 37% 19% 28% 12% 

Källa: Folkhälsoenheten, Hälsoenkät – Välfärdsbokslut 20185 och 
Socialstyrelsen 2010 social rapport 
 

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga enligt nationella 

undersökningar6 där fler tjejer än killar söker vård när de mår dåligt. Att ha 

psykosomatiska symptom, som huvudvärk och ont i magen, är vanligare bland 

tjejer än bland killar. Bland tjejerna är det 37 procent som har ont i huvudet 

minst en gång i veckan jämfört med 22 procent bland killarna. Det är inte lika 

vanligt att ha ont i magen, där det är 28 procent av tjejerna som har detta minst 

en gång i veckan jämfört med 12 procent bland killarna7. Således följer Borås 

Stad den nationella trenden att fler tjejer än killar uppger psykosomatiska 

besvär. Tjejer skattar sin hälsa lägre och uppvisar mer psykiska besvär än vad 

killar gör samtidigt som unga killar är överrepresenterade i 

självmordsstatistiken. Killar är överrepresenterade i diagnosgruppen 

beteendestörningar och emotionella störningar (där hyperaktivitetsstörningar 

som ADHD ingår), störningar i psykisk utveckling (inklusive autism och 

inlärningsstörningar) samt psykisk utvecklingsstörning. Tjejer å sin sida 

diagnostiseras i högre grad än killar för neurotiska, stressrelaterade och 

somatoforma syndrom (bland annat hypokondri), förstämningssyndrom samt 

beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer, 

där olika typer av ätstörningar ingår8. 

Psykisk ohälsa tar sig många uttryck där problematisk skolfrånvaro är ett sådant 

tecken. Skolan har en central roll när det gäller att tidigt upptäcka signaler på 

psykisk ohälsa. Att fullgöra sin skolgång och gå ut med fullständiga skolbetyg är 

en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa. Att motverka 

problematisk skolfrånvaro minskar därmed risken för psykisk ohälsa hos barn 

och unga9. Elever som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har 

kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem, exempelvis allvarlig 

kriminalitet, bidragsberoende, missbruk eller självmordsbeteende enligt 

Socialstyrelsen. Dessa elever har också mycket höga överrisker för ogynnsam 

utveckling över tid. Det gäller bland annat självmordsbeteende, missbruk, 

kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap. En nyckelfaktor för att 

                                                      
5 Folkhälsoenheten, Hälsoenkäten – välfärdsbokslut 2018 
6 Skolinspektionen, kunskapsöversikt för kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete 
7 SCB – Barn som har huvudvärk och ont i magen minst en gång i veckan 2018-2019 
8 Max18, Barnombudsmannen 2015 - Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa 
9 Ifous 2019 – Skolnärvaro, en översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro 
i skolan 
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förklara och förstå detta är deras höga förekomst av låga eller ofullständiga 

betyg från årskurs 910. Oavsett uppväxtbakgrund är låga eller ofullständiga betyg 

vanligare bland killar än bland tjejer.  

 

Frånvarostatistik (alla skolenheter på Grundskoleförvaltningen)fördelat på kön 

under perioden januari till och med april i år visar en jämn könsfördelning. 18 

procent av tjejerna och 19 procent av killarna har haft 20 procent frånvaro eller 

högre. Mars och april har givetvis påverkats av coronapandemin och frånvaron 

har varit högre än normalt. Framgent är det intressant att studera närmare om 

det finns skillnader i frånvarostatistik mellan vissa ämnen, exempelvis idrott. 

Skolkuratorerna träffar Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en gång per 

termin på yrkesnätverksträffen. Detta enligt den föreslagna planen för 

samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och IFO Barn & unga. Barnahus 

har informerat om sin verksamhet för elevhälsans medicinska insats. Efter det 

tillkom en rutin gällande kvinnlig könsstympning. På yrkesnätverksmöten 

mellan elevhälsans yrkesprofessioner sker utbildningar inom områden som 

psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt hur 

elevhälsans insatser kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka att 

eleverna utsätts. Elevhälsan upplever ett bra samarbete med primärvårdens 

enhet Ungas psykiska hälsa. Hjälpen för barn och unga med psykisk ohälsa har 

förbättrats. Primärvården har också genomfört utbildningsinsatser genom 

föreläsningar vid verksamhetsmöten för all elevhälsopersonal. 

 

En omorganisation av elevhälsan har genomförts. Detta har gett bättre 

förutsättningar och ökade möjligheter för att bland annat samverka inom de 

olika områdena. Då elevhälsans personal genom aktivt rekryteringsarbete blivit 

fulltalig ökar också möjligheten att arbeta främjande och förebyggande.. 

Skolpsykologerna har arbetat bort den utredningskö som tidigare uppstått och 

kan nu arbeta mer strategiskt på skolorna. Genom att alla yrkesprofessioner nu 

finns på plats kan alla skolor ges möjligheter att arbeta med elevhälsoarbete 

som främjar tidiga upptäckter hos elever och därigenom genomföra relevanta 

insatser. Den centrala elevhälsan planerar arbetet för ökad närvaro på skolorna 

för att därmed kunna stödja enheterna med deras elevhälsoarbete. Detta sker 

bland annat genom den reviderade plan för ökad skolnärvaro som framtagits av 

Grundskoleförvaltningen. I denna plan framgår det hur både pedagoger och 

elevhälsans personal ska arbeta med tidiga insatser för att främja närvaro. 

 
  

                                                      
10 Socialstyrelsen 2010 Social rapport 
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Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.  

I Kvalitetsrapport värdegrund 2020 framkommer det att 2019 inkom totalt 
1787 anmälningar gällande kränkande behandling varav 981 har en redovisad 
avslutad utredning. 22 anmälningar om kränkande behandling avser fritidshem i 
jämförelse med förra året då det var tolv stycken. Antalet anmälningar om 
kränkande behandling fortsätter att öka, mellan 2018 och 2019 var ökningen 25 
procent. Andel avslutade utredningar överstiger nu 50 procent. 2018 
rapporterades 42 procent avslutade utredningar, samma siffra för 2019 är 55 
procent. En bidragande orsak till den stora ökningen mellan 2017 och 2018 är 
att en ny rutin för rapportering till huvudmannen har implementerats under 
2018 som fortfarande ger effekt. 
 
Borås Stad följer den nationella trenden att antalet anmälningar om kränkande 
behandling har ökat. Det görs fler anmälningar på F-6-skolor än på 7-9-skolor, 
vilket tyder på att Borås Stad i detta avseende följer den nationella trenden att 
det görs fler anmälningar för yngre elever. Huvudmannen ser ett behov av att 
problematisera frågan om jämställdhet i utredningar om kränkande behandling 
och diskriminering. Det skulle underlätta om IT-systemet ProReNata (system 
för elevakt) kunde lägga till könskategori i blanketten för anmälan till 
huvudman om kränkande behandling.  
 
Rektorerna har inför årets Kvalitetsrapport värdegrund 2020 fått möjlighet att 

reflektera kring skolornas jämställdhetsarbete. I rapporten problematiseras 

särskilt sexuella trakasserier och då med fokus på konsumtion av pornografiskt 

material. Konsumtion av pornografi i tidig ålder skapar attityder som främjar 

och normaliserar våld mot tjejer och kvinnor11. Att reflektera över 

förväntningar på manlig och kvinnlig sexualitet kan bidra till att förebygga 

sexuella övergrepp och trakasserier. Skolverket12 lyfter vikten av att skolan 

belyser elevers utsatthet för pornografi på internet. En studie från Statens 

medieråd (2017) bland tonåringar, visar att 58 procent av killarna har kommit i 

kontakt med pornografi flera gånger i veckan under det senaste året. Pornografi 

är därmed en del av många ungas vardag och en viktig del att diskutera och 

reflektera över inom exempelvis sex- och samlevnadsundervisningen. Sex- och 

samlevnadsundervisning kan motverka snäva normer för maskulinitet och 

femininitet. Borås Stad har infört ett filter för att blockera pornografiskt 

material. Skolverket förtydligar dock att filter inte ska ses som den fullständiga 

lösningen på frågan.  

 

Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

Det finns en samverkansgrupp som fått i uppdrag att arbeta fram en 
samverkansplan om hedersrelaterat våld med olika verksamheter i Borås Stad, 
kommunala såväl som externa. I den gruppen ingår Arbetslivsförvaltningen, 
Relationsvåldsenheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kvinnojouren, 
Tjejjouren, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Centrum för kunskap 
och säkerhet, Barnahus, Barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och 

                                                      
11 Maria Dufva, Mitt barn på nätet 2017 
12  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexuella-trakasserier---laget-i-undervisningen
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vuxenförvaltningen.  Samverkansgruppen har kartlagt processerna i arbetet mot 
hedersrelaterat våld. Skolorna har idag tillgång till handboken, ”Om hot, våld 
och förtryck i hederns namn”. Denna behöver uppdateras då det bland annat 
står för lite om killars situation gällande hedersrelaterat våld. 
Samverkansgruppen har bland annat arbetat med dessa frågor. Det finns ett 
förslag till Samverkansplan som gruppen tagit fram, men den ska ses över efter 
politiska överläggningar och Arbetslivsförvaltningen har fått uppdraget att 
samordna planen.  
 
I alla skolors aktivitetsplaner för skolbibliotek ingår arbete med källkritik och 

informationssökning. Flera skolbibliotekarier har arbetat förebyggande mot 

kränkningar på nätet, vissa i samverkan med andra professioner på skolan. 

Tyvärr har covid-19 gjort att aktivitetsplanerna för skolbiblioteken inte har 

kunnat följas som normalt. Skolbibliotek som haft aktiviteter som behandlar 

kränkningar på nätet är följande: Myråsskolan, Trandaredskolan, Bodaskolan, 

Erikslundskolan, Viskaforsskolan, Hestra Midgårdskolan, Ekarängskolan, 

Fristadskolan, Särlaskolan, Sandaredskolan, Bergdalsskolan och Dalsjöskolan. 

 
IKT-pedagogerna har inlett ett samarbete med Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen som bland annat innefattar framtagande av ett 
utbildningspaket för elever och vårdnadshavare. IKT-spridarna, som finns på 
varje skola, ska sedan sprida materialet vidare på exempelvis föräldramöten. 
Under våren 2020 har flera skolor haft en föreläsning av Maria Dufva om 
barnens liv på nätet. Drygt 1500 elever och 600 vårdnadshavare har deltagit på 
dessa föreläsningar. Detta gjordes i samarbete med Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen. IKT-pedagogerna har även tagit fram en online-lektion 
kring nätetikett som är tillgängligt för alla skolor.  
Maria Dufva är kriminolog och författare som jobbat främst mot unga 
brottsutsatta. Då fler och fler brott mot unga sker på internet har hon valt att 
fokusera på barns liv på nätet. Maria Dufvas bok ”värsta bästa nätet” är en del 
av många skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. 
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 Uppföljning av planerade insatser och åtgärder: 
 

Insats/Åtgärd Kommentar Genomfört 

Sprida information och 
kunskap om: 
 

  

Ändringarna i Läroplanen 
gällande jämställdhet från 1 
juli 2018 i den del som handlar 
om jämställdhet.  
 

Huvudmannen har informerat. Ja 

Jämlikhet, värdegrund, 
identitet, gränssättning i 
metoo-anda för alla elever i 
årskurs 7. En 
teaterföreställning på tema 
jämlikhet planeras hösten 
2018. Därefter kommer 
dialogen och undervisningen 
att fortsätta i klassrummen 
utifrån samma 
lärarhandledning. 
 

Teaterföreställningen ”Seek and Hide” 
har spelats för alla Borås Stads elever i 
årskurs 7. Föreställningen utspelar sig i 
högstadiemiljö och handlar om att 
sätta gränser både utifrån metoo-
perspektivet samt andra kränkningar.  
 
 

Ja 

Öka samverkan med:   

Socialtjänsten gällande 
hedersrelaterat våld, både i 
akuta fall och i det 
förebyggande arbetet.  
 

Det finns en samverkansgrupp som 
tagit fram ett förslag till 
samverkansplan om hedersrelaterat 
våld. I gruppen ingår såväl kommunala 
som externa aktörer. 
Arbetslivsförvaltningen har fått 
uppdraget att se över förslaget till 
samverkansplanen.  
 

Pågående  

Elevhälsan om frågor kring 
psykisk ohälsa, sexuella 
trakasserier, kränkande 
behandling samt för att 
undersöka vidare vad som kan 
göras för att tidigare upptäcka 
tjejers behov av olika former 
av stöd i skolan. 
 

Skolkuratorerna träffar Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen en gång 

per termin. Barnahus har informerat 

om sin verksamhet för elevhälsans 

medicinska insats. Efter det tillkom en 

rutin gällande kvinnlig könsstympning.  

 

Elevhälsan upplever ett bra samarbete 

med primärvårdens enhet Ungas 

psykiska hälsa, hjälpen för elever med 

psykisk ohälsa har förbättrats. 

Elevhälsans har genomfört en 
omorganisation som underlättar och 
ger bättre förutsättningar för bl.a. 
samverkan inom de olika områdena. 

Pågående  
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Den centrala elevhälsan planerar ökad 
närvaro på skolorna för att därmed 
kunna ge ännu bättre stöd och service. 

Skolbibliotek kring källkritik 
och informationssökning i det 
förebyggande arbetet om 
kränkningar på nätet. 
 

I alla skolors aktivitetsplaner för 
skolbibliotek ingår arbete med 
källkritik och informationssökning. 12 
skolbibliotek har arbetat förebyggande 
mot kränkningar på nätet. 

Pågående 

Fortsätta det dagliga 

arbetet på skolor: 

 

  

Gällande intensivundervisning 
som höjer måluppfyllelse hos 
elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven.  
 

Alla skolor bedriver 
intensivundervisning i någon 
omfattning för att alla elever, oavsett 
kön, ska få förutsättningar att nå 
målen.  

Pågående 

Genom skolenheternas årshjul 
och verksamhetsplaner 
tydliggöra det normkritiska 
arbetet, värdegrund, 
jämställdhet, hedersrelaterat 
våld och sexuella trakasserier. 
 

I de flesta skolornas 
verksamhetsplaner finns skrivningar 
gällande värdegrund och sexuella 
trakasserier. 
 
Huvudmannen har genomfört en 
utbildningsinsats på Svedjeskolan i 
samband med Skolinspektionens 
tematiska granskning. Rapportering till 
Skolinspektionen sker i slutet på 
VT20. 
  
Rektorer har fått möjlighet att 
reflektera över sina skolors 
jämställdhetsarbete i arbetet med 
Kvalitetsrapport värdegrund 2020. 

Pågående 
 
 
 
 
 

Med trygghet och studiero, 
trivsel på skolor samt goda 
vuxna förebilder. 

Indikatorer om trygghet och studiero, 
trivsel samt goda vuxna förebilder 
finns med i 2020 års 
skolklimatundersökning. Varje skola 
analyserar sitt resultat och tar vid 
behov fram lämpliga åtgärder i 
arbetsplan och utvecklingsplan. 
Resultatet för alla skolor analyseras i 
kvalitetsrapporten värdegrund 2020. 

Pågående 

Med Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling. 
 

De flesta skolorna har utarbetade 
planer mot diskriminering och 
kränkande behandling. Några reviderar 
sina planer. 

Ja 
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Med att motverka kränkningar 
och sexuella trakasserier på 
nätet via föreläsningar som 
organiseras av IKT-utvecklare 
för elever, pedagoger och 
vårdnadshavare.  

Det har genomförts föreläsningar om 
ämnet för både elever, personal och 
vårdnadshavare på ett flertal 
skolenheter. 
 

IKT-pedagogerna har inlett ett 

samarbete med Fritids- och 

Folkhälsoförvaltningen som bland 

annat innefattar framtagande av ett 

utbildningspaket för elever och 

vårdnadshavare.  

 

Föreläsningar av Maria Dufva för 

elever och vårdnadshavare om ”Mitt 

barn på nätet” har genomförts. 

Ja 

 

 

Planerade åtgärder 
 

Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering har genusperspektivet belysts 
tydligare i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter. Ett flertal åtgärder som 
knyter an till delmålen i planen för jämställdhetsintegrering har föreslagits. 
 
Förslag på åtgärder kopplade till ökad delaktighet: 
 
• Ta del av SPSMs delaktighetsmodell i publikation ”Delaktighet –                                                   

ett arbetssätt i skolan”. 

  

• Pedagoger  förklarar  för eleverna vad delaktighet innebär och 
vad de får vara med och bestämma kring. 
 

• Få fler elever engagerade i elevråd och klassråd där 
värdegrundsfrågor lyfts. 
 

• Elever ska vara med vid framtagning och uppföljning av          

ordningsregler på sin skola. Förslag på åtgärder kopplade till 

skolornas långsiktiga jämställdhetsarbete. 

• Kartläggning och nulägesbeskrivning på skolan. 

• Synliggörande och kritisk granskning av normer kring kön i den 

egna verksamheten, i syfte att främja en jämställd skolmiljö. 

• Samtal med elever kring jämställdhet, verka för att                                                           

tjejer och killar får lika stort utrymme och inflytande i 

undervisningen. 

• Ta del av Skolverkets stödmaterial för jämställdhetsarbetet i 

skolan. 
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Förslag på åtgärder kopplade till ökad måluppfyllelse inom områdena:  
 
• Språkutvecklande arbetssätt. 
 
• Undervisningen i svenska som andraspråk. 
 
• Skolnärvaro. 

 
• Riktade insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis

 inom områdena tjejer och killars resultat, likvärdig bedömning 
och lärmiljöer. 

 
Förslag på åtgärder kopplade till ökad trygghet, hälsa och rätten att slippa 
utsättas för trakasserier, kränkningar, hot och våld: 
 
• Samsyn kring definition, begrepp och agerande vid kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier. Ökade kunskaper om 
våldsprevention. 
 

• Systematik och struktur kring arbete med att anmäla, utreda, 
bedöma, sätta in åtgärder och följa upp kränkande behandling. 
 

• Ökad kunskap om normkritik, identitet och könsroller. 
  
• Via IT-systemet ProReNata lägga till könskategori i blanketten 

för anmälan till huvudman om kränkande behandling. Syftet är 
att lättare kunna se eventuella mönster kopplade till kön.   

 

Stödmaterial 

Skolverket – Jämställdhet i skolan: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-

i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan 

 

SPSM 2018 Delaktighet – ett arbetssätt i skolan 
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-
arbetssatt-i-skolan.pdf/ 
 
Jämställt.se 

https://jamstallt.se/material/skola/ 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-skolan
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-arbetssatt-i-skolan.pdf/
https://jamstallt.se/material/skola/
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Plan för jämställdhetsintegrering i grundskolan och 

grundsärskolan 

 

Fastställd av Grundskolenämnden 2018-06-19 gäller 2018-2021 

Uppföljning årligen: höstterminen 2019-2021  

 

Bakgrund 
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 

mellan flickor och pojkar. Alla våra elever och vårdnadshavare ska ha rätt till 

likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning.  

Varje nämnd ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska utgå 

från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska 

utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen. 

Planen  utgår ifrån Borås Stads jämnställhetsintegreringsprogram och dess tre 

generella målområden. De generella målen har sedan brutits ner för anpassning 

av verksamheten. Målen är följande: 

 

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. 

 Elevinflytande 

 Måluppfyllelse 

 Ekonomiska resurser  

Makt och hälsa.  

 Trygghet och studiero 

 Normkritiskt pedagogiskt perspektiv 

 Hälsa 

 

Makt och mäns våld mot kvinnor.  

 Sexuella trakasserier och andra kränkningar 

 Hot och våld mot elever 
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Elevinflytande 
I hälsoenkäten (årskurs 8 och årskurs 1 gymnasiet) mäts ungdomsinflytandet 
med två frågor; delaktighet i hur lektionstiden används och medbestämmande 
när det gäller att sätta regler på skolan. 
 
Att kunna framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, var det 
ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 8 som ansåg sig ha mycket eller 
ganska stora möjligheter till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har 
möjlighet att framföra sina åsikter (Slutsatser från VFB 2016). 
 
Cirka 30 procent av eleverna har svarat på frågan att Jag uppmuntras att delta i 
klassråd och elevråd att det inte stämmer eller stämmer dåligt 
(Skolklimatundersökning 2017). 
 
Alla elever ska känna att de har  möjlighet att påverka planering, genomförande 

och utvärdering av undervisning och andra aktiviteter i skolan oavsett kön. 

Detta mäts årligen via klimatundersökningen. Det är också viktigt att alla elever 

oavsett kön ges möjlighet att delta i elevråd. Det är skolledningen och 

pedagoger som tillsammans ska arbeta främjande för en sådan kultur i skolan. 

Detta är ett ständigt arbete och ska vara en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. 

 

Måluppfyllelse 

Skillnaden i meritvärde hos pojkar och flickor  i Borås grundskolor har i år 

minskat väsentligt jämfört med föregående år och skillnaden är också betydligt 

lägre än riket (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017). 

Andelen elever i årskurs 9 som har godkänt i samtliga ämnen minskar och där 

ökar skillnaden mellan flickor och pojkar och också mellan skolor.  

Andelen elever som går ut nionde klass med godkända betyg i samtliga ämnen 

minskar något om man ser till de senaste tre åren. Andelen pojkar utan 

godkända betyg i samtliga ämnen ökar.  Om man jämför de kommunala 

grundskolorna finns det stora variationer mellan åren för respektive skola. 

Jämför man det resultatet av det genomsnittliga meritvärdet mellan flickor och 

pojkar visar det att flickor i årskurs 6 oavsett om man räknar alla eller räknar 

bort nyanlända elever har ett högre resultat 2017 jämfört med 2016. Skillnaden i 

flickors och pojkars meritvärde är i årskurs 9 2017; 24,2 poäng, vilket kan 

jämföras med de kommunala huvudmännen i riket där skillnaden 2016 var 33,6 

poäng (Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2017). 

Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Den antipluggkultur som 

ofta finns bland pojkar kan brytas. En ny avhandling vid Göteborgs universitet 

visar exempel där pojkar inte anser det vara mesigt att plugga och ger förslag på 

hur pojkars prestationer i skolan kan förbättras. Tidigare forskning visar att 

normer kring maskulinitet skapar antipluggkulturer. Det anses feminint eller 

mesigt att vara ambitiös, vilket bidrar till pojkars generellt sämre resultat i 

skolan. Tidigare studier visar att pojkar fokuserar på de ämnen de anser sig vara 

bra på. Flickor utgår däremot från tanken om att de kan bli bra på alla ämnen, 

en inställning som också gynnar dem. Det här kan bottna i att flickor generellt 
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har högre självdisciplin, vilket tidigare forskning visar. Flickor utvecklar redan i 

tidig ålder en självdisciplin utifrån förväntningar om att de ska ta visa mer 

omsorg och ta mer ansvar både om sig själva och för andra. Detta förstärks av 

att vuxna använder ett mer utvecklat språk när de pratar med flickor. Flickor 

blir därmed mer förberedda för studier men de utvecklar också förmågor att 

läsa av hur andra – lärare – vill ha det, vilket gynnar dem i skolan. 

 

Ekonomiska resurser 

När vi tittar på ekonomisk jämställdhet och på hur medel fördelas per elev, så 

styrs modellen av Skolverkets och SCB:s  modell. Denna bygger även på 

kriteriet kön, där pojkar får något mer pga. att de har sämre måluppfyllelse i 

skolan. Denna plan fokuserar därför inte på området ekonomiska resurser. 

 

Trygghet och studiero 

Upplevelse av trygghet på skolor bland flickor och pojkar ser olika ut. 

Att känna trygghet i skolan borde vara självklart, lika självklart som att vuxna 

känner sig trygga på sin arbetsplats. Det är en central och viktig fråga i alla våra 

skolor . Därför ska vi fortsätta med att arbeta med detta på alla nivåer: 

skolledning, elevhälsa, pedagoger och elever. Andelen elever i årskurs 8 som 

känner sig trygga på sin skola minskar över tid, framför allt bland flickorna 

(Välfärdsbokslut 2016).  
 

Cirka 31 procent av eleverna har svarat på frågan att På min skola respekterar 

eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt 

(Skolklimatundersökning 2017). Flera tjejer än killar i årskurs 7-9 (38% tjejer 

jämfört med 27,9% killar) har svarat på frågan att På min skola respekterar 

eleverna varandra att det inte stämmer eller stämmer dåligt. 

Det är stort andel elever som inte upplever eller är tveksamma att man 

respekterar varandra på skolan. 

 

Normkritiskt pedagogiskt perspektiv 
Gällande normkritiska perspektiv i pedagogiska arbetet ser det olika ut på 

skolorna och de har kommit olika långt. Dialogen som förs på de flesta 

skolorna är kring elever som grupp och inte flickor och pojkar.  Idag är det 

något fler pojkar som anmäler sig till olika idrottsaktiviteter, men det är ett stort 

antal elever som inte deltar alls i olika idrottsaktiviteter på skolan. Pojkar kan 

nog uppleva förväntningar i högre grad än flickor att delta. Under vissa 

idrottslektioner har det ibland gjorts könsindelningar med lyckat resultat, men 

skolorna är mycket försiktiga med detta. 

Regeringen har beslutat om ett förtydligande av Läroplanen som ska öka 
jämlikheten i skolan som börjar gälla från 1 juli 2018. Förändringen medför ett 
förtydligande om att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn 
och elever utifrån könstillhörighet, utan organiseras och genomföras så att alla 
barn och elever möts. Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska 
inte förekomma. Lagen innebär att begreppen barn och elever ska användas – 
istället för begreppen flickor och pojkar – om det inte är motiverat för att 
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påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män. Ändringen i läroplanerna gäller 
för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och 
sameskola. 
 

Alla skolor arbetar med verksamhetsplan som är indelade i arbetsplan och 

utvecklingsplan. Skolorna ska beskriva hur skolan organiseras kring arbete för 

att motverka diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet 

utvärderas årligen av skolorna och på huvudmannanivå.  

 

Hälsa 

Runt 90 procent av de unga i Borås uppskattar att deras hälsa är god eller 

mycket god. Sett över tid har inga nämnvärda förändringar skett och mellan 

flickor och pojkar kan man inte heller se några skillnader.  Trots att de flesta 

unga uppskattar att deras hälsa är god rapporteras allt oftare psykosomatiska 

problem. 

Stressrelaterad ohälsa,  psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär är vanligare 

bland flickor. I Borås ökar andelen elever i årskurs 8 som upplever 

psykosomatiska besvär så som nedstämdhet, oro, magont och huvudvärk. 

Flickorna rapporterar i högre utsträckning psykosomatiska besvär och är mer 

stressade av skolarbetet än pojkarna (Välfärdsbokslut 2016). 

 

Andelen som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med minskar. Att ha 

någon vuxen i sin närhet man kan vända sig till, oftast en förälder, är viktigt för 

barns och ungas utveckling. I Borås har andelen elever i årskurs 8 som har 

någon vuxen i sin närhet de kan prata med minskat under en treårsperiod. Det 

är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar (Välfärdsbokslut 2016). 

 

Andelen elever i årskurs 8 som aldrig skolkat var drygt 80 procent 2015. Det går 

inte att se några förändringar över tid när det gäller årskurs 8 och heller inte 

mellan könen. 

 

I skolenkäten ställs frågan om eleverna trivs i skolan. Av pojkarna var det 82 

procent och av flickorna 75 procent i årskurs 8 som trivs mycket bra eller 

ganska bra i skolan. Över en treårsperiod är andelen elever som trivs i skolan 

konstant med ett undantag, flickorna i årskurs 8, där andelen minskat 

(Välfärdsbokslut 2016). 

 

Skolan, barnsjukvården och barnpsykiatrin missar ofta flickor med autism och 

ADHD, eller så får de fel diagnos. Det innebär att flickor inte får någon 

förklaring till sina svårigheter, inte tillgång till medicin, inte rätt pedagogiska 

insatser eller annat stöd.. Detta är tydligt i en avhandling vid Sahlgrenska 

akademin. Istället för rätt diagnos fick föräldrarna förklaringen att flickornas 

svårigheter berodde på ångest och depression, på familjerelationsproblem eller 

ospecifika anpassningsproblem.  En förklaring till att flickorna inte 

uppmärksammas kan vara att forskningen varit inriktad på pojkar och att det 

därför är pojkars beteenden som uppmärksammas. Grundsymptomen vid 
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ADHD och autism är desamma för flickor och pojkar men flickor uppvisar ett 

delvis annat beteende. Det handlar om flickor som inte har några jämnåriga 

bästisar, har svårt att hantera krav, som om de leker gör det med mycket yngre 

eller äldre barn. Ett sådant beteende kan till och med framhållas som att flickan 

är mogen för sin ålder och ses inte som en varningssignal. Flickor är dessutom 

duktigare på att skärpa sig under dagen, det finns ett större socialt tryck på dem. 

Men det tar de ofta igen när de kommer hem. Det finns ingen skillnad i hur 

föräldrar till pojkar, respektive flickor, beskriver sina barns beteende i hemmet, 

däremot hur lärare beskriver barnen (Svenny Kopps avhandling: Girls with 

social and/or attention impairments). 

 

Den här terminen finns 189 åtgärdsprogram registrerade, varav 110 som avser 

pojkar och 79 flickor. En välfungerande elevhälsoverksamhet är central för att 

kunna fånga upp, stötta och förebygga ohälsa i grundskolans verksamheter. 

 

Sexuella trakasserier och andra kränkningar 
Skolans sex- och samlevnadsundervisning liksom skolans övergripande 

värdegrundsarbete hänger ihop. Det ska finnas  möjlighet för eleverna att, 

under lärares ledning, diskutera och reflektera om relationer, identitet, 

självkänsla, normer, jämställdhet och bemötande. Det behövs för att fånga upp 

och möta elevernas funderingar och tankar.  Samverkar mellan lärarna och 

elevhälsan kring undervisningen om sex- och samlevnadsundervisning görs i 

varierande grad på våra skolor. I skolsköterskornas basprogram ingår det att  i 

åk 5 undervisa om pubertetsutveckling, både till pojkar och till flickor. Ibland 

sker det i samarbete med klasslärare. Utformningen av sexualundervisning har 

fått nationell kritik och behöver granskas och förbättras.  

Det förekommer att eleverna tittar på sajter för vuxna med ett visst innehåll tex. 

pornografi under och efter skoltiden på skoldatorer och surfplattor samt 

mobiler.  

Filter och spärrar på skoldatorer för sajter med ett visst innehåll bör utredas.  

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger hälften av lärarna 

i en enkät, att de talar med eleverna när det hänt något. Men att de inte pratar 

om internetsäkerhet och policyfrågor i förebyggande syfte. Många anger att det 

beror på tidsbrist och brist på kunskap.  

I våra grundskolor finns det goda exempel på förebyggande arbete kring dessa 
frågor där  bl.a. IKT-utvecklare besöker elever och lärare för att prata om 
kränkningar på nätet, lämpliga sidor och vad man kan göra om man blir utsatt. 
IKT håller också i föreläsningar för vårdnadshavare i ämnet. Ett av 
metodmaterial om sexuell utsatthet på nätet som används är  ”ett filter i 
huvud”. Många barn och unga saknar vuxna att prata med och det gäller även 
om vad som händer på internet. Det behövs även fler vuxna förebilder runt 
barn och unga. 
 

Hot och våld mot elever 
Det finns upparbetade rutiner på skolorna för agerande mot hot och våld mot 
elever. Fast en hantering på skolan som bygger på normala rutiner i 
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elevvårdsärenden kan i vissa fall allvarligt skada enskilda flickor/pojkar  om 
hon/han är utsatt för hedersrelaterat våld. 
Skolledningen tillsammans med lärare och elevhälsa behöver ha en gemensam 
strategi och handlingsplan för hur de ska agera vid misstanke om 
hedersrelaterat hot och våld mot elever. Samverkan innebär inte enbart 
samarbete med olika professionella aktörer utanför skolan, utan minst lika 
mycket inom skolan. Elevhälsans personal är ibland de första som märker när 
elever mår dåligt och är det kitt som behövs för att samverkan med socialtjänst, 
polis, barnpsykiatri med flera ska fungera. 
 
När situationen är akut för flickan/pojken, när de hotas av familjen, när barnet 
ska sändas iväg till sitt hemland, blir bortgifta (eller som flicka blir 
könsstympad), då är det helt nödvändigt att skolan har ett väl uppbyggt 
samarbete med socialtjänsten. 
Men även upparbetade kontakter med barn- och ungdomspsykiatrimottagning, 
ungdomsmottagning, polis, tjej- och kvinnoorganisationer är viktiga. 
 
Borås Stad har under 2017 tagit fram en handbok om arbete mot 
hedersrelaterat våld och denna har spridits ut till skolorna. Handboken ska 
fungera som ett stöd för bl. a skolornas egna handlingsplaner. 
 

Delmål: 
 

 Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter 
som förekommer i skolan oavsett kön. 

 Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse. 

 Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö. 

 Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever. 

 Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar. 

 Inga elever ska utsättas för hot och våld. 

 
 

Behov av insatser och planerade åtgärder: 

 
Sprida information och kunskap om:  

 

 Ändringarna i Läroplanen kommer den 1 juli 2018 i den del som 
handlar om jämställdhet.  

 Jämlikhet, värdegrund, identitet, sätta gränser mm i metoo- anda för alla 
åk 7 elever . En teaterföreställning på tema jämlikhet planeras hösten 
2018. Därefter kommer dialogen och undervisningen att fortsätta i 
klassrummen utifrån samma lärarhandledning. 
 

Öka samverkan med:  

 

 IFO  gällande hedersrelaterat våld  i  både akuta fall och det  
förebyggande arbetet.  
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 Elevhälsan om frågor kring psykisk ohälsa, sexuella trakasserier, 
kränkande behandling samt för att undersöka vidare vad vi kan göra för 
att tidigare  upptäcka flickors behov av olika former av stöd i skolan. 

 Skolbibliotek kring källkritik – informationssökning i det förebyggande 
arbetet om kränkningar på nätet. 
 

 

Fortsätta det dagliga arbetet på skolor:  

 Gällande intensivundervisning som höjer måluppfyllelse hos elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven.  

 Genom skolenheternas årshjul och  verksamhetsplaner  tydliggöra det 
normkritiska arbetet, värdegrund,  jämställdhet, hedersrelaterat våld och 
sexuella trakasserier. 

  Med trygghet och studiero, trivsel på skolor samt goda vuxna 
förebilder. 

 Med plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Med att motverka kränkningar och sexuella trakasserier på nätet via 
föreläsningar som organiseras av IKT-utvecklare för elever, pedagoger 
och vårdnadshavare.  

 

 
Uppföljning 
 
Delmålen kommer att följas upp årligen via resultatanalys av rapporten 
”undervisning och resultat”, värdegrundsrapporten, skolklimatundersökning, 
skolenkät för elever i åk 8 (välfärdsbokslut) samt anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman. 
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Studiecoacher, framtida tillämpning 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden permanentar befattningen studiecoacher i 

Grundskoleförvaltningen som personal med akademisk utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av studiecoacher och andra befattningar t.ex. 

lärarassistenter tas av rektor på respektive skolenhet.        

Ärendet i sin helhet 

Ärendet 

Grundskolenämnden ser studiecoacherna som en värdefull resurs i 

verksamheten. Befattningen studiecoacher tillför skolan kvalificerad kompetens 

med akademisk utbildningsbakgrund. Grundskolenämnden verkar för att varje 

högstadieskola skall ha tillgång till studiecoacher sin verksamhet.  

Ärendets beredning 

Förslaget har tagits fram efter dialog mellan presidiet, förvaltningen och de 

fackliga lärarorganisationerna. Flera olika aspekter av frågan har belysts. 

Förslaget till beslut ligger i linje med de initiativärenden som 

oppositionspartierna M, KD och V inkom med på Grundskolenämndens 

sammanträde i februari.               

                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Återrapportering till nämnden: Formaliserade 

inflytandeforum för elever vid fritidshem 

Grundskolenämndens beslut 

Lägga information om formaliserade inflytandeforum för elever vid fritidshem 

till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid halvårsskiftet 

kortfattat rapportera om det finns formaliserade inflytandeforum på samtliga 

fritidshem. På samtliga fritidshem förutom ett fritidshem finns elevforum. I 

augusti 2020 vid skolstarten kommer alla fritidshem få elevråd.                

Ärendet i sin helhet 

I kvalitetsrapporten för fritidshem 2019 har rapporterats in att åtta av 35 

fritidshem saknar ett formaliserat forum för elevinflytande. 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid halvårsskiftet 

kortfattat rapportera om det finns formaliserade inflytandeforum på samtliga 

fritidshem. På samtliga fritidshem förutom ett fritidshem finns elevforum. I 

augusti 2020 vid skolstarten kommer alla fritidshem få elevråd. 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport för fritidshem 2019. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Bilaga - Grundskolenämnden den 16 juni 2020 

Återrapportering: Elevforum vid fritidshem 
 

Uppdrag 
Grundskolenämnden gav i december 2019 förvaltningen i uppdrag att vid halvårsskiftet kortfattat 

rapportera om det finns formaliserade inflytandeforum på samtliga fritidshem. 

 

Bakgrund 
Det var åtta av 35 fritidshem som har saknat elevforum 2019. Detta uppmärksammades i 

kvalitetsrapporten fritidshem 2019 (tabell nedan). 

Uppföljning 
På samtliga fritidshem förutom ett fritidshem finns elevforum. I augusti 2020 vid skolstarten 

kommer alla fritidshem få elevråd.  

Förvaltningen lämnar följande svar till Grundskolenämnden. 

Kinnarummaskolan och Svaneholmskolan har sedan januari 2020 startat upp fritidsråd på 

båda skolorna. De har inplanerade möten under läsåret. 

Byttorpskolan har sedan 2019 fritidsråd med möten inplanerade i kalendarium. 

Särlaskolan har sedan januari 2020 startat upp fritidsråd med inplanerade möten under läsåret. 

Daltorpskolan har sedan januari 2020 startat upp fritidsråd med inplanerade möten under 

läsåret. 

Sjöboskolan har under vårterminen startat fritidsråd på samtliga avdelningar.  

På fritidsråden pratar elever och personal om värdegrund, vad som är bra/dåligt på fritids, hur vi 

pratar med varandra, attityder, vad som skulle kunna förändras och göras bättre på fritids mm. 

Fritidshemmet har även en önskelåda där barnen får lägga ner lappar och önska aktiviteter som 

ska ske. Barnen får även vara med vid planering av materialinköp. Det skrivs protokoll som finns 

tillgängligt för barn och vårdnadshavare.  

Erikslundskolan har valt att låta eleverna ha inflytande genom elevrådet (1 gång/månad). Till 

nästa läsår planerar fritidshemmet att inrätta ett särskilt fritidsråd, då verksamheten bedömer att 

forumet behövs, när fritidshemmet flyttar till Solgårdens lokaler. 

Äsperedskolan 

På grund av att de två ansvariga för fritidshemmet blev långtidssjukskrivna så föll denna 

mötesform bort under detta läsår. Fritidsrådet kommer att fungera igen nästa läsår. 

Gånghesterskolans fritidshem har uppföljning varje vecka på de olika avdelningarna, F-1 

respektive 2-4. Här får eleverna prata kring det som varit och tänka framåt, komma med idéer 

och synpunkter av olika slag. Det personalen är mån om är att lyfta fram till eleverna att de är 

med och påverkar, så de själva ser kopplingen. När enkäten genomfördes var detta forum för 

inflytande inte lika organiserat. Efter att personalgruppen jobbat ihop sig betydligt mer har 

aktiviteter som denna ovan organiserats och elevrådet har varit i funktion från senare delen av 

höstterminen och hela vårterminen. 



 

Marika Andersson, verksamhetschef område 1 

Julio Garcia Atterström, verksamhetschef område 4 

 

Redovisning av fritidsråd eller annat formaliserat elevforum 2019 i tabellen nedan.  

Källa: Kvalitetsrapport värdegrund 2019) 

Fritidshem 

2018   2019 

Finns fritidsråd 
eller annat 
formaliserat 
inflytandeforum 
för barnen? 

Om ja, hur 
många 
gånger per 
läsår sker 
detta? 

Finns fritidsråd 
eller annat 
formaliserat 
inflytandeforum 
för barnen? 

Om ja, hur 
många 
gånger per 
läsår sker 
detta? 

Aplaredskolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Asklandaskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler 

Bergdalskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Björkhöjdskolan F-3 Ja 7-8 Ja 7-8 

Bodaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Borgstenaskolan F-6 Ja 1-2 Ja 3-4 

Bredaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Byttorpskolan F-6 Nej   Ja 5-6 

Daltorpskolan F-6 Ja 3-4 Nej   

Dannikeskolan F-6 Nej   Ja 9 eller fler 

Ekarängskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Engelbrektskolan 1-6 Ja 7-8 Ja 5-6 

Erikslundskolan F-6 Ja 9 eller fler Nej   

Fjärdingskolan F-6 Ja   Ja 7-8 

Gula skolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 3-4 

Gånghesterskolan F-6 Ja 1-2 Nej   

Hestra Midgårdskolan F-6 Ja 5-6 Ja 7-8 

Kerstinsgårdskolan F-3 Ja 9 eller fler Ja 7-8 

Kinnarummaskolan F-6 Nej   Nej   

Kristinebergskolan F-6 Ja 7-8 Ja 9 eller fler 

Myråsskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 

Målsrydskolan F-6 Nej   Ja 7-8 



Rångedalaskolan F-6 Ja 3-4 Ja 9 eller fler 

Sandaredskolan F-6 Ja 5-6 Ja   

Sandhultskolan F-6 Ja 3-4 Ja 7-8 

Sjöboskolan F-6 Ja 3-4 Nej   

Sjömarkenskolan F-6 Ja 3-4 Ja 5-6 

Sparsörskolan F-6 Ja 5-6 Ja 1-2 

Svaneholmskolan F-6 Nej   Nej   

Svedjeskolan F-6 Ja 5-6 Ja 3-4 

Särlaskolan F-6 Nej   Nej   

Trandaredskolan F-6 Ja 9 eller fler Ja 9 eller fler 

Tummarpskolan F-3 Nej   Ja 3-4 

Viskaforsskolan F-6 Ja 7-8 Ja 3-4 

Äsperedskolan F-6 Ja 3-4 Nej   
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§ 214 Dnr GRN 2019-00103 3.5.4.0 

Kvalitetsrapport Fritidshem 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna Kvalitetsrapporten Fritidshem 2019 samt att uppdra åt förvaltningen 
att vid halvårsskiftet kortfattat rapportera om det finns formaliserade 
inflytandeforum på samtliga fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2019 är att redovisa resultat, analys och 
åtgärder inför 2020. Rapporten är en del av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete.  

Resultaten för fritidshemmen visar generellt en stor variation i kvalitet och 
brister i likvärdigheten mellan de olika fritidshemmen inom ett antal områden. 
Sammantaget visar resultatet att de allra flesta elever trivs, känner sig trygga och 
har förtroende för personalen. Huvudmannen anser att kvalitet i fritidshemmen 
är god i sin helhet trots att resultatet i elevenkäten är något sämre jämfört med 
2018. Rapporten belyser brister som behöver åtgärdas, främst på längre sikt.  

 

Förbättringsarbete som föreslås omfattar främst verksamhetens uppdrag enligt 
läroplanen men också uppföljning och utveckling genom det systematiska 
kvalitetsarbetet samt samverkan mellan skolan och fritidshemmen. Skillnader i 
kvalitet kan främst förklaras av fritidshemmens olika förutsättningar när det 
gäller rektorernas ledarskap och kunskap om fritidshemmet, organisation och 
bemanning, personalomsättning, personalens kompetens samt grundläggande 
förutsättningar. För att öka kvaliteten i fritidshemmen behöver vissa 
grundläggande system först fungera väl såsom: schemaläggning, planeringstid, 
den fysiska miljöns utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och 
storlek, stöd och resurser för elever med särskilda behov och de olika 
yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag.  

Förvaltningen har under 2019 genomfört riktade åtgärder och många åtgärder 
fortsätter 2020. Den samlade bedömningen är att åtgärderna påverkat 
fritidshemmens utveckling i rätt riktning men det har gått för kort tid för att 
elever och rektorer ska kunna se effekterna fullt ut. 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att 
utveckla kvaliteten i fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 

• Utveckla huvudmannastödet för att stärka rektorerna att leda fritidshemmen 
för att öka kvaliteten i verksamheten 

• Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid 
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• Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal  

Yrkanden 

Stefan Lindborg (V) föreslår att Grundskoleförvaltningen beslutar om följande 
tilläggsförslag: att uppdra åt förvaltningen att vid halvårsskiftet kortfattat 
rapportera om det finns formaliserade inflytandeforum på samtliga fritidshem. 

(Se bilaga) 

 

Per Carlsson (S) föreslår att Grundskolenämnden tillstyrker Stefan Lindborgs 
tilläggsförslag.  
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Svar på initiativärende: Redovisning om avbruten 

samverkan om skolfritidsledare 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på initiativärende.        

Ärendet i sin helhet 

Samarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) kring skolfritiden har 

INTE avbrutits.  

Utgångspunkter 

Skolornas mål är att inom given budgetram förbättra resultaten. Budgetram 

fördelas genom KF beslut, enligt resursfördelningsmodellen. Förvaltningen 

följer principen att rektor beslutar om sin skolas inre organisation. Varje år 

beställer rektor således en volym skolfritidsledartimmar som en del av sin inre 

organisation, utifrån behov och budgetram. 

Budgetläge 2020 

Som visades redan i Budget 2020:1 underkompenseras grundskolan med cirka 

17 mkr. Den enda rörliga delen är, i princip, personaltäthet. I Tertial 1 som 

presenterades på maj-nämnden poängteras den tydliga försämringen av 

täthetsmåtten som en följd av underkompensationen 2020.  

Utfall 

Förvaltningens högstadieskolor beställde inför hösten 2020, därför ett mindre 

antal timmar per vecka (261) jämfört med den beställning som gjordes förra 

året (452).                

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från V: Redovisning av avbruten samverkan om 

skolfritidsledare. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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§ 67 Dnr GRN 2020-00062 3.5.4.0 

Initiativärende från (V): Redovisning om avbruten 
samverkan om skolfritidsledare 

Grundskolenämndens beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av 
bakgrund och anledning till varför samverkan om skolfritidsledare med Fritids- 
och folkhälsonämnden har avslutats.  

 

      

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet lämnar vid dagens sammanträde rubricerat ärende.  

Grundskolenämnden har tidigare haft en samverkan med Fritids- och 
folkhälsonämnden om s.k. skolfritidsledare. Under senare tid har det kommit 
till vår kännedom att denna samverkan har avslutats. Vänsterpartiet anser att 
skolfritidsledarna har varit viktiga för skapa bryggor mellan skolan och 
exempelvis fritidsgårdsverksamheten. 

Med anledning av detta föreslår vi Grundskolenämnden besluta: 

Att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en 
redovisning av bakgrund och anledning till varför samverkan om 
skolfritidsledare med Fritids- och folkhälsonämnden har avslutats.  

För Vänsterpartiet i Grundskolenämnden 
Stefan Lindborg och Maryam Osman 

 

Grundskolenämnden önskar en skriftlig återkoppling och önskar att 
redovisningen sker den 16 juni. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från (V): Redovisning om avbruten samverkan om 
skolfritidsledare.  

Yrkanden 

Per Carlsson föreslår Grundskolenämnden besluta: Förvaltningen ges i uppdrag 
att återkomma till nämnden med en redovisning av bakgrund och anledning till 
varför samverkan om skolfritidsledare med Fritids- och folkhälsonämnden har 
avslutats.            
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Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020, Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

samt översända svaret till Sociala omsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har tagit fram en Handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 2018-2020. Handlingsplanen består av ett antal uppdrag som åläggs 

stadens förvaltningar. Grundskolenämnden redovisar uppföljning av nämndens 

uppdrag. Slutlig rapport presenteras under 2020.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020, 

Grundskolenämnden  

2. Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle                

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Uppföljning av handlingsplan för 

ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Grundskolenämnden 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Uppdrag ..................................................................................................... 3 
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1 Inledning 

2 Uppdrag 

Status 2020 Uppdrag Beskrivning 

 Genomfört Nämnden ska arbeta förebyggande för 
en trygg miljö i skolan för elever med 
funktionsnedsättning. 

Syftet är att ge stöd, information och 
utbildning till personer med funktions- 
nedsättning och deras familjer samt 
personal för att motverka våld och 
tvång 

Nämnden ska arbeta förebyggande för en trygg miljö i skolan för elever med 

funktionsnedsättning. 

Grundskoleförvaltningen har genom skolornas verksamhetsplan kartlagt under lå 18-19 och 19-20 hur 
varje enhet arbetar med att tillgängliggöra undervisningen och skolans lärmiljöer för sina elever. 
Förvaltningen har genom centrala elevhälsan och med stöd av Skolverket, inom ramen för Samverkan 
för Bästa Skola, genomfört kompetensutvecklingsinsatser för vissa skolor med syfte att öka kunskapen 
om hur man anpassar undervisningen för elever med olika funktionsvariationer. Rektorerna och 
enhetscheferna i Elevhälsan genomgick hösten 2019 en ledarskapsutbildning med syfte att stärka deras 
förmåga att leda skolans trygghetsskapande och elevhälsofrämjande arbete, på individ-, process- och 
strukturnivå. Insatser inom ramen för Samverkan för Bästa skolan kommer att pågå fram tom vt 2021. 



      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-08-16 
 

 
 
 
§ 141   Dnr KS 2018-00402 1.1.2.1 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 95, sid B 1702) 
 
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle för Borås Stad fastställdes av 
Kommunfullmäktige 21 dec 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument 
revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Sociala omsorgsnämnden. 
 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 
uppdrag avseende tillgänglighet. 
 
I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya 
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet 
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer än en 
nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.  
 
Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och 
medborgarnas bästa. 
 
För att genomföra samarbetsuppdraget finns Programmet för ett tillgängligt 
samhälle med tillhörande handlingsplan. 
 
Handlingsplanen har varit ute för remiss där samtliga förvaltningar fått möjlighet 
att yttra sig angående de mål som berör just deras förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-18, § 328 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.  
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Vid protokollet 
 
 
Lars-Olof Danielsson 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 augusti 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 
 



Från: tobias.tobrant@boras.se 
Skickat: den 27 augusti 2018 12:50 
Till: Sociala omsorgsnämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 

Arbetslivsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; Tekniska nämnden 
Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium 

Ämne: Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Bifogade filer: § 141 Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.docx; 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: Röd kategori 
 
Översänder Handlingsplan och protokollsutdrag för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
 
Enligt uppdrag 
Tobias Tobrant 
Administratör 
----------------------------- 
Borås Stad - Stadskansliet 
Kungsgatan 55 
501 80 Borås 
033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se 
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Fastställt av Kommunfullmäktige 
Datum: XX 2018
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller till och med 2020

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Handlingsplan 2018-2020 
för ett tillgängligt samhälle 

Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Artikel 8

Öka kunskapen 

om situationen 

för personer 

med funktions-

nedsättning

Syfte är 
att arbeta 
struktu-
rerat med 
att sprida 
information 
om kognitiv 
tillgäng-
lighet samt 
säkerställa 
att tillgäng-
lighetsper-
spektiv når 
ut i hela 
organisatio-
nen.

Att erbjuda minst 
5 utbildning/
workshop till perso-
nalen i olika förvalt-
ningar. Utbildning/
workshop ska 

handla om:

• FN konvention 

om rättigheter 

till personer 

med funktions-

nedsättningar

• Kognitiv till-

gänglighet

• Bemötande 

2018-
2020

Sociala omsorgs-
nämnden i 
samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slut redovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2020.

Artikel 9

Öka tillgänglig-

heten

Syftet är att 
säkerställa 
att tillgäng-
lighets-
perspektiv 
inkluderas i 
det dagliga 
arbetet med 
information 
och kom-
munikation.

Att klargöra ambi-
tioner om tillgäng-
lighet för personer 
med funktions-
nedsättning inom 
informations- och 
kommunikations-
området.

2018-
2020

Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slut redovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni 2020.

Syftet är att 
öka tillgäng-
lighet till 
information.

Att arbeta fram lätt-
läst information på 
Borås Stad hemsida 
utifrån behovet som 
finns. 

2018-
2020

Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
alla nämnder

Uppföljning ska 
rapporteras varje år 
i juni och december. 
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.
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Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Syfte är att 
öka möjlig-
heterna till 
delaktighet 
och infly-
tande för 
unga med 
funktions-
nedsättning.

Att skapa tre 
tillfällen av 
”Inflytandecaféer” 
för att lyfta vad som 
är viktigt för unga 
med funktionsned-
sättning.

2018-2019 Kommunstyrelsen 
i samarbete med 
Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden

Delrapport ska redovisas till 
sociala omsorgsnämnden 
senast 31 december, 2018. 

Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2019.

Syftet är 
att öka 
möjligheter 
till frilufts-
aktiviteter 
för personer 
med funk-
tionsned-
sättning.

Att utöka antal 
tillgängliganpassad 
naturområden (som 
är välbesökta).

Säkerställa att det 
finns minst en 
tillgänglighetsan-
passad toalett i det 
naturområde som 
är markerat som 
tillgänglig anpassat.

2018-
2020

Tekniska nämn-
den och Fritids 
och folkhälso-
nämnden

Uppföljning ska redovisas 
till Sociala omsorgsnämnden 
varje år i juni och december.

Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2020.

Artikel 16

Minska våld 

och övergrepp

Syftet är 
att skapa 
förebyg-
gande- och 
förbättrings-
arbete mot 
våld och 
tvång hos 
personer 
med funk-
tionsned-
sättning.

Viktig Intressant 
Person (V.I.P) ska 
fortsätta arbeta med 
att ge utbildning 
och stöd till perso-
ner med funktions-
nedsättning i Borås. 

Personal ska få 
tillgång till stöd, 
information och 
utbildning för att 
motverka våld och 
tvång.

2018-
2020

Sociala omsorgs-
nämnden

Delrapport ska redovisas till 
sociala omsorgsnämnden 
varje år i juni och december.
Slutredovisning ska skickas 
till Sociala omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 2020.
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Prioriterande 
område

Syfte Mål Tid Ansvar Uppföljning

Syftet är att ge 
stöd, information 
och utbildning 
till personer med 
funktionsnedsätt-
ning och deras 
familjer samt 
personal för att 
motverka våld och 
tvång

Arbeta förebyggande för 
en trygg miljö i skolan 
för elever med funk-
tionsnedsättning genom 
att:

 – Stödja och utbilda 
elever med funk-
tionsnedsättning 
om sina rättigheter

 – Öka kunskap och 
kompetens hos per-
sonalen i skolan om 
elever med funk-
tionsnedsättning

 – Sprida information 
till anhöriga som 
har barn med funk-
tionsnedsättning

2018-

2020

Grundskole-
nämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden och 
Sociala omsorgs-
nämnden

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 24

Utbildning för 

alla

Syftet är att 
säkerställa att 
gymnasiesko-
lornas behov av 
Arbetsplatsförlagt 
lärande (APL)-
platser tillgodoses.

Sprida information om 
gymnasiesärskolans 
behov av APL-platser till 
alla förvaltningar.

2018-
2020

Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden i 
samarbete med alla 
nämnder

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.

Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 27

Fler människor 

i arbete

Syftet är att öka 
möjligheter för 
personer funk-
tionsnedsättningar 
att få ett arbete 
inom Borås Stad.

Sprida kunskap om för-
utsättningarna och stöd 
som finns att få när man 
anställer personer med 
funktionsnedsättning 
(minst 5 utbildningstill-
fällen) till olika förvalt-
ningar.

2018-
2020

Arbetslivnämnden 
i samarbete med 
Social omsorgs-
nämnden och 
Arbetsförmedlingen.

Uppföljning ska 
redovisas till Sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.

Artikel 30

Öka möjlig-

heterna för en 

aktiv fritid

Syftet är att säker-
ställa att personer 
med funktions-
nedsättningar kan 
ta del av kultur 
utbudet i samhälle.

Anpassa lokaler genom 
att tillhandahålla tysta 
rum eller möjlighet till 
avskildhet för enskilda 
eller grupper på bibli-
oteken och museerna i 
Borås Stad. 

Erbjuda bland annat 
teckentolkning och 
guidningar/visningar 
avseende kulturförvalt-
nings program utbud.

2018-
2020

Kulturnämnden Delrapport ska 
redovisas till sociala 
omsorgsnämnden 
varje år i juni och 
december.
Slutredovisning ska 
skickas till Sociala 
omsorgsnämnden 
senast 30 juni, 
2020.
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Datum 

2020-06-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00113 3.5.1.25 
 

  

 

Redovisning av åtgärder, Grundskolenämndens 

uppföljning av uppdrag i Lupp (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken)   

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av åtgärder i Lupp (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) samt översända densamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Grundskoleförvaltningen har i bifogad åtgärdsplan med tillhörande 

aktivitetsschema tagit fram åtgärder med syfte att öka tryggheten och 

elevdelaktigheten samt motverka rasism, diskriminering och kränkande 

behandling på samtliga skolor i Borås Stad. Nämnden redovisar nu en 

uppföljning av åtgärder.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har uppdragit Grundskolenämnden att senast i december 

2019 redovisa uppföljning av åtgärder utifrån resultat i LUPP 2017. 

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 

står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 

Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. 

Undersökningen från 2017 visade bland annat att majoriteten av ungdomar i 

Borås var nöjda med sin skolgång och fritid samt uppgav att de var vid god 

hälsa. Vad gäller inflytande angav 43 % i årskurs 8 att de ville vara med och 

påverka i frågor som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram dessa 

frågor till beslutsfattare var lägre, 20 % i årskurs 8.  

Skolklimatenkäten genomför Grundskoleförvaltningen varje år. I årets enkät 

anger fortfarande 57 % av våra högstadieelever att de uppmuntras att delta i 

klassråd och elevråd. Förra årets resultat blev också 57%. Totala andelen elever 

som svarat vet ej/ingen åsikt på denna fråga varierar mellan sju och 14 procent 

för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå är variationen lite större 

mellan skolorna, från fem till 19 procent. 

I samma Skolklimatenkät svarar 86 % av eleverna i åk 7-9 att de känner sig 

trygga i skolan. Förra årets resultat blev 85%. Totala andelen elever som svarat 
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vet ej/ingen åsikt på denna fråga ligger på tre procent på kommunnivå, på 

skolnivå varierar det mellan en och sex procent.   

Hösten 2018 tog Grundskoleförvaltningen fram åtgärder med syfte att öka 

tryggheten och elevdelaktigheten samt motverka rasism, diskriminering och 

kränkande behandling på samtliga skolor i Borås Stad. Se bifogad åtgärdsplan 

med tillhörande aktivitetsschema. 

Utifrån årets resultat i Skolklimatenkäten bedöms samtliga planerade åtgärder i 

åtgärdsplanen fortfarande vara relevanta. Planen ska löpa fram tom ht 2021 och 

revideras i oktober 2021 efter genomförd LUPP-enkät. Under denna period 

följs planen årligen upp, då aktiviteter och ansvar vid behov justeras. 

Den utvärdering som har gjorts av aktiviteterna visar följande: 

1. Implementera rutin vid anmälan av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever. 

Samtliga skolor inom Grundskoleförvaltningen använder numera 

samma blankett vid anmälan till huvudmannen då elev upplevt sig 

kränkt. Statistik förs över antal anmälningar per skola. Varje 

verksamhetschef följer upp mönster och tendenser med berörda 

rektorer.  

Den nya anmälningsrutinen gör det möjligt för förvaltningen att 

identifiera skolor som behöver stöd i arbetet med att förebygga 

och förekomma kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

2. Värdegrundsarbete mot främlingsfientlighet och rasism. 

Grundskolenämnden fattade hösten 2018 beslut om att 

elevrepresentanter från varje högstadieskola i Borås efter särskilt 

upplägg skulle få resa till koncentrationslägret i Auschwitz under 

hösten 2019. Dessa elevrepresentanter skulle sedan förmedla sina 

upplevelser till övriga elever på sin skola. För att säkra en bra 

spridning skulle skolorna dessutom genomföra 

utbildningsinsatser för alla sina högstadieelever. 

Aktiviteten genomfördes planenligt. Totalt åkte 124 elever vid tre 

olika resor under september. Urvalet skedde via intresseansökan 

med motivering och lottning därefter. Deltagande elever vittnade 

om mycket givande och gripande erfarenheter från resan. 

Skolorna arbetade under hela hösten med presentation av 

upplevelserna från resan. Många skolor fick in denna aktivitet 

inom ordinarie värdegrundsarbete och arbetade vidare med 

material till en utställning som ägde rum i Kulturhuset v 4-6 2020.  

Under v 5 och 6 2020 fick samtliga elever i åk 9 se föreställningen 

om förintelsen ”Generalguvernören och Jag”.  

Inför höstterminen 2020 planerar Grundskoleförvaltningen för 

tre resor till Auschwitz i september, enligt samma koncept ovan. 
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Om resan till Auschwitz inte går att genomföra p g a av rådande 

situationen kring Covid-19, genomförs en resa till Oslo via 

kulturinstitutionen Voksenåsen, som arrangerar program 

kopplade till andra världskriget och händelserna i Utøya. 

Programmet innehåller bl a besök i judiskt museum och 

workshops i främlingsfientlighet/rasism, extremism, demokrati 

och mänskliga rättigheter. 

3. Uppmuntra att elever i Borås Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom klassråd, elevråd. 

I skolornas arbetsplaner står att läsa hur arbetet med klass- och 

elevråd bedrivs på varje skola. Vid uppföljning av detta arbete 

under våren 2020 i varje verksamhetsledning framkommer att 

skolor har kommit olika långt. Även i årets Skolklimatenkät går 

att läsa ett relativt lågt resultat på frågan om elever uppmuntras 

att delta i elevråd och klassråd, 57%.  

Det finns mot denna bakgrund ett fortsatt behov av att göra 

eleverna mer medvetna om vad de kan påverka i sin skolvardag. 

Skolorna arbetar vidare med att systematiskt träna elever i hur 

man kan påverka i en demokrati. Att ”göra sig delaktig” är en 

förmåga som elever behöver lära sig och därför behöver lärare, 

som ett återkommande inslag, undervisa om och med delaktighet. 

4. Elevskyddsombud från varje högstadieskola inbjuds till LSG. 

Elevskyddsombud från varje högstadieskola har bjudits in till 

LSG under lå 19-20. Även elever från grundsärskolan har deltagit. 

Den berättelse som eleverna har fört fram har kretsat kring hur 

arbetsmiljön upplevs av elevkollektivet på varje skola. Parterna 

har därefter följt upp specifika frågor på varje enhet. 

Denna aktivitet kommer att genomföras löpande varje läsår. 

5. Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till nämndmöte. 

Det har planerats för ett gemensamt besök av representanter från 

samtliga elevråd till något av nämndmötena under våren 2020. På 

grund av Corona-läget har detta besök skjutits till nämndmötet 

den 20/10, 2020. Ett särskilt upplägg tas fram av VC1 och VC4, i 

samråd med Förvaltningschef och Presidiet.  

Denna aktivitet kommer att genomföras löpande varje läsår. 

6. Möjlighet att erbjuda utbildning till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 undersöks. 

En utbildning med samtliga elevskyddsombud genomfördes i 

september 2019 under ledning av huvudskyddsombud från 

Lärarförbundet.  
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Den planerade utbildningen i mars 2020 för samtliga elevråd har 

på grund av Corona-läget inte kunnat genomföras. Utbildningen 

kommer att genomföras i slutet av september under ledningen av 

organisationen Sveriges elevråd (SVEA). 

Elevråden kommer framgent att ges möjlighet att fungera som 

remissinstanser vid frågor som de tycker är intressanta att 

påverka. 

Dessa tre aktiviteter kommer att genomföras löpande varje år. 
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Sammanfattning
I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar för barn och unga. I visionen 
konstateras att ”Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i 
samhället.” Lupp-enkäten är ett av flera möjliga verktyg för att synliggöra ungas åsikter. Dessutom är lupp 
ett utmärkt verktyg för att samla in kunskap om ungas livsvillkor. Både i barnkonventionen och Sveriges 
ungdomspolitiska program betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap om unga. 
Borås stad har, utöver visionen, ett ungdomspolitiskt program med fyra fokusområden; fritid och kulturliv, 
hälsa och trygghet, inflytande och delaktighet samt utbildning och framtid. I denna del presenteras en 
kort sammanfattning av lupp-resultatet som rör de fyra fokusområdena. Vi rekommenderar dock att läsa 
hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor och situation i Borås. 

Fritid och kulturliv
I det ungdomspolitiska programmet som rör fritid och kulturliv betonas mångfald och kreativitet. Vad 
som också tas upp är att man behöver ifrågasätta normer, skapa en tillgänglig fritid för alla samt att på 
olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna 
i Borås är nöjda med sin fritid. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga 
upplever sin fritid, vad de gör och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det som framkommit 
är att det finns skillnader i hur unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön. Killar är tydligt nöjdare med 
fritidsutbudet än vad tjejer är. Denna könsskillnad syntes inte då lupp-enkäten senast genomfördes år 
2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre hälsa, unga som oroar sig 
för familjens ekonomi eller som har en förälder utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med 
fritidssituationen än övriga ungdomar. Vad gäller frågan om unga saknar fritidsaktiviteter där de bor, 
framgår vissa skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Viskafors, Fristad eller i ytterområden/andra 
kommuner saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 

För att skapa en tillgänglig och meningsfull fritid för alla kan det vara bra att vidare utreda vad skillnaderna 
utifrån kön, funktionsnedsättning och ekonomi beror på1. Insatser inom området fritid och kulturliv kan 
sedan utvecklas tillsammans med unga med ett särskilt fokus på att anpassa utbudet utifrån olika 
förutsättningar och intresseriktningar.

Hälsa och Trygghet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att alla unga ska må bra, få vara delaktiga och att man ska 
arbeta normkritiskt mot olika former av utsatthet. Vad som framgår avseende ungas hälsa är att majoriteten 
av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av gymnasieungdomarna 
svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. 
Tjejer mår sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som stress, 
nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska 
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, 
unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller 
missnöjda med sin ekonomi har en sämre hälsa än övriga. Att minska dessa skillnader i ungas hälsa 
kommer vara en utmaning. I rapporten ”Hellre rik och frisk” konstateras bland annat att det behövs 
insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan familjer med höga och låga inkomster och att åtgärderna 
bör vara generella, men anpassas och ges i högre grad till de som har störst behov.2

Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner sig 
trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Det framgår att andelen unga som känner sig 
trygga på stan och i kollektivtrafiken är något lägre – speciellt bland tjejer. Det framgår också att det 
finns en del skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig 
mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av kommunen. 
              
1    I rapporten ”Jämlikhetseffekten 2016” av Make Equal  finns en metod som delas in i 8 steg som kan vara ett 
                   värdefullt verktyg https://makeequal.se/wp-content/uploads/2016/01/Jaemlikhetseffekten-Metodbok.pdf  
2   Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa 
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Det finns även vissa skillnader avseende utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, misshandel) per 
bostadsområde. Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att de utsatts 
för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen som blivit hotade 0 % och 7 % i 
Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att 
de utsatts för mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig könsskillnad. 
Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med en 
sämre ekonomi är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar. 

Eftersom utsatthet i olika former påverkar ungas hälsa så tydligt är det viktigt att arbeta med att förebygga 
ungas utsatthet. På grund av att många som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan kan det vara 
viktigt att låta skolan ha en central roll i arbetet. I ett utvecklingsarbete för att öka tryggheten kan det 
också vara viktigt att väga in geografiska aspekter, då det finns tydliga skillnader i ungas upplevelser av 
trygghet utifrån var de bor i kommunen.

Inflytande och delaktighet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att unga ska betraktas som en resurs samt att alla barn och 
unga ska ha lika möjligheter att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Vad som framgår i resultatet 
är att en stor andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i högre grad är intresserade av 
att vara med och påverka. Det är en liknande andel som svarar att de vill påverka som i lupp-resultatet år 
2014. Avseende synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % av 
högstadieungdomarna och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket 
stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års 
lupp-resultat, vilket är positivt. Att arbeta för att ännu fler känner att de har möjligheter kan vara viktigt. 

Vad gäller frågorna om inflytande och delaktighet finns det vissa skillnader per bostadsområde. Unga som 
bor i Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga bostadsområden i Borås. 
Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att 
framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde.

Utbildning och arbete
I det ungdomspolitiska programmet konstateras att ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen 
försörjning ska öka. I programmet betonas även ungas möjligheter till inflytande och ansvar över sitt eget 
lärande. I avsnittet som handlar om skolan framgår det att en väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är 
nöjda med skolan totalt sett, med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och 
stöd vid behov.  Vi ser dock även att högstadieungdomarna svarar att de är mindre nöjda med skolmiljön. 
Vad som också framgår vad gäller problem som förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att 
det framför allt förekommer på högstadieskolorna. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor 
differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om olika saker i skolan i klart 
högre grad än de upplever att de får. Över tid syns inte några större förändringar vad gäller andelen som 
upplever att de får påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns relativt 
stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika aspekter i skolan. 

Vad gäller ungas erfarenhet av arbete framgår att andelen unga som haft sommarjobb den senaste 
sommaren ökat något över tid bland gymnasieungdomarna. Vad gäller högstadieungdomarna har  andelen 
med sommarjobb varit på en relativt jämn nivå. När det kommer till andelen unga med extrajobb svarar 
9 % av högstadieungdomarna och 32 % av gymnasieungdomarna att de har ett. Tjejer i årskurs 2 är den 
grupp som i högst grad svarar att de har ett extrajobb. 

Utifrån resultatet kan det vara viktigt att se över hur man kan motverka våld och otrygghet i skolan, 
speciellt på högstadieskolorna. Att arbeta med att öka ungas möjligheter till inflytande kan också vara 
viktigt, då det tydligt betonas i det ungdomspolitiska programmet samt för att resultatet visar att det finns 
en stor differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. 
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Bakgrund och syfte

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s lupp-undersökning har år 2017 
genomförts i Borås kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på 
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt sammanställning 
har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Borås kommun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät 
som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten 
för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i 
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten 
erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 903 av 1295 elever på högstadiet i årskurs 8 svarat på undersökningen. 
Svarsfrekvensen på högstadiet är således 69 %. På gymnasiet har 955 av 1532
elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 62 %. 

Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget ska
bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror 
bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever 
varit sjuka. 

Högstadieskolor som deltagit är; Viskaforsskolan, Fristadskolan, Engelbrektskolan, Särlaskolan, 
Dalsjöskolan, Bodaskolan, Sandgärdskolan, Daltorpskolan, Erikslundskolan, Borås Kristna Skola, 
Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Malmen Montessori, Erikslund Grundsärskola.

Gymnasieskolor som deltagit är: Almåsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Bäckängsgymnasiet, 
Sven Erikssongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Praktiska Gymnasiet, 
LBS Kreativa gymnasiet Borås, Real Gymnasiet, Björkängsgymnasiet, Bergslenagymnasiet.

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika anledningar valt 
att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent, men varierar något mellan 
frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om 
känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av Borås-
ungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på ålder (högstadiet 
årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för kön utan även avseende andra 
faktorer, möjliggör en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i 
samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för att anpassa 
insatserna. 

Svarsfrekvensen är 
69 % i årskurs 8 

och 62 % 
i årskurs 2
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I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille och tjej fanns även 
alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan de som identifierar sig som 
killar eller tjejer beror på att de som svarat ”annan könsidentitet” är en väldigt få till antalet. 

Jämförelser över tid

För att kunna mäta utvecklingen över tid görs jämförelser med lupp-resultaten i Borås från tidigare år.  
Borås har tidigare gjort lupp-enkäten år 2008, 2012 och 2014. Dessa värden redovisas på vissa ställen i 
diagram och i den löpande texten. Avseende jämförelser till tidigare år bör noteras att en omfattande 
omarbetning av lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser till tidigare 
resultat inte är möjligt på relativt många ställen. Exempelvis har nästan alla instämmerskalor i enkäten 
justerats från en femgradig till en fyragradig skala, vilket gör att resultatet inte är jämförbart. I andra fall 
har frågan eller svarsalternativen omformulerats eller justerats. 

Jämförelser till rikssnitt för lupp 2017

I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser med rikssnittet för lupp (de kommuner 
som genomfört lupp år 2017). Rikssnittet är dock inget nationellt snitt för alla kommuner, utan 
innefattar endast de kommuner som deltog i lupp år 2017.  Trots att en sådan jämförelse har vissa 
brister kan det vara fördelaktigt att kunna se kommunens resultat i förhållande till en större kontext. I 
rapporten tas endast relevanta jämförelser upp vad gäller rikssnittet.

Statistisk sambandsanalys

Vissa områden i rapporten innehåller statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två 
eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. Det är alltså svårt att 
bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. 

Läsanvisningar

Rapporten är indelad i fyra fokusområden som bygger på det ungdomspolitiska programmet i Borås 
stad. Dessa är; fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och 
arbete. 

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och nedbrytningarna fram. 
Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del svarsalternativ uteslutits i redovisningen. 
Detta har gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av alla frågor och 
svarsalternativ hänvisar vi till MUCF:s lupp-portal. Observera också att vissa diagram redovisar 
resultatet totalt eller totalt per kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om enstaka 
procent.
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Vi har svarat på Lupp-enkäten!

A Bakgrundsfrågor

frågor om bakgrund och familj

I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. Som det framgår av bilden 
nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som svarat på lupp-enkäten. Eftersom få angett 
”annan könsidentitet” kommer denna grupp inte redovisas nedbrutet i rapporten. 12 % av ungdomarna 
i Borås har svarat att de har en nedsatt funktion eller långvarig sjukdom.

Som det framgår i tabell A5 på nästa sida är 86 % av de svarande födda i Sverige, 1 % är födda i 
Norden, 3 % i Europa och 10 % är födda utanför Europa. Runt 20 % av ungdomarna har en eller två 
föräldrar som är födda utanför Europa. 

I tabell A6 redovisas föräldrarnas sysselsättning. En tydlig majoritet av ungdomarnas föräldrar arbetar 
och 1 % av ungdomar har uppgett att de har minst en förälder som är arbetslös. 

I diagram A7 redovisas fördelningen av svar (andel) per bostadsområde.

85 % heterosexuella
4 % bisexuella
1 % homosexuella
10 % övrigt/annat/
       vill inte svara

52 % tjejer
47 % killar
1 % annan 
könstillhörighet

12 % har en 
nedsatt funktion 
eller sjukdom

86 % födda i Sverige
4 % övriga Europa
10 % födda utanför
         Europa
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Förälder a Förälder b

Arbetar 90% 82%

Studerar 3% 4%

Föräldraledig 1% 1%

Arbetslös 1% 3%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 2% 4%

Ålderspensionär 1% 1%

Annat 1% 2%

Vet inte 1% 4%

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

Fri-
stad

Norrby
Dalsjö-

fors
Bräm-
hult

Gång-
hester

Hulta
Hässle-
holmen

Göta Centrum Sjöbo
Viska-
fors

Sand-
hult

Ekås
Sandared/ 
Sjömarken

Övriga/
Andra 

kommuner

Andel 10% 3% 4% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 7% 2% 5% 9% 19%

A7. Bostadsområdestillhörighet bland de svarande

Ungdomarna fyllde i sitt postnummer i enkäten. Med hjälp av shapefiler har Enkätfabriken sedan 
kategoriserat postnummerområden till olika kommundelar. Kategoriseringen har gjorts tillsammans 
med kommunen och utgår från en kombination mellan stadsdelar och bostadsområden. 
Postnummerområden stämmer inte alltid med kommunens ”vanliga” indelningar avseende 
bostadsområden, varför det inte har varit möjligt att följa kommunens indelningar i alla områden.

Sverige Norden Europa Utanför Europa

Du själv 86% 1% 3% 10%

Förälder a 70% 3% 9% 18%

Förälder b 68% 2% 10% 20%

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Ekås
Fristad
Gånghester
Göta
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Sandared/Sjömarken
Sandhult
Sjöbo
Viskafors

Område
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A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller 
inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj 
inte haft råd?

8% 
11% 

81% 

7% 
12% 

81% 

11% 14% 

75% 

12% 11% 

77% 
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100% 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej 
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kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

57% 

33% 

9% 
1% 

69% 

25% 

5% 
1% 

50% 

39% 

8% 
2% 

58% 

34% 

7% 
2% 
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100% 

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

Ekonomi 

I diagram A7 nedan redovisas svaren på frågan ”I vilken grad är du orolig för sina föräldrars ekonomi”. 
Det framgår att en låg andel, totalt mellan 1-2 % av ungdomarna i Borås, svarat att de är mycket oroliga 
för sina föräldrars ekonomi. 9 % av gymnasietjejerna och 8 % högstadietjejerna svarar att de är ganska 
oroliga för sina föräldrars ekonomi. Andelen killar som svarar detsamma är något lägre, 5 % i årskurs 8 
och 7 % i årskurs 2. Det ställdes också en fråga om det under de senaste sex månaderna hänt, att de inte 
kunnat köpa eller göra något som många andra i deras ålder gör på grund av att familjen inte haft råd. 
Totalt svarar 8 % av ungdomarna i årskurs 8 och 12 % av ungdomarna i årskurs 2 att det hänt flera 
gånger under de senaste sex månaderna. 
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Fritid och kulturlivB
I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som 
uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa, men även för den sociala utvecklingen. Det är viktigt att 
fritidsutbudet innefattar många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar. Det är också 
väldigt viktigt se till att fritidsaktiviteterna som erbjuds är tillgängliga för alla samt att säkerställa att 
ingen utestängs från en stimulerande och meningsfull fritid. Forskning och tidigare studier visar dock 
att vissa grupper av ungdomar i lägre grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat framgår 
det att utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga HBTQ-personer och unga med 
begränsade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverksamheter och föreningsliv1. 

I diagrammet B0 nedan redovisas andelen som svarat att de är nöjda med sin fritid generellt. Vad som 
framgår är att en hög andel svarar att de är ganska eller mycket nöjda. Det framgår också att killar är 
nöjdare än vad tjejer är med fritiden totalt sett. 

Hur mycket det finns att göra

I lupp-enkäten ställs en fråga gällande hur mycket eller lite det finns att göra på fritiden i Borås, se 
diagram B1 på följande sida. Totalt svarar 76 % av högstadieungdomarna och 67 % av 
gymnasieungdomarna att det finns väldigt eller ganska mycket att göra. Högstadiekillarna är nöjdast 
med fritidsutbudet. Det framgår också att killar i båda årskurser är nöjdare med fritidutbudet än vad 
jämnåriga tjejer är. 

Som det framgår i diagram B1a har andelen killar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att 
göra inte förändrats märkbart sedan år 2008. Däremot har andelen tjejer som svarat detsamma minskat, 
från 75 % år 2014 till 66 % i årets resultat. Könsskillnaderna har således blivit klart större i frågan 
jämfört med år 2014 och tidigare års lupp-resultat. 

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket att göra på 
fritiden: Utveckling över tid
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71% 

75% 

66% 
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Detta gäller löpande
i rapporten!
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Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 på följande sida redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i 
veckan) sysselsätter sig med. En stor andel av ungdomarna tränar/idrottar, läser, är ute i naturen eller gör 
annat än det som listas i frågan. De som svarade ”annat” kunde i fritext specificera vad de brukar göra. 
Här nämns framför allt att umgås med vänner/familj, titta på serier/film, plugga eller sova. Några 
könsskillnader framgår och den största gäller spelandet av online-, data- eller tv-spel. En klart högre 
andel av killarna spelar online- tv- eller dataspel minst en gång veckan, totalt 85 % att jämföra mot 27 
% bland tjejerna. Killar svarar även i något högre grad att de minst en gång i veckan tränar eller idrottar. 

Tjejer svarar däremot i högre utsträckning än killar att de spelar teater, gör musik eller dansar samt 
skapar (foto, film, teckna med mera). I tabell B3a på följande sida redovisas samma fråga, men här visas 
andelen som svarat att de aldrig gör de listade aktiviteterna. Även här ses könsskillnader. Killar har i 
högre grad än tjejer svarat att de aldrig gör kulturrelaterade aktiviteter, så som att gå på teater, gå på 
konsert, spela teater göra musik/dansa eller fota/filma/teckna m.m. 

Vid en fördjupad analys av fråga B3 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som tränar/idrottar minst en gång i veckan är lägst i Hulta och Norrby (där 58 % svarar att de 
tränar minst en gång i veckan) i övriga områden är andelen runt 70 % eller högre. Det finns också 
skillnader utifrån bostadsområde avseende hur ofta man besöker fritidsgårdar. Andelen som aldrig 
besöker fritidsgårdar är högst i Centrum (76 %) och Sandhult (74 %) medan den är lägst i Viskafors, 
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B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

Orsaker att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Resultaten utifrån dessa frågor 
kan hjälpa att avgöra huruvida det finns några hinder som begränsar ungdomarnas fritid. Som det 
framgår i diagram B2 nedan svarar 9 % av ungdomarna i årskurs 8 och 14 % av ungdomarna i årskurs 2 
att det ”stämmer helt” att det finns saker att göra men att det kostar för mycket, dvs. någon form av 
ekonomiska hinder. Andelen som svarat att detta ”stämmer delvis” är drygt 30 %. Vad som också 
framgår är att lite mer än hälften av ungdomarna, svarar att det ”stämmer delvis” att det som finns inte 
intresserar dem.  8 % svarar att detta ”stämmer helt”. På högstadiet är det vanligare att man inte får 
delta i fritidsaktiviteter på grund av att familjen säger nej. 29 % av högstadieungdomarna svarar att 
detta stämmer helt eller delvis. 
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B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

B3a. Andel som svarat att de ”aldrig” gör följande aktiviteter: 

Tjej totalt Kille totalt

Tränar/idrottar 8% 8%

Spelar teater, gör musik eller dansar 43% 61%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 26% 47%

Spela online-, data- eller tv-spel 35% 5%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 11% 20%

Besöker bibliotek 36% 40%

Är ute i naturen 8% 10%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 64% 52%

Går på konsert 37% 58%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning 54% 70%

Går på museum eller utställning 53% 48%

Går på match eller annat idrottsevenemang 31% 24%
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Går på teater, musikal eller dansuppvisning 

Går på museum eller utställning 

Går på match eller annat idrottsevenemang 

Annat kille total 

tjej total 

Var ungdomarnas träffas

Ungdomarna svarade även på en fråga om var de brukar träffa sina kompisar på fritiden, se diagram B4 
på följande sida. En stor andel, 71 % av killarna och 85 % av tjejerna, träffas hemma hos varandra. 
Tjejer träffar sina kompisar hemma, på centrum/i stan, på café och i galleria/köpcentrum i högre grad 
än killar. Killar träffar däremot kompisarna utomhus, på sociala medier och i idrottshall/sporthall i 
högre grad än vad tjejer gör. 

Dalsjöfors och Hässleholmen där omkring 40 % svarar att de aldrig besöker fritidsgårdar. Det framgår 
också att unga som bor i Norrby i lägre grad än övriga unga är ute i naturen på fritiden. 23 % av unga 
som bor i Norrby svarar att de är ute i naturen minst en gång i veckan - i övriga bostadsområden är 
andelen runt 50 % eller högre. 
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?

Saknas fritidsaktiviteter?

Totalt svarar 24 % av högstadieungdomarna  och 32 % av gymnasieungdomarna i Borås, att de tycker 
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Ungdomar i årskurs 2 svarar alltså i något högre grad än unga 
i årskurs 8 att det saknas aktiviteter. 

Vid en fördjupad analys av fråga B5 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som svarat ”ja” är högst i gruppen som till stor del består av svar från unga i andra kommuner 
(39 %), i Viskafors ( 36%) och i Fristad (34 %). Andelen som saknar fritidsaktiviteter är lägst i 
Brämhult och Norrby, där 14-16 % svarar ”ja”. 
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B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
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Vilka aktiviteter som saknas

B5b. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Många nämner att de saknar 
någon form av mötesplatser för unga. Det som tas upp är fritidsgårdar, men även andra former av 
mötesplatser där de kan umgås med vänner och pröva nya saker. Mötesplatser efterfrågas både inomhus 
och utomhus. Flera ungdomar kommenterar också saker som har med idrott/sport/motion att göra. 
Exempelvis efterfrågas fler fotbollsplaner, dans, gym och badhus. Flera nämner också ”sporter” utan att 
vidare specificera vad för sporter. Därtill efterfrågas lika former av kulturrelaterade aktiviteter, så som 
teatergrupper eller musikhus. Några kommentarer berör också att det finns aktiviteter, men att det inte 
finns kollektivtrafik så att de kan ta sig till/från aktiviteterna. Vad som även tas upp av några är att 
utbudet idag inte är anpassat ungdomar i deras ålder –  det påpekas exempelvis att det finns mycket att 
göra för barn upp till 10 år och för unga över 18 år, men inte för unga i åldern däremellan. Några 
kommentarer berör att aktiviteterna behöver vara billigare eller att det borde finnas med saker att göra 
som är gratis. Några utvalda citat redovisas nedan:

”Jag tycker det skulle varit roligt med fler mötesplatser för ungdomar, 
där man kan träffas och umgås. Där det kan finnas till exempel ett 
cafe och att det kan anordnas aktiviteter mm”

”Då jag bor lite utanför stan så är det ofta svårare att ta sig in till 
centrum där det finns saker att göra.”

”Det finns endast fritidsaktiviteter för de som har gått i det sen de var 
små. Vill man börja i något nytt exempelvis brottning eller teater är 
det inte ett alternativ om man är över 15. Det finns nästan inga 
nybörjargrupper.”

”Fritidsaktiviteter med musik, fotografi och konst”

”Aktiviteter som inte kostar en halv förmögenhet eller åtminstone 
närmare förbindelser så man kan ta sig till och från aktiviteter”

”Jag skulle gärna vilja ha mer än fotboll (simning, amerikansk fotboll 
och go-cart)”

Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har ett intresse för ett 
föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i Sverige når inte en lika stor andel unga 
som det gjort tidigare och unga är även i lägre utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre 
undersökningsgruppen är bland 10–19 åringar, i desto högre grad gäller detta1. 62 % av 
högstadieungdomarna och 49 % av gymnasieungdomarna i Borås anger att de är medlemmar i en 
förening, se diagram B6 på följande sida. Det framgår att tjejer är föreningsmedlemmar i lägre grad än 
killar. Lägst andel föreningsmedlemmar finns bland tjejer i årskurs 2, där 47 % svarar ja. År 2014 
svarade 64 % av högstadieungdomarna och 58 % av gymnasieungdomarna i Borås att de var 
medlemmar i någon förening, andelen har således minskat.

Vid en fördjupad analys av fråga B6 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. I 
Dalsjöfors och Fristad är andelen som är medlemmar högst (73-67%) medan den är lägst i 
Hässleholmen och Hulta (37 % respektive 39 % av unga som bor där är medlemmar i en förening). 

1  MUCF 2014: Fokus 14: Ungas fritid och organisering
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B6. Är du medlem i någon förening?
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En jämställd och tillgänglig 
fritid för alla?

I Borås ungdomspolitiska program, som rör fritid och kulturliv, betonas vikten av mångfald och 
kreativitet. Vad som också framhålls är ifrågasättandet av normer, att skapa en tillgänglig fritid för alla 
samt att på olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet kan vi se att majoriteten av 
ungdomarna är nöjda med sin fritid. Vi kan också se att en stor andel tränar/idrottar, läser, är ute i 
naturen på fritiden. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga upplever sin 
fritid och vad de gör och var de umgås beroende på vilken bakgrund de har. Det finns bland annat 
skillnader i hur unga i Borås upplever sin fritid utifrån kön. Killar är nöjdare med sin fritidssituation än 
vad tjejer är. Utöver kön framgår det genom sambandsanalyser att det även finns andra bakgrunds-
faktorer som samvarierar med fritidssituationen.

38 % av unga med funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom saknar fritidsaktiviteter där de bor
Bland unga utan funktionsnedsättning/sjukdom svarar 27 % att de saknar aktiviteter. De som har 
en funktionsnedsättning är också mindre nöjda med fritiden totalt sett samt mindre nöjda med 
fritidsutbudet. Dessa ungdomar anger i högre grad olika hinder som har med ekonomi, avstånd/
tillgänglighet/kollektivtrafik samt hinder som handlar om deras egna intressen inte matchar 
utbudet. Unga med funktionsnedsättning svarar även i högre grad än övriga ungdomar att de 
aldrig går på konsert, museum eller teater. 

45 % av unga med sämre självskattad hälsa1 svarar att de är 
missnöjda med sin fritid
Andelen som har en bra hälsa och som är missnöjda med sin fritid är endast 10 %. Hälsa 
samvarierar således tydligt med synen på fritidssituationen. Unga som har en sämre självskattad 
hälsa eller som regelbundet är nedstämda svarar i högre grad att det finns hinder i fritiden; dels 
hinder som har med ekonomi och avstånd/kollektivtrafik att göra, men även att det inte finns 
saker som motsvarar deras intressen. Detta undersöks inte i lupp-enkäten, men ohälsa kan i sig 
vara ett hinder för att unga ska kunna ta del av en meningsfull fritid2. 

37 % av unga som oroar sig för familjens ekonomi svarar att de 
är missnöjda med sin fritid
Andelen som inte oroar sig för familjens ekonomi och som är missnöjda med sin fritid är endast 
12 %. De unga som oroar sig för ekonomi eller har minst en förälder utanför arbetsmarknaden 
har i högre grad än övriga angett ekonomiska hinder dvs. att ”det finns saker att göra men de 
kostar för mycket”.

42 % av unga med utomeuropeisk bakgrund är medlemmar i en 
förening
Andelen unga med övrig bakgrund som är medlemmar i en förening är högre, 59 %. Vid en 
analys av de ungdomar som besöker kommunens mötesplatser (bibliotek och fritidsgårdar) 
framgår det att unga med utomeuropeisk bakgrund i högre grad än unga med övriga bakgrunder 
besöker mötesplatserna minst en gång i månaden. Bland unga med utomeuropeisk bakgrund 
svarar 32 % att de besöker fritidsgård och/eller bibliotek minst en gång i månaden. Motsvarande 
andel bland unga med svensk, nordisk eller europeisk bakgrund är 14 %. 

1  Andelen som svarat att de har en mycket dålig eller ganska dålig hälsa
2  MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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Hälsa och trygghetC
Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och goda 
möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan 
och känslan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i 
störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning, 
men även andra former av utsatthet tas upp (hot, misshandel, utnyttjande)1. Otrygghet och utsatthet 
kan även påverka den utsattes möjligheter kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka 
möjligheterna för individen i framtiden. Att få bukt med denna typ av problem är därmed viktigt ur 
flera perspektiv.

Utsatthet för brott och otrygga situationer

I enkäten ställdes en fråga om man blivit utsatt för någon otrygg situation de senaste sex månaderna. 
Som det framgår i diagram E1 är det totalt sett en relativt låg andel som svarar att de blivit utsatta för 
misshandel, runt 5 % totalt. Att ha blivit utsatt för hot eller stöld är klart vanligare. 24 % av 
högstadieungdomarna och    16 % av gymnasieungdomarna uppger att någon hotat dem under det 
senaste halvåret. Av tjejerna i årskurs 8 är det vidare 6 % som svarar att de blivit utsatta för sexuellt våld/
utnyttjande, motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de 
blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande. 

I diagram E1a på följande sida redovisas samma fråga, men här redovisas andelen ungdomar som 
upplevt minst en otrygg situation det senaste halvåret. Andelen som utsatts är högst bland 
högstadiekillarna. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta 
hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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E1a. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för minst en av de otrygga 
situationerna: hot, misshandel, stöld, sexuellt våld/utnyttjande

E1b. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för otrygga situationer: 
Per bostadsområde och kön

I diagram E1b nedan redovisas andelen som utsatts för otrygga situationer per bostadsområde och kön. 
Det framgår att det finns relativt tydliga skillnader, speciellt avseende utsatthet för hot och stöld bland 
killar. Killar som utsatts för stöld och hot är högst i Hässleholmen och Ekås. Högst andel tjejer som 
svarar att de blivit hotade finns däremot i Centrum och Göta. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet

Ungdomarna  fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i 
kommunen. Som det framgår i diagram E2 nedan är en hög andel, drygt 90 %, alltid eller oftast 
trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan.

På stan/i centrum och i kollektivtrafiken är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga, och 
framför allt gäller detta tjejerna. Det framgår också att högstadietjejerna känner sig något mindre 
trygga än övriga i skolan samt på väg till/från skolan. 

*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, dvs. 
svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat på alternativen ”på ungdomens hus, fritidsgård” samt 
”på träningen eller annan fritidsaktivitet”. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på 
fritidgårdsalternativet är 49 %. Andelen som svarat vet ej på träning/fritidsaktivitet är 20 %. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

*Obs! Endast de områden med fler än 24 svar redovisas

Trygghet i bostadsområdet

Frågan om trygghet i bostadsområdet har även analyserats geografiskt, se kartan nedan. Vad som 
framgår är att unga som bor i Hässleholmen känner sig mindre trygga i bostadsområdet än vad unga i 
övriga bostadsområden gör. Även i Hulta och Norrby är unga något mindre trygga. 

I Sandhult, Ekås och Sandared/Sjömarken är andelen som svarat att de sällan eller aldrig är trygga 
endast 0-2 %.

Nivåer

 0 - 2 %
 2 - 5 %
 5 - 10 %
 10 - 15 %
 15 - 20 %
 20 - 30 %

Andel otrygga



23

E2. Hur ofta känner du dig trygg i på följande ställen? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

I tabellen nedan redovisas fråga E2 per kön och bostadsområde. Det framgår bland annat att unga som 
bor i vissa bostadsområden känner sig mindre trygga på flertalet platser i kommunen. Detta gäller 
framför allt unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby. Det framgår vidare att tjejer som bor i 
Hässleholmen är minst trygga i kollektivtrafiken medan tjejer som bor i Dalsjöfors känner sig minst 
trygga på stan/i centrum. 

Avseende frågan ”i mitt bostadsområde” framgår det att i Hässleholmen känner sig killar och tjejer 
otrygga i lika stor grad. I Sjöbo, Norrby, Hulta, Göta och Dalsjöfors är det framför allt tjejer som 
känner sig mindre trygga. 
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E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Mobbning och trakasserier

I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare nämnt är 
utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att 34 % av tjejerna i 
årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en 
längre period det senaste halvåret. Andelen killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i 
årskurs 2. Det finns således en tydlig könsskillnad i denna fråga.

Andelen som svarar att de utsatts för mobbning är på en liknande nivå i Borås som i rikssnittet, där  30 
% av högstadieungdomarna och 20 % av gymnasieungdomarna svarar att de utsatts enstaka gånger eller 
längre period. Friends konstaterar i en rapport att var femte elev i årskurs 6-9 har blivit utsatt för 
mobbning/kränkningar av andra elever på skolan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna, det vill 
säga att tjejer är mer utsatta i skolan, uppmärksammas också i denna rapport1. 

I diagram E3a på följande sida redovisas andelen som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier 
över tid. Däremot har svarsalternativen ”Ja, under längre period” samt ”Ja, enstaka gånger” slagits ihop i 
årets resultat. Tidigare år har endast svarsalternativen ”ja” och ”nej” funnits. Detta kan således påverka 
resultatet och är därmed viktigt att ha i åtanke. Andelen utsatta tenderar ha ökat något sedan tidigare år, 
speciellt bland tjejerna.

En klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan, se 
diagram E3b på nästa sida. 20 % av killarna och 30 % av tjejerna svarar att det hände på internet/i 
mobilen.

1  Friendsrapporten 2017
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E3a. Andel som svarat ”ja” på frågan om mobbning/trakasserier/utfrysning
Utveckling över tid**

E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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**OBS!  2014 och tidigare fanns endast alternativen ”ja” och ”nej”. I årets enkät fanns ”ja, 
längre period, ”ja, enstaka gånger”, ”nej”. I diagrammet ovan är dessa sammanslagna. Detta 
påverkar troligvis jämförbarheten. 
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt. 42 
% totalt har svarat att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste 
halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. 
Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid sedan år 
2012. 
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E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behand-
lad på ett sätt så att du har mått dåligt?

E4a. Andel utsatta för orättvis behandling (flera gånger + någon gång)
Utveckling över tid
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E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

Som det framgår i diagram E4b, som endast de som utsatts för orättvis behandling svarade på, har 
majoriteten svarat att de blivit orättvist behandlade av andra elever/ungdomar eller personal på skolan. 
38 % totalt av de som utsatts vet inte varför de blev orättvist behandlade, se diagram E4c. 15 % totalt 
svarar att det var på grund av kön och 17 % på grund av utseende. Vidare svarar 8 % totalt att de blivit 
orättvist behandlade på grund av sin etniska tillhörighet. 
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E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må 
dåligt?

Mellan 76-83 % av ungdomarna vet vart de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. 
Något fler tjejer än killar vet vart de kan vända sig. 

Andelen som vet vart de kan vända sig är relativt jämn per bostadsområde men andelen som svarar ”nej” 
är något högre bland unga som bor i Göta (30 %). 
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Vad samvarierar med       
ungas utsatthet?

I Borås ungdomspolitiska program finns det mål om att alla unga ska må bra, bli bekräftade och känna 
sig trygga. Det nämns även att man ska arbeta normkritiskt i frågor som handlar om utsatthet för 
mobbning och diskriminering. 

I detta avsnitt har det framgått att kön samvarierar vad gäller utsatthet för mobbning och orättvis 
behandling. Det har även framgått att det avseende otrygghet och utsatthet för hot/misshandel/stöld 
och sexuellt våld, finns skillnader utifrån var i kommunen ungdomarna bor. Utöver dessa skillnader 
finns det andra bakgrundsvariabler och frågor som samvarierar med utsatthet: 

43%  av unga med en funktionsnedsättning/sjukdom har blivit 
utsatta för mobbning eller kränkningar en längre period eller 
enstaka gånger det senaste halvåret 

Motsvarande andel bland de som inte har någon funktionsnedsättning/långvarig sjukdom är 20 
%. Unga med funktionsnedsättning svarar också i högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld 
och sexuellt våld det senaste halvåret. Unga med funktionsnedsättning känner sig också mindre 
trygga på olika platser i kommunen i jämförelse med övriga ungdomar. 

20% av unga som inte definierar sig själva som heterosexuella 
svarar att de blivit orättvist behandlade flera gånger

Bland unga som definierar sig som heterosexuella svarar 10% att de blivit orättvist behandlade 
flera gånger. De som inte definierar sig som heterosexuella svarar i högre grad än andra att de 
utsatts för orättvis behandling på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsidentitet. De svarar 
även i något högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld och sexuellt våld. De känner sig 
också mindre trygga än övriga ungdomar på flera platser i kommunen.

50% av de som har en sämre självskattad hälsa har utsatts för 
mobbning eller kränkningar en längre period eller enstaka gånger

Bland övriga är motsvarande siffra 21 %. Hälsa och utsatthet samvarierar tydligt. Även avseende 
nedstämdhet finns samband. Bland de som är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare svarar     
42 % att de utsatts för mobbning, att jämföra med 17 % bland övriga. 

45% av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro 
har utsatts för mobbning eller kränkningar en lägre period eller 
enstaka gånger

Bland de med positiv framtidstro är andelen som utsatts för mobbning 22 %. Framtidstro 
samvarierar även med utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, våld och sexuellt våld). Bland 
unga med negativ framtidstro svarar exempelvis 41 % att de utsatts för hot, medan andelen unga 
med positiv framtidstro som svarar att de blivit hotade är 18 %. 
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Hälsa
I lupp-enkäten finns även ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder till att unga 
kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat 
möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra 
aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är 
kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också 
hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga 
är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella 
minoriteter1.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-
talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och 
psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under den senaste åren ha stannat 
på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen2. Ungas psykiska hälsa är 
därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken. I Borås 
ungdomspolitiska program är hälsa och trygghet ett fokusområde, där man betona att alla unga ska 
kunna må bra, bli sedda och bekräftade. 

Relationer och nöjdhet med livet

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är bestämningsfaktorer som även påverkar en 
individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika formuleringar, 
även används för att avspegla psykisk hälsa. Det framgår nedan att en hög andel är nöjda med kompis- 
och familjerelationerna. Andelen nöjda är något lägre avseende livet i sin helhet, speciellt bland tjejerna.

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Regeringens proposition 2013/14:191

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd på en skala. 
Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av detta slag ifrågasätts ibland 
på grund av det subjektiva inslaget, men har visat sig stämma väl överens med mer objektiva och 
medicinska mått på hälsa1. I Borås svarar totalt 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av 
gymnasieungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Det är tydligt att tjejer skattar sin allmänna 
hälsa som klart sämre än vad killar gör. Forskning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och 
psykosomatiska besvär än att killar gör det. Detta reflekteras även i Borås lupp-resultat. 11 % av 
högstadietjejerna och 18 % av gymnasietjejerna svarar att de mår ganska dåligt eller mycket dåligt. 
Andelen killar som svarar detsamma är 3 % på högstadiet och 7 % på gymnasiet. Som det framgår i 
diagram F1a på följande sida har andelen killar som svarat att de mår mycket eller ganska bra ökat 
något sedan år 2014. Andelen tjejer som svarar detsamma har dock varit på en konstant nivå sedan 
2012. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär så som 
stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar förekomsten 
av besvär ohälsa om de förekommer flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande 
kategorisering görs i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 

I diagrammet F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, det vill säga flera 
gånger i veckan eller oftare. En relativt stor andel av både tjejer och killar uppger att de har problem 
med stress, och detta gäller framförallt tjejerna. 61 % av tjejerna i årskurs 2 och 56 % av tjejerna i 
årskurs 8 svarar att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare. 

I diagram F2a på följande sida redovisas andelen som regelbundet stressar över tid. Bland tjejerna har en 
viss minskning skett sedan år 2014. Bland killarna har även en mindre minskning skett sedan år 2014. 
Andelen killar som regelbundet stressar kan ses som relativt jämn mellan åren 2008-2017. Andelen 
tjejer och killar som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare, är i Borås på en 
liknande nivå som i rikssnittet för lupp 2017. Vad gäller övriga psykiska och somatiska besvär framgår 
det även att det finns tydliga könsskillnader. Tjejer känner sig exempelvis i klart högre grad än killar 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. I diagram F2b på följande sida redovisas den totala andelen 
som svarat att de regelbundet har huvudvärk, ont i magen eller är stressade över tid. En viss minskning 
har skett sedan 2014 när det kommer till dessa besvär. 

Vid en analys av fråga F2 per bostadsområde framgår det att unga som bor i Viskafors sticker ut något i 
resultatet, med en högre andel som rapporterat regelbunden nedstämdhet, 41 %. I övriga områden är 
andelen mellan 20-30 %. Denna skillnad ses dock inte avseende övriga besvär eller det självskattade 
hälsotillståndet (fråga F1). 
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över måltider flera gånger i 
veckan eller oftare. En relativt hög andel hoppar över frukosten flera gånger i veckan, 29 % av 
högstadieungdomarna och 39 % av gymnasieungdomarna. Det är fler tjejer än killar som regelbundet 
hoppar över frukost och lunch. 

Vid en fördjupad analys av fråga F3 framgår det att det finns ett samband mellan att tycka att skolmaten 
är dålig (se frågan på sida 56) och att hoppa över lunchen regelbundet. Detta samband förklarar inte till 
fullo varför lunchen hoppas över, men verkar vara en delförklaring.

Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timmer per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. Det 
är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar Folkhälsomyndigheten1.

Vad som framgår i diagram F4 på nästa sida är att 90 % av ungdomarna i årskurs 8 tränar minst en 
gång i veckan. I årskurs 2 är andelen något lägre, 69% av tjejerna och 80 % av killarna anger att de 
tränar en gång i veckan eller oftare. 

I diagram F4a framgår det att andelen killar och tjejer som regelbundet tränar minskat något över tid 
bland både killar och tjejer. Bland killarna handlar det dock om små förändringar. Bland tjejerna skedde 
en stor förändring mellan 2008 och 2012 i andelen som regelbundet tränar, för att sedan hamna på en 
andel om runt 80 % 2012-2014 och 78 % i årets resultat. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

F4a. Andel som tränar minst en gång i veckan
Utveckling över tid

88% 

80% 
81% 

78% 

88% 88% 
89% 

86% 

70% 

80% 

90% 

2008 2012 2014 2017 

tjej totalt 

kille totalt 



36

F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshö-
jande medel?
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Prestationshöjande medel

I lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsvarande medel. 4 % av 
killarna och 2 % av tjejerna har en eller flera gånger använt denna typ av medel.

Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker alkohol. I tabell F6 på 
följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. Vad som framgår i lupp-resultatet är att andelen som 
röker minst en gång i veckan i årskurs 8 är 4 % totalt sett. På gymnasiet är det 14 % av tjejerna och 11 
% killarna som svarar att de röker minst en gång i veckan. Andelen som röker minst en gång i veckan är 
något lägre i år jämfört med år 2014 och tidigare år, se diagram F6a. 

Vad gäller frågan om hur ofta man dricker starkare alkohol svarar 44 % av tjejerna och 40 % av killarna 
i årskurs 2 att de dricker minst en gång per månad. Andelen högstadieungdomar som svarar detsamma 
är lägre, 7-8%. Som det framgår i diagram F6b på sida 38 har andelen unga som dricker minst en gång 
per månad minskat över tid. 

CAN konstaterar att andelen rökare i Sverige i årskurs 9 tydligt har minskat de senaste åren. I årskurs 2 
har det däremot legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet, med en viss minskning sedan år 
2012. Vad gäller alkohol konstaterar CAN att såväl andelen alkohol-konsumenter som 
alkoholkonsumtionen bland svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer i både årskurs 9 och i 
årskurs 2 på gymnasiet 1.

1  CAN: Skolelevers drogvanor 2017
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F6. Hur ofta brukar du...
tjej åk 8 kille åk 8 tjej åk 2 kille åk 2

röka cigaretter?

Aldrig 94% 95% 79% 80%

Minst en gång per vecka 3% 4% 14% 11%

snusa?

Aldrig 99% 96% 93% 79%

Minst en gång per vecka 1% 3% 2% 14%

dricka folköl?

Aldrig 99% 94% 90% 82%

Minst en gång per månad 1% 6% 10% 18%

dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?

Aldrig 92% 93% 56% 60%

Minst en gång per månad 8% 7% 44% 40%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*

Aldrig 52%* 57%* 31%* 30%*

Minst en gång per månad 48%* 43%* 69%* 70%*

*av de som vid något tillfälle druckit alkohol

I diagram F7 framgår det att 3 % av unga i årskurs 8 och 31 % av unga i årskurs 2 svarar att de får 
dricka alkohol för sina föräldrar. 

F6a. Andel som röker minst en gång i veckan
Utveckling över tid*
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*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

F6c. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol

andel 2017
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F6b. Andel som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i 
månaden: Utveckling över tid*

*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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Narkotika

Lupp-enkäten innefattar också frågor om narkotikaanvändning. 4 % av högstadieungdomarna och 9 % 
av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har använt narkotika. I diagram F8a framgår 
det att andelen som någon gång använt narkotika minskat sedan år 2012. År 2008 ställdes frågan på ett 
annat sätt, vilket gör att den inte är jämförbar. 

Som det framgår i diagram F8b på nästa sida är de vanligaste drogerna marijuana och hasch. Observera 
att frågan enbart besvarades av de som svarat att de använt narkotika någon gång. 62 % av de som 
använt narkotika svarar att de fått tag på det genom någon person på orten medan 18 % har fått tag på 
det via någon på en annan ort, se diagram F8c på följande sida. 27 % svarar att de fått tag i narkotikan 
på ”annat sätt”.

F8. Har du någon gång använt narkotika?
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Vad samvarierar med     
ungas hälsa?

Som tidigare nämnt i avsnittet om trygghet framgår det att hälsa och olika former av utsatthet tydligt 
samvarierar. De som utsatts för någon form av mobbning, kränkningar, otrygga situationer som hot, 
stöld eller våld, svarar även i klart lägre grad än övriga att de mår bra. Utöver dessa samband framgår det 
att ekonomiska förutsättningar, sexuell läggning, funktionsnedsättning/sjukdom och framtidstro även 
samvarierar med hälsa. 

32 % av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi 
svarar att de har en ganska eller mycket dålig hälsa. 

Andelen som svarar att de har en dålig hälsa bland unga och som inte oroar sig för familjens 
ekonomi är klart lägre, 8 %. Att de med sämre ekonomiska förutsättningar även har en sämre 
hälsa är således tydligt. Det framgår också att 55 % av de som är oroliga för familjens ekonomi är 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. Andelen bland övriga, som inte oroar sig för familjens 
ekonomi, är 24 %. 

23 % av unga som definierar sig som homo- eller bisexuella, 
annat eller som svarat att de inte vill ange sexualitet svarar att 
deras hälsa är ganska eller mycket dålig.

Motsvarande siffra bland unga som definierar sig som heterosexuella är 8 %. Unga som inte 
definierar sig som heterosexuella är även stressade och nedstämda oftare. Bland unga som inte 
definierar sig som heterosexuella svarar 43 % att de är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare, 
jämfört med   24 % bland de som definierar sig som heterosexuella.

23 % av unga med en funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom svarar att deras hälsa är mycket eller ganska dålig. 

Bland unga som inte har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom svarar 8 % detsamma. Unga 
med funktionsnedsättning har även mer problem med psykiska och somatiska problem som 
stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 

45 % av unga med negativ 
framtidstro svarar att de har en 
ganska eller mycket dålig 
hälsa. 

Bland unga med positiv framtidstro svarar 7 % att de har en
ganska eller mycket dåligt hälsa. Hälsa och framtidstro 
samvarierar således även tydligt. 

”Fokusera på att 
hjälpa ungdomar att 

förebygga 
psykisk ohälsa!”

Tjej årskurs 2
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D Delaktighet och                
inflytande

I Borås ungdomspolitiska program är ungas delaktighet och inflytande ett fokusområde. I programmet 
betonas att alla unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Ungdomars 
inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i Sveriges ungdomspolitiska handlingsprogram. 

I utredningen ”Låt fler forma samhället”1 nämns att flera forskare har varnat för att stödet för 
demokratin och det politiska engagemanget bland unga i Sverige har sjunkit. Enligt vissa forskare har 
unga också lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska 
institutionerna än tidigare generationer. I utredningen kommer man dock fram till att intresset och 
engagemanget hos unga har varit relativt stabilt över tid, liksom förtroendet för de politiska 
institutionerna och stödet för demokratins värdegrund. Det poängteras också att ungas avståndstagande 
från traditionella politiska arenor2 inte behöver vara någonting som enbart är negativt. En del forskare 
menar att det kan vara tecken på en sund demokrati att man har ett kritiskt förhållningssätt.

Forskning visar också att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för 
unga att delta och påverka ofta sämre på grund av bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. 
Trösklarna för deltagande kan vara högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med 
vuxna.3

Intresse för olika frågor

Ungdomarna svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor i allmänhet och vad 
som händer i andra länder, se diagram D1 på följande sida. Det som flest unga i Borås är intresserade av 
är vad som händer i andra länder, vilket  64 % av högstadieungdomarna och 61 % av 
gymnasieungdomarna anger som mycket eller ganska intressant. Vidare svarar 37 % av unga i årskurs 8 
och 54 % i årskurs 2 att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. Intresset för politik är 
något lägre, speciellt i årskurs 8.

Som det framgår i diagram D1a på följande sida har andelen intresserade av vad som händer i andra 
länder och samhällsfrågor varit på en relativt jämn nivå över tid. Intresset för politik var dock högst år 
2014 (44 % totalt angav då intresse) för att i år ha minskat till 31 % – en liknande nivå som år 2012. 
 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  Exempelvis är unga medlemmar i politiska partier i lägre utsräckning än tidigare generationer
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
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Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts förändrats under senare 
år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är engagerade i de traditionella 
folk-rörelseorganisationerna har minskat. Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara 
något negativt, men denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den 
representativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. Dessa 
erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, tillhörighet och 
ansvarstagande1.

I lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däremot finns en fråga om 
ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det senaste året. Vad som framgår i diagram D2 
är att Internet och sociala medier är den arena som ungdomarna använt sig av i störst utsträckning. 31 
% av unga i årskurs 2 och 18 % av unga i årskurs 8 har gillat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik 
det senaste året. Vidare svarar 14 % totalt att de diskuterat samhällsfrågor/politik på internet det senaste 
året. Medborgarförslag samt att kontakta politiker/tjänsteman har en klart lägre andel gjort under det 
senaste året. 

Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga faktiskt ser 
att de har möjligheter att få sin röst hörd. I Borås svarar 20 % av högstadieungdomarna och 25 % av 
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska eller mycket stor möjlighet att framföra sina 
åsikter, se diagram D3 på följande sida. Det framgår inte i diagrammet, men en relativt stor andel,
cirka 45 %, har på denna fråga svarat ”vet ej”.  Andelen som svarat ”mycket små möjligheter” eller 
”ganska små möjligheter” är 35 % i årskurs 8 och 29 % i årskurs 2. Andelen unga som ser sig ha 
möjligheter att föra fram sina åsikter har ökat sedan år 2008, se diagram D3a på följande sida. Jämfört 
med resultatet år 2014 syns däremot inga större förändringar. Genom en fördjupad analys av fråga D3 
kan vi se att unga med negativ framtidstro ser mindre positivt på sina möjligheter (17 % svarar att de sig 
ha mycket små eller inga möjligheter). Bland de med positiv framtidstro är motsvarande andel 9 %.

1  Kommittédirektiv 2014:111
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D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i      
kommunen? Andel som svarat ”mycket stora” eller ”ganska stora” möjligheter

 D3a. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Utveckling över tid
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Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör Borås. Vad som 
framgår är att viljan inte direkt påverkas av synen på möjligheterna. Det är nämligen så att en stor 
andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, svarar att de vill vara med 
och påverka. Tjejer är mer intresserade av att vara med och påverka än vad killar är. 

I diagrammet D4a på följande sida redovisas andelen som svarat att de vill vara med och påverka över 
tid. Andelen som vill påverka är något högre i årets resultat jämfört med år 2014, men skillnaderna är 
små.  
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D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Utveckling över tid
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D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de skulle vända sig till 
om de vill påverka något. En relativt stor andel, 40 % av tjejerna och 36 % av killarna svarar att de inte 
vet vart de skulle vända sig. Cirka en av fyra ungdomar skulle vända sig till Internet eller sociala medier. 
Andelen som svarat att de skulle vända sig till någon de känner är 29 % totalt sett. 

D4c. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av frågor de skulle 
vilja påverka. Det som ungdomarna i högst utsträckning vill påverka om är saker som rör skolan på 
olika sätt. Bland annan nämns arbetsbelastning, skolmiljön och skolmaten. Vad som också nämns av 
många som något de vill påverka kring i Borås är bussarna eller kollektivtrafiken. Att påverka vilka 
fritidsaktiviteter som finns i kommunen tas också upp av flera ungdomar. 

Väldigt många ungdomar kommenterar också saker som rör samhället i stort. Miljöfrågor, jämställdhet, 
diskriminering, flyktingpolitik och integrationsfrågor är några exempel. En sak som också tas upp av 
flera i olika former är kommunens och skolornas resurser – här nämner några ungdomar att de skulle 
vilja vara med och påverka hur resurserna fördelas. En del nämner också att de skulle vilja påverka om 
när och hur det rivs och byggs i kommunen. Några utvalda citat redovisas nedan och på följande sida. 

”Diskutera miljöfrågor, psykisk ohälsa bland unga och hur man kan 
förhindra det.”

”Skolan; skolmaten,scheman BUSSTIDER!!! I nuläget mycket dåliga”

”Jämlikhetsfrågor framför allt, men även beslut om skolor osv”
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick svara på en fråga om 
varför de inte vill det, se diagram D4d nedan. 

Majoriteten, knappt 60 %, svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 36 % av tjejerna i båda 
årskurserna svarar att de inte vill påverka för att de kan för lite om hur de ska göra. Andelen killar som 
anger detta alternativ är lägre, 24 %. Vidare svarar ungefär var 4:e att de inte vill påverka för att de inte 
tror att det spelar någon roll. 

”Beslut som påverkar hur staden ser ut och större byggnationer och 
byggnader som rivs. Tex gamla teatern som revs, och den stora 
jätteskyskrapan som ska låtas byggas.”

”Läroplanen, uppgiftstyperna och temat på bland annat nationella 
prov. Också skolans budget samt Skolverkets arbete. Kort sagt 
användningen av skolans resurser.”

”Bättre tillgång till kollektivtrafik som går oftare, så man har större 
tillgång att ta sig till ställen.”

”Fler arbetsmöjligheter för unga samt segregationen i Borås.”
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D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet respektive 
politiker. Vad som framgår är att 69 % av högstadieungdomarna och 68 % av gymnasieungdomarna har 
ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna. Förtroendet för politiker är klart lägre. 

Unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har ett lägre förtroende för både politiker och 
vuxna än övriga unga. Bland unga med funktionsnedsättning/sjukdom svarar 55 % att de har ett 
mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. Motsvarande siffra bland övriga är 71 %.
 
En annan fråga som samvarierar med förtroende för vuxna är frågan om framtidstro. Bland unga med 
negativ framtidstro svarar 34 % att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. 
Bland unga med positiv framtidstro svarar 71 % detsamma. 

Vad gäller frågan om förtroende för vuxna och förekomsten av våld på skolan finns ett visst samband 
men inget väldigt tydligt. De som svarar att de har ett ”mycket stort förtroende” för vuxna svarar i högre 
grad ”stämmer inte alls” avseende frågan om våld förekommer på skolan (54 % av de som har mycket 
stort förtroende för vuxna svarar detta). Bland unga som har ”mycket litet förtroende” för vuxna svarar   
34 % att det ”stämmer inte alls” att våld förekommer på skolan. 
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Samband med delaktighet 
och inflytande

I Borås ungdomspolitiska program framhålls att unga ska betraktas som en resurs, att alla barn och unga 
ska ha möjlighet att påverka samt ha kunskap om sina rättigheter. Alla unga ska vidare ha lika stora 
möjligheter att vara delaktiga. Vad som framgått i detta avsnitt är att en stor andel vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, då tjejer i högre grad är intresserade att 
vara med och påverka. Avseende synen på möjligheterna är det däremot ganska jämnt mellan könen. 
Killar ser sig ha möjligheter i något högre grad än tjejer, men skillnaderna är små. 

En fördjupad analys per bostadsområde har genomförts av frågorna som rör delaktighet och inflytande. 

Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum
Vid en analys av frågan om ungdomarna vill vara med och påverka i kommunen per bostadsområde 
framgår det att andelen som vill vara med och påverka i de olika bostadsområdena är runt 50 % i de 
flesta områden. Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum, där 57-58 % svarar att de 
vill påverka. Lägst är siffran i Sandhult, där 25 % svarar att de vill påverka. I Göta och Hässleholmen 
svarar 41 % att de vill påverka. 

Vissa skillnader i synen på möjligheterna
Vid en analys av unga som ser sig ha stora möjligheter samt unga som sig ha små/inga möjligheter per 
bostadsområde framgår det inte några större skillnader utifrån bostadsområde. Andelen ligger på drygt        
20-25 % i de flesta områden. Det finns dock några mindre skillnader. I Hässleholmen och Hulta svarar 
unga i högre grad att de ser sig ha möjligheter, 29-30 % . Unga som bor i Sandhult och Norrby ser 
minst positivt på sina möjligheter (13 % av de unga som bor i Sandhult och 18 % av de unga som bor i 
Norrby svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter). 

Intresset för vad som händer i andra länder högst bland unga som bor i 
Hässleholmen och Norrby
Vad gäller intresse för politik, samhällsfrågor eller vad som händer i andra länder framgår det att andelen 
intresserade är relativt jämn i de olika bostadsområdena, med vissa undantag. Ett undantag är att 
andelen intresserade av vad som händer i andra länder är högre bland unga som bor i Hässleholmen, där 
73 % svarar att de är mycket eller ganska intresserade, och Norrby, där 71 % svarar detsamma. I andra 
bostadsområden svarar en andel om runt 50-65 % att de är intresserade av detta. 

Förtroende för vuxna i allmänhet
En skillnad som också dyker upp är att unga som bor i Hässleholmen, Sandhult och Göta i lägre grad 
än övriga svarar att de har förtroende för vuxna i allmänhet. 50 % av unga som bor i Göta, 54 % av 
unga som bor i Hässleholmen och 57 % av unga som bor i Sandhult svarar att de har ett mycket eller 
ganska stort förtroende för vuxna. Andelen som svarar detsamma i övriga områden ligger på omkring    
70 %. I Brämhult är andelen med förtroende för vuxna högst (81 %). 

Samhällsengagemang
Avseende vilken typ av aktiviteter som unga gjort det senaste året finns också vissa skillnader per 
bostadsområde. I Brämhult har unga i högre grad tagit kontakt med politiker/tjänstemän. 11 % unga 
som bor i Brämhult svarar att de kontaktat politiker/tjänsteman jämfört med 3-8 % i övriga områden. I 
Hässleholmen framgår det att flest skrivit medborgarförslag (7 % jämfört med 0-4 % i övriga områden). 
I Hässleholmen har även unga i högre grad än övriga angett att de diskuterat samhällsfrågor på Internet 
(19 % att jämföra mot 8-15 % i de flesta övriga områden). 

Vad gäller att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor eller politik framgår det att unga som bor i Centrum 
har gjort detta i högst grad (34 %), medan unga i Hulta är de som gjort det i lägst grad (14 %). I övriga 
områden är andelen som svarat att de gjort detta runt 20 %.
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E Utbildning och                 
arbete
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C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

Utbildning
Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan och 
undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens sida, goda relationer 
mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna1. Det 
tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan måste anpassa 
undervisningen efter varje elev.

I lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, hur de ser på 
undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet ger således värdefull information 
om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågorna inte är heltäckande avseende skolan. Flera av 
frågorna i detta avsnitt redovisas nedbrutet per skola. På grund av anonymitetsskäl redovisas endast 
resultatet nedbrutet för de skolor som har minst 30 svar. 

Programinriktning gymnasiet

I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. Vad som framgår är att 31 % av 
tjejerna och 35 % av killarna går på ett yrkesförberedande program, medan 64% av tjejerna och 58 % 
av killarna går på ett studieförberedande program. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
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C2. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

81% 82% 80% 
87% 

82% 
85% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Skolan Utbildningen 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

I lupp-enkäten ställdes frågan om hur nöjd man är totalt sett med skolan i båda årskurser. En jämn 
andel om 80-82 % svarar att de är mycket eller ganska nöjda. 

Frågan om hur nöjd man är totalt sett med utbildningen ställdes endast till ungdomar i årskurs 2. Totalt 
svarar 86 % att de är mycket eller ganska nöjda med sin utbildning. 
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C3a. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det har också ett 
samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska hälsa1. 

77 % av gymnasieungdomarna och 63 % av högstadieungdomarna instämmer i att elever och lärare 
bemöter varandra med respekt på skolan. Vad gäller påståendet ”jag trivs med stämningen i min skola” 
svarar 82 % av gymnasieungdomarna och 75 % av högstadieungdomarna att det ”stämmer helt” eller 
”stämmer till stor del”.  Tjejer, speciellt i årskurs 8, svarar i lägre grad än killar att de trivs med 
stämningen i skolan. 

Vad som också framgår är att gymnasieungdomarna är generellt nöjdare med dessa frågor än vad 
högstadieungdomarna är. 

I tabellen på nästa sida redovisas resultatet nedbrutet per skola. Vad som framgår är att det i flera 
påståenden finns stora skillnader mellan skolorna. Ett exempel är påståendet om elever och lärare 
bemöter varandra med respekt - här instämmer mellan 45 % upp till 80 % av högstadieungdomarna i 
påståendet beroende på vilken skola ungdomarna går på. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014

*Observera att ”vet ej” är borträknat ur diagrammet C3a. Detta för att ge en mer rättvis bild av 
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej är i de flesta frågorna ovan mellan 5-20 %. 

Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd”
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C3a per skola. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?*
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Problem i skolan

Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella trakasserier är 
problem som förekommer på skolan. 21% av högstadieungdomarna och 10 % av gymnasieungdomarna 
instämmer helt eller till stor del i påståendet att mobbning förekommer på skolan.

Vidare framgår det att en relativt hög andel att våld förekommer. I årskurs 8 är det var fjärde elev som 
svarar att våld förekommer på skolan. Andelen är klart lägre (9%) på gymnasiet. Detta är i båda 
årskurser en liknande andel som i rikssnittet för lupp 2017. 

Vad gäller sexuella trakasserier framgår det att en andel om runt 10 % svarar att det förekommer.

*Observera att ”vet ej” är borträknat

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 78% 83% 79% 71% 76% 69% 72% 88% 76% 75%

Min skola agerar om en elev mobbar en 
annan elev 55% 43% 65% 63% 61% 54% 55% 47% 84% 63% 59%

Elever och lärare bemöter varandra med 
respekt i min skola 45% 70% 71% 50% 62% 65% 57% 52% 80% 61% 63%

Min skola agerar om en lärare kränker en 
elev 38% 69% 65% 50% 67% 58% 58% 47% 79% 57% 60%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 69% 66% 67% 56% 82% 62% 69% 63% 71% 80% 69%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i skolan 49% 70% 70% 43% 76% 53% 52% 60% 76% 65% 63%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/
elevkåren säger och tar dem på allvar 41% 56% 72% 44% 70% 37% 61% 61% 74% 59% 58%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd 49% 55% 61% 69% 53% 42% 41% 41% 73% 56% 53%
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 95% 82% 91% 76% 98% 73% 51% 82%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev 60% 86% 58% 73% 48% 89% 63% 52% 70%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i 
min skola 63% 91% 67% 83% 81% 88% 50% 65% 77%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev 65% 77% 57% 73% 59% 85% 75% 55% 69%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 70% 83% 66% 81% 88% 95% 78% 80% 77%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan 64% 73% 58% 80% 67% 78% 63% 52% 67%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren 
säger och tar dem på allvar 57% 78% 44% 49% 70% 80% 59% 58% 63%
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C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

I tabellen nedan redovisas resultatet per skola. Vad gäller förekomsten av våld sticker Erikslundskolan och  
Viskaforsskolan ut bland högstadieskolorna, där 45 % respektive 40 % svarar att våld förekommer. 
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Mobbning förekommer i min skola 20% 24% 13% 17% 28% 21% 26% 24% 14% 23% 21%

Rasism förekommer i min skola 33% 30% 10% 15% 17% 16% 12% 19% 15% 10% 17%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 22% 12% 5% 9% 8% 12% 15% 15% 6% 11% 11%

Våld förekommer i min skola 40% 31% 6% 29% 35% 15% 36% 45% 10% 22% 26%
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Mobbning förekommer i min skola 24% 3% 8% 3% 11% 0% 26% 12% 10%

Rasism förekommer i min skola 20% 3% 8% 23% 8% 10% 6% 6% 10%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 24% 4% 7% 10% 5% 5% 16% 2% 9%

Våld förekommer i min skola 21% 2% 6% 12% 8% 0% 13% 22% 9%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet. 



56

Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation; 
skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgången till datorer 
samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd.

Vad som framgår i diagram C4 är att en hög andel är nöjda med undervisningen, lärarna, möjligheten 
att få extra hjälp och stöd samt elevhälsan. Andelen nöjda är lägre framförallt när det gäller skolmaten. 
Vad gäller högstadieungdomarna svarar även en lägre andel att de är nöjda med skolmiljön, 
skolbiblioteket och tillgången till datorer. Andelen nöjda i dessa två frågor är högre bland 
gymnasieeleverna. 
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”

I tabellerna nedan redovisas fråga C4 per skola. Avseende skolmaten finns det stora skillnader. Andelen 
nöjda med skolmaten är mellan 10 - 55% på högstadiet och mellan 29- 100 % på gymnasiet. Avseende 
tillgången till datorer, skolmiljön och skolbiblioteket finns det också stora skillnader utifrån skola. 

Nöjdheten avseende undervisningen, lärarna och möjligheten till extra hjälp och stöd är jämnare.  
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skolmiljön? 75% 67% 79% 80% 72% 54% 63% 66% 85% 72% 70%

skolbiblioteket? 80% 59% 85% 89% 80% 70% 69% 88% 83% 29% 69%

skolmaten? 31% 13% 30% 40% 55% 45% 34% 25% 21% 10% 33%

undervisningen? 78% 86% 92% 91% 89% 83% 82% 91% 94% 80% 86%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av 
lärarna om du behöver det? 71% 80% 83% 77% 91% 76% 70% 86% 91% 81% 80%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller 
skolpsykolog)? 73% 70% 82% 94% 60% 79% 81% 87% 81% 74% 77%

tillgången till datorer? 49% 63% 90% 43% 55% 95% 54% 65% 60% 92% 72%

lärarna? 71% 77% 88% 80% 92% 75% 82% 76% 81% 78% 81%
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skolmiljön? 72% 97% 84% 89% 86% 86% 83% 61% 86%

skolbiblioteket? 95% 92% 91% 89% 76% 64% 76% 82% 89%

skolmaten? 48% 45% 29% 64% 75% 45% 100% 43% 46%

undervisningen? 88% 96% 84% 95% 94% 90% 90% 71% 90%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om 
du behöver det? 78% 84% 82% 91% 92% 93% 83% 66% 83%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsyko-
log)? 78% 84% 87% 91% 81% 67% 83% 74% 82%

tillgången till datorer? 96% 99% 94% 86% 89% 90% 97% 79% 95%

lärarna? 88% 95% 79% 95% 97% 90% 86% 80% 89%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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C5a. Årskurs 2: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade på frågor om hur 
mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan samt hur mycket de anser att de får 
bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt samband mellan elevers möjlighet till 
delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat och välmående i skolan. I en utredning från 20091 tar 
man upp att ju mer inflytande en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven 
på den aspekten i skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. Elevrådets möjlighet 
att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens inställning och vilka strukturer som finns 
för elevinflytande på skolan.2

I diagram C5a och C5b på denna och följande sida redovisas andelen som svarat att de vill påverka om 
de olika sakerna i skolan samt andelen som i dagsläget anser sig få vara med och bestämma. Det är 
tydligt att eleverna vill påverka i klart högre grad än de anser sig få. Differensen mellan upplevt och 
önskat inflytande är störst vad gäller skolmaten och schemat. På gymnasiet är det dock en relativt hög 
andel, runt 50 %, som anser att de får vara med och påverka hur de ska arbeta. 

Det framgår att tjejer i högre grad än killar svarar att de vill vara med och påverka om de olika sakerna, 
speciellt i årskurs 8. Att pojkar tenderar vara mer ointresserade av inflytande i skolan nämns i 
utredningen av Skolverket ”Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det?”.

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställd är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 
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C5b. Årskurs 8: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

I lupp-enkäten ställs det inte fler frågor som rör elevinflytande, därav är det svårt att säga något om på 
vilket sätt ungdomarna skulle vilja påverka om de olika sakerna i skolan. Däremot finns det en del 
forskning på området och i en publikation från MUCF konstateras att många elever vill ha mer flexibla 
former för  inflytande. Unga vill således helst inte vill delta i färdigformulerade grupper, utan att hellre 
engagera sig under en kortare tid i frågor som de ser som viktiga1. 

Skolverket poängterar att det är viktigt att elevers inflytande inte begränsas till formella beslut som tas 
inom exempelvis klassråd eller elevråd. Elever behöver även vara delaktiga i undervisningen på olika sätt 
och få chansen att göra sin röst hörd2. Skolverket poängterar också att demokratiska förmågor utvecklas 
genom samtal och i relationer med andra. Ett tillåtande klimat och tillitsfulla relationer i klassrummet 
är således förutsättningar för en god lärandemiljö och för delaktighet.

Upplevt inflytande över tid

I spindeldiagrammen på följande sida redovisas andelen som svarat att de får vara med och bestämma 
om de olika sakerna i skolan över tid. I flera frågor tenderar de upplevda inflytandet vara på en relativt 
konstant nivå. 

I det översta diagrammet (C6a), som redovisar hur killar svarat över åren, ser vi att det upplevda 
inflytandet var högst år 2012 i flera frågor. I diagrammet under (C6b) redovisas hur tjejer svarat på 
frågorna över tid. Bland tjejerna var det upplevda inflytandet minskat avseende aspekten ”Vad jag får 
lära mig”. I diagram C6c och C6d på sida 61 redovisas samma frågor men nedbrutet på årskurs 8 och 
årskurs 2 istället för kön. 

Vid en analys av frågorna per årskurs och kön framgår det att killar i båda årskurser upplever att de får 
vara med och bestämma om olika aspekter i något högre grad än jämnåriga tjejer. Denna könsskillnad 
ses i årets resultat och även i tidigare års lupp-resultat. 
1   MUCF 2013: Fokus 13: Unga och jämställdhet 
2  Skolverket 2015: Delaktighet för lärande
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C6a. Andelen killar som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6b. Andelen tjejer som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid
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C6c. Andelen i årskurs 8 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6d. Andelen i årskurs 2 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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Vad jag får lära mig 40% 42% 40% 23% 52% 16% 29% 34% 43% 27% 34%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 44% 62% 44% 26% 67% 24% 37% 41% 63% 32% 44%

Läxorna 27% 26% 25% 17% 52% 10% 23% 26% 18% 33% 27%

Proven 27% 35% 29% 17% 59% 20% 22% 30% 23% 13% 28%

Schemat 17% 15% 29% 11% 32% 9% 19% 33% 18% 75% 27%

Maten 19% 11% 25% 6% 31% 21% 16% 21% 23% 11% 20%

Skolans "regler" 17% 41% 30% 9% 45% 15% 23% 27% 35% 26% 28%

Skolmiljön inne 17% 26% 43% 9% 36% 16% 29% 27% 37% 26% 29%

Skolmiljön ute 21% 24% 36% 9% 36% 16% 28% 21% 39% 16% 26%
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Vad jag får lära mig 31% 26% 30% 43% 70% 45% 23% 59% 33%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 43% 51% 42% 55% 70% 64% 37% 59% 49%

Läxorna 25% 31% 26% 31% 49% 38% 33% 53% 31%

Proven 26% 46% 33% 31% 44% 43% 30% 63% 38%

Schemat 16% 12% 16% 33% 74% 12% 27% 49% 20%

Maten 16% 17% 15% 24% 53% 13% 62% 45% 21%

Skolans "regler" 20% 35% 21% 28% 62% 20% 60% 52% 31%

Skolmiljön inne 27% 39% 24% 39% 60% 34% 53% 49% 35%

Skolmiljön ute 23% 33% 21% 39% 51% 22% 47% 46% 30%

C6c. Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” per skola:

I tabellerna nedan redovisas andelen som upplever att de får vara med och bestämma om de olika 
aspekterna per skola. Vad som framgår är att Bodaskolan, Praktiska gymnasiet samt Björkängsgymnasiet 
utmärker sig i en positiv bemärkelse. På dessa skolor upplever ungdomarna att de får vara med och 
bestämma om alla aspekter i högre grad än genomsnittet. 

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Samband med skolfrågor
Problem som förekommer i skolan

Avseende problem som förekommer i skolan (våld, mobbning, sexuella trakasserier, rasism) framgår att 
högstadieungdomarna i högre grad än gymnasieungdomarna rapporterar att det förekommer. Vi har 
också sett att det finns stora skillnader mellan skolorna, speciellt avseende förekomsten av våld. I de 
skolor med höga andelar som svarar att problemen förekommer kan det vara viktigt att fördjupat 
analysera vad detta kan bero på och anpassa åtgärder utifrån skolans förutsättningar. Skolverket påpekar 
att det är viktigt att fånga upp problem i tid och därmed motverka kränkningar och våld. Genom ett 
aktivt elevvårdsarbete får skolledning och skolpersonal en tydligare bild av de sociala relationerna på 
skolan och de risker som kan finnas för att kränkningar och konflikter ska övergå i våld. Skolverket 
påpekar också att personliga och positiva relationer mellan elever och skolpersonal är väldigt viktiga för 
att förebygga våld och kränkningar i skolan. Frågor som har med själva klimatet i skolan att göra är 
således av stor vikt. Enligt Skolverket finns det tre tydliga framgångsfaktorer; att samtliga elever har en 
tillitsfull relation till minst en vuxen i skolan, att skolan ger elever möjlighet att anonymt berätta om 
såväl sina egna problem som sina bekymmer beträffande andra samt att det finns begripliga rutiner vid 
förekomsten av kränkningar och våld som är väl kända av alla1.

Trygghet i skolan

I avsnittet om trygghet har det framkommit att majoriteten av ungdomarna känner sig trygga i skolan. 
Tjejer i årskurs 8 är dock något mindre trygga. Tjejer i årskurs 8 instämmer även i lägre grad än övriga i 
påståendet att de trivs med stämningen i skolan.  

Avseende hur trygg man känner sig i skolan finns det vissa skillnader per skola. Bland högstadieskolorna 
framgår det att 79 % av unga som går på Daltorpsskolan alltid eller oftast känner sig trygga där, att 
jämföra mot omkring 90 % på övriga skolor. Bland gymnasieskolorna framgår det att eleverna på 
Björkängsgymnasiet känner sig mindre trygga, då 56 % svarar att de alltid eller oftast är trygga i skolan. 
På övriga skolor är motsvarande siffra omkring 80-90 %. 

En fördjupad analys har även gjorts på gruppen ungdomar som svarat att de utsatts för mobbning i 
skolan. Dessa ungdomar känner sig även klart mindre trygga i skolan. 47 % av de som mobbats under 
en längre period svarar att de aldrig eller sällan känner sig trygga i skolan. Bland de som inte utsatts för 
mobbning eller kränkningar i skolan är andelen som sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan 17 %. 
Vad som också framkommit  är att de som utsatts för mobbning i skolan även är mindre nöjda med 
skolan totalt sett, med undervisningen, lärarna och stämningen i skolan. Utsatthet för mobbning 
samvarierar alltså tydligt med nöjdheten kring flertalet aspekter i skolan. 

Delaktighet i skolan 

Vad som också framgår genom sambandsanalyser är att de som ser sig ha möjligheter att påverka i 
kommunen i högre grad svarar att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan. Synen på 
delaktighet i skolan hänger således i viss mån samman med synen på delaktighet i kommunen. MUCF 
har i en publikation konstaterat att inflytandeforumen i skolan spelar en viktig roll för att unga ska ta 
steget till att också påverka i kommunen. Om inflytande fungerar väl i en sfär (exempelvis i skolan) är 
det nämligen troligare att fler ungdomar vågar ta steget att påverka i frågor i en annan sfär (exempelvis 
kommunen)2.Vad gäller bakgrundsfrågor eller variabler och synen på möjligheterna att påverka framgår 
inte några väldigt tydliga samband. De som svarar att de har små/inga möjligheter att påverka har ett 
något lägre förtroende för politiker än övriga ungdomar. 

1  Skolverkets hemsida 2017: https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/sakerhet-i-skolan/vald-i-skolan-1.253848
2  MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
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Arbete
I detta avsnitt redovisas några frågor gällande ungdomarnas relation till arbetsmarknaden. Arbete är 
enligt de nationella ungdomspolitiska målen ett prioriterat område för att skapa förutsättningar för att 
ungdomar ska få ett socialt och ekonomiskt tryggt liv. Forskning visar att arbetserfarenhet under 
gymnasietiden har en stark positiv effekt på möjligheten att senare få ett arbete1.

Extrajobb

10 % av ungdomarna i årskurs 8 har ett extrajobb. I årskurs 2 är motsvarande siffra 32 %. Det är klart 
fler tjejer än killar i årskurs 2 som har ett extrajobb. Vidare svarar 46 % ungdomarna i årskurs 8 och 59 
% av ungdomarna i årskurs 2 att de skulle vilja ha ett extrajobb. Andelen unga med ett extrajobb har 
minskat något över tid, se diagram G1a på följande sida. Skillnaderna är dock små. 

1  SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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Sommarjobb

Frågorna om sommarjobb redovisas på nästa sida. 75 % av ungdomarna i årskurs 2 hade ett 
sommarjobb i somras, motsvarande andel i årskurs 8 är 11 %. En andel mellan 7-12 % svarar att de 
sökte ett sommarjobb men att de inte lyckades få ett.

Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren har varit på en 
relativt jämn nivå, se diagram G2a. Andelen gymnasieungdomar som har haft ett sommarjobb har 
däremot ökat över tid. 

Majoriteten av ungdomarna i årskurs 2 fick sitt sommarjobb genom kommunen, se diagram G2b. 
Bland ungdomarna i årskurs 8 har majoriteten fått sitt sommarjobb genom någon i familjen eller 
släkting/bekant. 

G1a. Andel med extrajobb
Utveckling över tid*

13% 12% 
10% 9% 

31% 

35% 34% 
32% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

2008 2012 2014 2017 

Årskurs 8 

Årskurs 2 

*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej men jag vill 
ha ett extrajobb” vilket kan påverka jämförbarheten till det året. 2008 ställdes frågan även något annorlunda för 
årskurs 2. 
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G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren
Utveckling över tid
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*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej, 
men jag sökte ett utan att lyckas” vilket kan påverka jämförbarheten till det året
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G2b. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras

Unga med arbetserfarenhet

Vid en fördjupad analys av frågorna om extrajobb och sommarjobb framgår det att det finns skillnader 
utifrån var de unga bor. Andelen unga med arbetserfarenhet1 är högst i Dalsjöfors (61 %), Sandhult    
(58 %) och Ekås (52 %). Andelen unga med arbetserfarenhet är tydligt lägre bland unga som bor i 
Hässleholmen och Sjöbo. Här svarar 35 % i båda områdena att de har ett extrajobb just nu eller att de 
hade ett sommarjobb i somras. 

1 Unga med arbetserfarenhet definieras här som unga som har ett extrajobb eller/och haft ett sommarjobb i somras. 

Andel unga med arbetserfarenhet

Fristad 47%

Dalsjöfors 61%

Brämhult 39%

Gånghester 50%

Hulta 46%

Hässleholmen 35%

Göta 45%

Centrum 51%

Sjöbo 35%

Viskafors 43%

Sandhult 58%

Ekås 52%

Sandared/Sjömark 48%

Norrby 38%
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G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

Inställning till eget företagande

Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget företag. 

3 % svarar att de redan har startat ett företag. Vidare svarar 53 % av tjejerna och 60 % av killarna att de 
skulle kunna tänka sig att starta företag i framtiden. 

Framtid
I det sista avsnittet i lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, vad de vill göra 
och huruvida de planerar att flytta från kommunen. 

Vad unga i årskurs 8 vill och tror de kommer göra

77 % av killarna och 85 % av tjejerna i årskurs 8 skulle helst gå en gymnasieutbildning direkt efter 
grundskolan, se diagram H1a på följande sida. Av dessa vill  en klar majoritet gå på ett gymnasium i 
Borås. 8 % av killarna skulle helst jobba. Motsvarande siffra bland tjejerna är 4 %. 

Vad gäller planer på vidare studier är det en väldigt stor andel som tror de kommer läsa vidare (direkt 
eller senare), se diagram H2a. Endast 2 % av killarna tror inte att de kommer läsa vidare. 16 % av 
killarna och     12 % av tjejerna är osäkra och svarar ”vet inte”. 
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H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

34% 

13% 

41% 
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36% 
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16% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ja, studieförberedande program på 
gymnasiet 

Ja, yrkesförberedande program på 
gymnasiet 
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programinriktning jag ska välja 

Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare 
efter grundskolan 

Vet inte 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Vad unga i årskurs 2 vill och tror de kommer göra

Vad gäller frågan om vad ungdomarna i årskurs 2 helst skulle vilja göra direkt efter gymnasiet svarar 22 
% av tjejerna och 21 % av killarna att de vill studera på högskola eller universitet i Sverige, se diagram 
H1b på följande sida. 18 % av killarna och 29 % av tjejerna skulle helst vilja resa. 
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På frågan vad ungdomarna tror att de kommer göra direkt efter gymnasiet svarar totalt 28% att de tror 
att de kommer studera vidare, se diagram H2b. Andelen som tror att de kommer börja jobba i 
kommunen eller i en kommun i närheten är 29 % av killarna och 24 % av tjejerna.

Bland tjejerna i årskurs 2 svarar 64 % att de tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller 
senare), se diagram H3 på följande sida. Bland killarna är motsvarande andel 56 %. Fler killar än tjejer 
svarar ”Nej, jag kommer inte läsa vidare”. 
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H3. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?
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Nej, jag kommer inte 
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Flytta eller stanna i kommunen

45% av ungdomarna i årskurs 8 svarar att de inte tänkt på huruvida de tror att de kommer flytta från 
Borås eller inte, medan 34 % svarar att de tror att de kommer flytta. Bland ungdomarna i årskurs 2 är 
andelen som tror att de kommer flytta högre. 77 % av tjejerna och 71 % killarna i årskurs 2 tror att de 
kommer flytta.  Andelen som tror att de kommer flytta från kommunen har ökat från år 2014. 

Avseende denna fråga finns det vissa skillnader per bostadsområde. I Norrby och Sandhult är andelen 
som svarar att de inte vill flytta högst (drygt 40 %). I övriga områden är motsvarande andel drygt 20 %. 
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H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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H4a. Andelen som tror de kommer flytta över tid*

*Andelen ja-svar redovisas över tid. Observera att svarsalternativen på frågan 2014 och tidigare varit ja/
nej/vet inte, för att i år vara ja/nej/har inte tänkt på det
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H4b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta

De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. I årskurs 2 har 
flest angett forsatta studier, arbete och att de vill ha närmare till större ort eller stad. 
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H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ 
som du tycker är det bästa med att bo i din kommun?
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Det bästa med kommunen

I lupp-enkäten ställdes även en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen. Familj och släkt, 
kompisar och partner är det som flest anger. En stor andel unga på högstadiet uppskattar också sina 
fritidsintressen i hög grad.



74

84% 

5% 

2% 

1% 

5% 

81% 

3% 

4% 

2% 

6% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ja, jag får gifta mig med vem jag vill 

Ja, men bara om personen har samma religiösa, 
etniska eller kulturella bakgrund som min familj 

Ja, men bara om personen är av ett annat kön än 
mig 

Nej 

Vet inte 

kille total 

tjej total 

H6. Får du gifta dig med vem du vill?

I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill.  81 % av killarna och 84 
% av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får gifta sig med 
vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av tjejerna och 2 % av 
killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad analys av fråga H6 per 
bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem de vill bara personen har 
samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby där 14-17 % svarar detta. 
Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.

Framtid

Som det framgår i diagram H7 svarar en väldigt hög andel, drygt 90 % av ungdomarna i båda årskurser, 
att de ser mycket eller ganska positivt på framtiden. 

H7. Hur ser du på framtiden?
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”Man borde ha mer koll 
på skolorna och hur   

eleverna har det under 
skoltid. Om det finns 

något negativt som sker i 
skolan, borde man se till 

att det inte sker och att 
alla ska känna sig trygga 
och bra under skoltiden”



 

     Borås 181130 
 

Grundskoleförvaltningens åtgärdsplan för ökad trygghet och 

elevdelaktighet 2018-2021 

Åtgärderna i denna plan har sin grund i den analys som är gjord av resultaten från 

Skolklimatenkäten våren 2018 och LUPP-undersökningen hösten 2017. Resultaten och 

analyserna finns att tillgå i sin helhet i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 2018 för arbete 

med värdegrund och i rapporten Ung i Borås 2017. Denna plan ska löpa ht 2018 - ht 2021. En 

utvärdering och revidering av planen görs i oktober 2021. 

 

1. Lagrum 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 2, gällande normer och 

värden, finns att läsa: 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 
att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 
deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Sid 12 

Gällande elevernas ansvar och inflytande står det att läsa i samma läroplan: 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Sid 15 

I Borås Stads Ungdomspolitiska program, avsnittet Hälsa och trygghet, finns att läsa: 

Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. /…/ För att alla 
barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga ska vi: 
 

 Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan. 

 Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter. 

 Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen. 

 Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering 
Sid 5 

I Bildningsstaden Borås uttrycks följande: 

Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig för det 
främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter av det obekanta. 

 
     Sid 3 

 



Skolan ska mot bakgrunden ovan förbereda eleverna för framtida studier och yrkesliv samt ett 

aktivt deltagande i samhället. Denna åtgärdsplan avser att vara ett led i detta uppdrag, där fokus 

läggs på ökad trygghet, tolerans och inflytande bland våra elever. 

 

2. Resultat kring trygghet, diskriminering och kränkande behandling 

I LUPP-undersökningen, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, 

genomförde i Borås kommun under hösten 2017, framgår att 34% av tjejerna i åk 8 och 19% av 

killarna i åk 8 har blivit utsatta för mobbing, trakasserier eller blivit utfrysta. Av de som blivit 

utsatta har det skett i skolan för 67% av killarna och 72% av tjejerna.  

I Borås Stads skolklimatenkät från våren 2018 svarar elever i åk 7-9 följande i stadens fyra 

olika verksamhetsområden, gällande om de känner sig trygga i skolan: 

 

Verksamhetsområde 1 Verksamhetsområde 2 

  

Verksamhetsområde 3 Verksamhetsområde 4 

  

 

I samma skolklimatenkät anger så många som 32% av samtliga elever i åk 7-9 i Borås Stads 

skolor, att det stämmer dåligt eller inte stämmer alls att elever respekterar varandra på sin skola. 

7% svarar att de inte vet eller har ingen åsikt. 

 

I LUPP-undersökningen framkommer även: 

 att endast 59% av eleverna, både tjejer och killar i åk 8, upplever att skolan agerar om en 

elev mobbar en annan elev. 

 att 17% av eleverna i åk 8 anser att det förekommer rasism på sin skola.  

 



 

3. Åtgärder för ökad trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling 

Ur resultat från både LUPP-undersökningen och skolklimatenkäten framgår det alltså att det 

förekommer mobbning och trakasserier på många av Borås stads skolor. En relativt hög andel 

elever anger att de inte känner sig trygga i skolan.  Så många som 41% av våra elever upplever 

dessutom att skolan inte agerar när en elev mobbar någon annan.  

För att öka tryggheten och motverka mobbing och diskriminering på våra skolor har 

förvaltningen i samråd med den centrala elevhälsan tagit fram en gemensam blankett för 

anmälan och rapportering av misstänkta kränkningar mellan elever. Syftet med blanketten är att 

förtydliga när en utredning ska påbörjas och säkerställa att utredningar av diskriminering och 

kränkningar genomförs enligt kraven i Skollagen. Rektor rapporterar till huvudmannen, dvs 

Grundskoleförvaltningen, när utredningen påbörjas och avslutas. Huvudmannen rapporterar 

detta vidare som anmälningsärenden till Grundskolenämnden, samtidigt som samtliga 

kränkningar sammanställs hos förvaltningen. Verksamhetschef i respektive område återkopplar 

till och för en dialog med sina rektorer vid minst två tillfällen/termin, i samband med möte i 

verksamhetsledningen.  

Effekten av att samtlig personal inom Borås Stads grundskolor använder samma blankett då en 

elev upplevt sig kränkt förväntas vara att ansvar och skyldigheter förtydligas hos all personal på 

alla skolor i kommunen. Den nya anmälningsrutinen kommer förhoppningsvis också att 

generera ett än aktivare arbete på alla nivåer, från klassrums- till förvaltningsnivå, att förebygga 

och förekomma kränkningar, trakasserier och diskriminering på alla våra skolor. 

 

3. 1 Åtgärder för att motverka rasism 

I LUPP-undersökningen 2017 framkommer det som ovansagt att totalt 17% av eleverna i åk 8 

vid samtliga högstadieskolor i Borås Stad anser att det förekommer rasism inom skolan. I årets 

Skolklimatenkät anger 32% av eleverna i åk 7-9 att man på ens skola inte respekterar varandra. 

Grundskolenämnden vill förstärka insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism på 

skolorna och rikta ett större fokus mot högstadieelever. Nämnden gav 180424 förvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som 

liknar tidigare arbete med Bra kompis. Projektet skulle ske i samverkan med stadens ungdomsråd, 

föreningsliv och eventuellt andra aktörer. Elevrepresentanter från alla högstadieskolor och 

fritidsgårdar skulle också göras delaktiga i planeringen och genomförandet av projektet. 

Effekterna av detta projekt förväntas vara: 

 att andelen elever som tycker att det förekommer rasism i skolan minskar med 10% vid 

nästa LUPP-undersökning 2021. 

 att andelen elever som anger att man respekterar varandra i skolan ökar med 15% vid 

nästa Skolklimatenkät våren 2019. 

 

4. Resultat kring inflytanden och delaktighet 

I LUPP-undersökningen framkommer att endast 53% av Borås Stads åk 8 elever anser att 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd.  

Även i Skolklimatenkäten anger endast 57% av Borås Stads elever i åk 7-9 att de uppmuntras 

att delta i klassråd och elevråd (eller liknande). Dessutom svarar så många som 14% att de inte 

vet eller har någon åsikt. Områdesvis ser resultaten som följer: 

 

 



Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande) 

Verksamhetsområde 1 Verksamhetsområde 2 

  

Verksamhetsområde 3 Verksamhetsområde 4 

  
 

5. Åtgärder för ökad delaktighet och inflytande 

Grundskoleförvaltningen kommer aktivt att arbeta med att förtydliga och synliggöra de olika 

inslag av elevdemokrati som finns på skolorna i Borås Stad. Många av de skolor som i frågan 

presterar låga siffror på Skolklimatenkäten har elevdelaktighet och inflytande som ett 

utvecklings- eller ett fokusområde i sitt systematiska kvalitetsarbete.  

På varje skola ska det finnas fungerande klassråd och elevråd där elever lyfter frågor som rör 

deras egen undervisningen och arbetsmiljö. Elevskyddsombudens uppdrag kan med fördel 

kopplas till elevrådsarbetet på skolan. Skolorna ska dessutom visa eleverna hur de olika 

demokratiska forumen hänger samman samt synliggöra hur och vad eleverna kan påverka inom 

ramen för respektive forum.  

Grundskoleförvaltningen undersöker, i samarbete med Nätverk för ungdomsinflytande i Borås 

stad, NUI, möjligheten att erbjuda samtliga elevråd på våra högstadieskolor en utbildning i 

elevdemokrati och inflytande. Likaså undersöker förvaltningen möjligheten att erbjuda samtliga 

elevskyddsombud utbildning om elevskyddsombudets roll i skolans systematiska 

arbetsmiljöarbete. 

Varje elevråd på våra högstadieskolor inbjuds en gång under läsåret att delta i nämndmöten. 

Eleverna får vid det tillfället lyfta de frågor som de anser att Grundskolenämnden behöver ta del 

av och samtidigt lära sig kommunens demokratiska system. 

Vi vill här erinra om att forum för dialog och påverkan i skolan, så som klassråd och elevråd, är 

både mål och medel. Att lära sig att påverka kan i vissa sammanhang vara själva målet, medan 

det i andra sammanhang kan bli medlet till att lösa ett behov eller förbättra en situation som 

direkt berör eleverna. 

 

6. Aktivitetsschema 

Se bifogad tabell. 

 

7. Uppföljning och revidering 

Uppföljning av åtgärderna i denna plan sker årligen enligt bifogat aktivitetsschema. Planen 

kommer att revideras i oktober 2021, efter genomförd LUPP-enkät. 



 

Åtgärdsplan för ökad trygghet och elevdelaktighet 2018-2021 – aktivitetsschema  Borås 181130 

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid 
anmälan av diskriminering 
och kränkande behandling 
mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 
diskriminering och kränkande behandling 
förtydligas hos all personal på alla skolor i 
kommunen. 
 
Ett än aktivare arbete att förebygga och 
förekomma kränkningar, trakasserier och 
diskriminering bedrivs på alla våra skolor, från 
klassrums- till förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar 
för att introducera rutinen i 
varje verksamhetsledning.  
 
Rektor ansvarar för att 
introducera rutinen hos all 
personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 
upp på var sin nivå hur rutinen 
efterföljs. December 2018 och maj 
2019.  
 
Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021 

Bra kompis-
värdegrundsarbete mot 
främlingsfientlighet och 
rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 
rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-
undersökning 2021. 
 
Andelen elever som anger att man respekterar 
varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 
Skolklimatenkät våren 2019 

2019-
2021 

Chef för Kvalitet och Utveckling 
tillsammans med rektorer i 
Borås Stads högstadieskolor 
ansvarar för planering och 
uppföljning av projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 
Stads skolor engagerar sig i 
olika demokratiska forum 
såsom klassråd, elevråd. 
 
Elevskyddsombud från varje 
högstadieskola inbjuds till LSG 
 
Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds 
till nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och 
ökat engagemang i demokratiska forum och 
demokratiska arbetsformer 
 
Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 
bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-
2021 

Verksamhetscheferna följer upp 
detta tillsammans med 
rektorerna utifrån respektive 
skolas resultat i Skolklimat-
enkäten. Rektor sätter upp nya 
målvärden inför kommande 
läsår. 
 
Förvaltningschef bjuder in varje 
elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 
årligen upp detta arbete på var sin 
nivå i maj och december. 
 
Årlig avstämning mot resultaten i 
Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-
ning mot resultaten i LUPP i dec 
2021. 

Möjlighet att erbjuda 
utbildning till samtliga elevråd 
och elevskyddsombud i åk 7-9 
undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och 
ökat engagemang i demokratiska forum och 
demokratiska arbetsformer. Även så hur man 
skapar en bättre arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 
Ungdomstrateg i Nätverk för 
ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-
inflytande 190314 
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§ 28 Dnr KS 2019-00062 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Miljörapport 2018 
Dnr 2018-00616, 3.2.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 10 december 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Inriktningsbeslut gällande fastigheten Antares 2 Tullengymnasiet från 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr 2018-00919, 2.6.1.0, Programområde 5 

 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 29 oktober 2018 
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde den 12 december 2018 
Dnr 2018-00025, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Finansrapport Borås Stad 181231  
Dnr 2018-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 

 

Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde den 12 december 
2018   
Dnr 2018-00024, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

Nomineringar till Medborgarråden 2019-2023 
Dnr 2018-00514, 1.1.2.25, Programområde 2 
 

LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder  
Dnr 2016-00780, 160, Programområde 1 
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Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181214  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20181012  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 
 

Direktionsprotokoll 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
20180914  
Dnr 201800163,1.1.2.25, Programområde 1 

 

Återrapportering angående äldreombudets rapport 2017 från Vård- och 
äldrenämnden  
Dnr 2018-00345, 3.7.1.0, Programområde 2             
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Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld motarbetas 

och förebyggs. 

Kontinuerli

gt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit beroende 

på deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten, 

mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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033-35 70 00 vxl 

 

Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP ska 

öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner från 

unga tjejer i syfte att 

förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog med 

målgruppen i 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

Löpande, 

hösten 

2019, 

halvtid samt 
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samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med unga. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids-

och 

folkhälsoförvaltninge

n.  

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från målgruppen 

i planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt att 

stärka fritidens 

kvalitet och 

utbud för 

målgruppen. 

inför LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationsplan

.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltninge

n. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, samt 

i samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Arbeta med 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

lägerverksamh

eten 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 

samt revidering 
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förebyggande 

och 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra 

livsmiljön för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har 

bland annat som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse 

av trygghet är ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men 

också med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En 

är också delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända 

betyg i 9:an, terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt 

att de varje sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata 

ungdomars synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje 

möte. De elever som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför 

sin arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får 

idag lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF 

emot över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och 

omsorgsprogrammet finns möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de 

ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. 

Resultatet av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av 

byggprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. 

Nämnden har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads 

ungdomsstrateg, se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och 

delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. 



Borås Stad 
  Sida 

7(8) 

 

 

Särskilt kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva 

åtgärder för att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring 

psykisk ohälsa och mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning 

behöver göras. Även ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett 

område som särskilt kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Att samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder 

inom utbildningsklustret är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt 

barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations 

och hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade 

boenden och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser 

nämnden att Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby 

kommer göra skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga 

känner sig mer otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Natalia Perèz Nyberg 
Handläggare 
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Datum 

2020-06-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00035 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Biblioteksprogrammet 2020-2023 i sin helhet, 

men har en del synpunkter och översänder svaret till Kulturförvaltningen.        

Sammanfattning  

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan. I 

Borås Stad kallas detta styrdokument för program, därav ett biblioteksprogram.  

Programmet har uppdaterats för 2020-2023. Grundskolenämnden har fått 

programmet på remiss från Kulturnämnden.  

Programmet harmonierar väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks framförallt genom programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” som är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan.  

Grundskolenämnden anser att det är mycket bra att särskilt fokus läggs på 

biblioteksverksamhet för barn och unga samt att biblioteken i Borås ska arbeta 

med barnkonventionen som grund för sitt arbete.  Vidare är 

Grundskolenämnden positiv till att biblioteken ska erbjuda litteratur, media och 

berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att läsa och med lokalt anpassade 

utbud.  Det är viktigt med tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och tjänster 

samt att biblioteken ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.  

 

Grundskolenämnden föreslår textförändringar. Grundskolenämnden anser att 

programmet är viktigt och att innehållet är relevant och välstrukturerat. 

Förutom inlämnade synpunkter tillstyrker Grundskolenämnden programmet i 

dess helhet.               

Ärendet i sin helhet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan.  I 

Borås Stad kallas detta styrdokument för program, därav ett biblioteksprogram.  

Programmet har uppdaterats för 2020-2023. Grundskolenämnden har fått 

programmet på remiss från Kulturnämnden.  

Programmet harmonierar väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks framförallt genom programmets fyra 
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rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” som är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan.  

 

Grundskolenämnden anser att det är mycket bra att särskilt fokus läggs på 

biblioteksverksamhet för barn och unga samt att biblioteken i Borås ska arbeta 

med barnkonventionen som grund för sitt arbete.  Vidare är 

Grundskolenämnden positiv till att biblioteken ska erbjuda litteratur, media och 

berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att läsa och med lokalt anpassade 

utbud.  Det är viktigt med tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och tjänster 

samt att biblioteken ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.  

 

Synpunkter på formuleringar i programmet: 

Under rubriken ”Det öppna biblioteket” står det i andra meningen ”ge barn 

och unga bättre läs- och språkförståelse. ”Nämndens förslag är att det istället 

står och bidrar till barn och ungas bättre läs- och språkförståelse. Det är skolans 

uppdrag at ge läs- och språkundervisning.  

 

Under rubriken det ”Läs- och skrivfrämjande biblioteket ” andra stycket står 

det ”Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling.” 

Nämndens förslag är ”ska bidra till att stärka barns och ungas språkutveckling.” 

 

I sista stycket under rubriken ”Det lärande biblioteket” står det att 

”skolbiblioteken ska vara pedagogiska resurser, som ska tillgodose elevernas 

behov av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar 

ute i klasserna i nära samverkan med lärarna.”  Grundskolenämnden tycker att 

skolbibliotekens uppdrag och roll är mycket viktigt, men ser att det hellre står så 

här: skolbiblioteken ska vara pedagogiska resurser, som ska bidra till att 

tillgodose elevernas behov av språk- och kunskapsutveckling och med 

bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan med lärarna. 

Grundskolenämnden anser att programmet är viktigt och att innehållet är 

relevant och välstrukturerat. Förutom ovannämnda synpunkter tillstyrker 

Grundskolenämnden programmet i dess helhet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

                               

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 
och sänder det på remiss till berörda instanser.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 
Boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 
och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 
det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 
Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023           

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 28 februari 2020 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Olof Berge Kleber  
Handläggare 
033 357627 
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Biblioteksprogram 2020-2023 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Miljö- och konsumentnämnden 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast den 2020-04-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se  
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn.  Ange diarienummer KUN 2020-00015 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer 
i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 
det beslutsunderlag som presenteras för Kulturnämnden.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). 
Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

 
Olof Berge-Kleber  
Handläggare/Bibliotekschef 
033 357627 

        

 

mailto:KN.diarium@boras.se
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Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 
 

  

 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 

och sänder det på remiss till berörda instanser.         

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 

boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 

och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 

det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 

Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.                

Ärendet i sin helhet 

Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 

2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. 

Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och 

senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats 

med det här biblioteksprogrammet. 

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 

biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med 

programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att 

få programmet att harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023                                

Samverkan 

LSG 2020-02-17 

FSG 2020-02-18 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen, Eva-Lotta Franzén, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Kulturförvaltningen, Olof Berge-Kleber, olof.berge-kleber@boras.se 

3. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  

4. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

5. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se  

6. Grundskolenämnden, GRN.diarium.boras.se   

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se  

8. Miljö- och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se   

9. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Fastställd av: Kulturnämnden
Datum: xx
Gäller för: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Biblioteksprogram:  
Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska låta människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser. 
Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. 
Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara 
en infrastruktur för Borås som bildningsstad.  Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten 
genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper som prioriteras 
i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som grund för sitt arbete. 

Det öppna biblioteket
Folkbibliotek ska finnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
runt om Borås ska vara Meröppna bibliotek.

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken ska ge 
plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också plats för den som vill vara 
ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser för 
lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som medskapare 
i verksamheten.

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade.

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att 
läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och 
tjänster samt ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.

Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och reflektion.

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntrar kreativitet och skapande.

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ökat utbud och 
förbättrad service i hela Boråsregionen.

Det digitala biblioteket
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och 
informationskunnighet.

Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ger tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet.

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan teknisk 
utrustning på biblioteken.
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Det lärande biblioteket
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och reflektion, enskilt eller tillsammans. Biblioteken 
ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara portalen till Borås som bildningsstad.

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet.

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera information.

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara pedagogiska resurser, som tillgodoser elevernas behov 
av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan 
med lärarna. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Skickat: den 3 mars 2020 09:10 
Till: Eva-Lotta Franzén; Olof Berge Kleber; Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden 
Diarium; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Miljö- och 
konsumentnämnden; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium 

Kopia: Kulturnämnden Diarium 
Ämne: Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 
Bifogade filer: Beslut-202000015-KUN-§ 36.pdf; Biblioteksprogram 2020-2023 missiv.pdf; 

Biblioteksprogram 2020-2023. Skrivelse.pdf; Biblioteksprogram2020-2023.pdf 
 

Hej, 
 
Översänder remissen Biblioteksprogram 2020-2023, samt bilagor. Yttrandena ska ha inkommit 
till Kulturnämnden  senast 30 april 2020. 
 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se . Ange diarienummer KUN 
2020-00015 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

Linnea Dahlin 

Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Kulturförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel: 033 – 35 76 76  
boras.se 
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Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 10 juni 2020 13:34 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Grundskolenämnden Diarium 
Ämne: 2020-00130 Modul till Engelbrektskolan 
Bifogade filer: Modul till Engelbrektskolan.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder beslut om modul till Engelbrektsskolan enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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Initiativärende M och KD: Tidigare stöd till barn med autism  

 
Särskilt stöd gör bäst nytta om det sätts in i tidiga årskurser och det finns ingen anledning att tro att 

AST är ett undantag. 

Både generell kunskap kring autismspektrumtillstånd (AST), och specifik kunskap om den enskilda 

eleven, är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs inför i 

skolan. Det är vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att eleven kan vara 

förvånansvärt stark i vissa ämnen samtidigt som hen har stora svårigheter i andra. Detta kan vara 

svårt att hantera pedagogiskt. Man bör också känna till att elever med AST har en betydligt senare 

social och känslomässig mognad än klasskamraterna. Det gör att det lätt kan bli missförstånd i den 

sociala interaktionen och eleven med AST kan riskera att hamna i en utsatt situation. Under mellan- 

och högstadieåren får många en ökad medvetenhet om sin funktionsnedsättning. Dålig självkänsla 

och tonårsdepressioner är inte ovanliga med ett ökat ”hemmasittande” som ett resultat. Källa: 

Infoteket om funktionshinder 

 

I Borås Stad har riktade utbildningsinsatser för pedagoger och genomtänkta anpassningar i 

undervisningsmiljön gjort att elever med AST fått bättre förutsättningar att klara en skolgång i det 

ordinarie klassrummet.  

 

För elever med särskilda behov inom autismspektrumtillstånd erbjuder Borås Stad idag särskilda 

undervisningsgrupper för årskurs 4-6 på Dalsjöskolan samt 7-9 på Bodaskolan. För att motverka 

trenden att ”hemmasittande” går ner i åldrarna och förstärka insatserna där de gör mest nytta, ser vi 

ett behov av liknade resursgrupper även i de lägre årskurserna. Linköping och Falköping erbjuder 

idag undervisning från årskurs 1. 

 

Nämnden föreslås besluta  

 

Grundskoleförvaltningen uppdras utreda förutsättningarna och behovet av resursgrupp i årskurs F-3 

för elever med autismspektrumtillstånd. 

 

 

För Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna 

Ulf Sjösten (M)  

Martin Nilsson (M)  

Anette Arvidsson (KD)  

Saveta Olsén (M) 

Ted Thilander (KD) 

Elvira Löwenadler (M)  
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Anmälningsärenden per juni 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Ordförandebeslut godkännande av avtal förhyrning av lokalen Solgården, 

Erikslund 4, dnr 2019-00144 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00066 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00065 

Anmälan till Skolinspektionen dnr 2020-00049 

              

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per juni 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00187 3.5.4.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-05-25— 

2020-06-12 

Avstängningar perioden juni 2020 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden juni  

Laglighetsprövningar skolplacering per juni 2020 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-05-25— 

2020-06-16 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-05-25—2020-06-16 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden juni 2020 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-05-25—

2020-06-16 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-05-25—2020-

06-16 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per maj 2020 

  

Övriga delegationsbeslut 
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9. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2020 Dnr 2020-00021                                           

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per juni 2020. 

                             

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


