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

skolorna, från noll till 30 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 

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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 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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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.  

 
  



Borås Stad 
Datum 

2020-06-16 
Referens 

      
Sida 

20(59) 

 

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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 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.   
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 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.  
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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” 
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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 
trygghet, studiero och studiemotivation? 
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport

-tillganglig-version. 

 

SPSM 2018 Delaktighet – ett arbetssätt i skolan 
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet---ett-
arbetssatt-i-skolan.pdf/ 
 

Skolverkets rapport 471 2018 ”Ordningsregler och disciplinära åtgärder” 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3987 

 
Skolinspektionens tematiska granskning 2018 ”Att skapa förutsättningar för 

delaktighet i undervisningen”   

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

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-

forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/ 

 

Skolverkets publikation 2019. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur 

skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-

forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-

krankningar  

 

Stödmaterial gällande kränkande behandling, diskriminering/trakasserier och 

näthat: 

från Skolverket 

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

i-arbetet/motverka-sexuella-

trakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_med

ium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev  

Friendsrapporten 2019: 

https://friends.se/friendsrapporten2019/  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport-2019-skillnader-i-skolors-arbetssatt-och-huvudmans-ansvarstagande/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport-2019-skillnader-i-skolors-arbetssatt-och-huvudmans-ansvarstagande/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport-2019-skillnader-i-skolors-arbetssatt-och-huvudmans-ansvarstagande/
https://www.skolverket.se/getFile?file=4138
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/studiero/studiero-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/studiero/studiero-slutrapport.pdf
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport-tillganglig-version
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport-tillganglig-version
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://www.skolverket.se/getFile?file=3987
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-sexuella-trakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-sexuella-trakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-sexuella-trakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-sexuella-trakasserier?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets20nyhetsbrev
https://friends.se/friendsrapporten2019/
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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/ 

  

 

 

http://www.mariadufva.se/
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://jamstallt.se/

