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Sammanfattning 
Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från skolklimatundersökningen 
(brukarundersökningen) 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.  

Enkäten riktad till elever i årskurs 4-9 når en godkänd svarsfrekvensnivå. 
Svarsfrekvens för enkäten riktad till vårdnadshavarna är för låg på kommunnivå, 
därför redovisas inga resultat i rapporten.  

Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett oförändrat på kommunnivå inom samtliga 
områden. För årskurs 7-9 har resultatet ökat mellan två och tre procentenheter, vilket 
pekar åt rätt håll. Det finns relativt stora variationer i resultaten från 
skolklimatundersökningen mellan olika skolor och olika årskurser oavsett skolornas 
storlek, geografiska placering i stad eller på landsbygd samt socioekonomiskt starka 
respektive svagare områden för 4-6-skolorna och merparten av 7-9-skolorna. Två 
skolor i årskurs 7-9 som har högst totala resultat ligger i socioekonomiskt svagare 
områden. Resultat för samtliga områden inom värdegrundsarbete är generellt 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, ger stöd till elever med särskilda behov, skapar ett bra skolklimat samt 
hur skolan organiserar genomförandet av enkäten. 

Resultatet för elevernas upplevelse av trygghet har ökat med tre procentenheter i 
årskurs 7-9 och är oförändrat i årskurs 4-6 jämfört med 2020. Resultatet för studiero 
har förbättrats med sex procentenheter jämfört med 2020 för skolor i årskurs 7-9 och 
är två procentenheter lägre för årskurs 4-6. Studiero är fortfarande den fråga som får 
lägst resultat inom området ”Trygghet och studiero” för både årskurs 4-6 och 7-9. 

Resultatet för området ”Delaktighet” har det lägsta totala resultatet gällande 
medelvärde 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 huvudmannen arbeta med ett antal åtgärder som 
redovisas i kapitel 9. Huvudmannen har också gett förslag för skolornas fortsatta 
arbete som redovisas i kapitel 10.  
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1 Inledning 
Denna kvalitetsrapport för värdegrundsarbetet 2021 är en del i huvudmannens 
uppföljning och analys av Grundskoleförvaltningens arbete inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrapporten Värdegrund upprättas varje år.  

Kvalitetsrapporten baseras främst på elevernas svar i skolklimatundersökningen 
(brukarundersökningen). Av den anledningen presenteras elevernas svar för årskurs 4-
6 och 7-9 först och därefter presenteras grundsärskolans svar då denna verksamheter 
har lägre elevantal. 

Rapporten består av: 

• Resultat gällande värdegrundsfrågor från skolklimatundersökningen, riktad till 
elever i grundskolan och grundsärskolan i årskurs 4-6 och 7-9 samt 
svarsfrekvens för brukarundersökning riktad till vårdnadshavare som har 
elever i årskurs F-3. 

• Redovisning av inkomna anmälningar till huvudmannen gällande kränkande 
behandling och diskriminering av elever. 
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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  
 
 
  

                                                      
1 Moore, N. (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 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Aplaredskolan 81 100 82 93 11 
Asklandaskolan 90 93 98 94 -4 
Bergdalskolan 88 88 90 97 7 
Bodaskolan ** 80 83 87 66 -21 
Borgstenaskolan 85 90 81 61 -20 
Bredaredskolan 94 100 98 98 0 
Byttorpskolan 83 80 83 96 13 
Dalsjöskolan 23 100 75 88 13 
Daltorpskolan 100 53 67 84 17 
Dannikeskolan 72 71 96 78 -18 
Ekarängskolan 84 87 85 81 -4 
Engelbrektskolan 86 90 87 94 7 
Erikslundskolan 91 78 92 77 -15 
Fjärdingskolan 98 70 78 86 8 
Gula skolan 97 97 97 88 -9 
Gånghesterskolan 99 92 92 85 -7 
Hestra Midgårdskolan 89 80 82 83 1 
Kinnarummaskolan 95 97 100 96 -4 
Kristinebergskolan 84 93 86 85 -1 
Myråsskolan 78 91 96 92 -4 
Målsrydskolan 94 94 69 71 2 
Rångedalaskolan 81 89 Inga åk 4-6 Inga åk 4-6   
Sandaredskolan 90 93 86 65 -21 
Sandhultskolan 86 95 93 97 4 
Sjöboskolan 89 80 79 68 -11 
Sjömarkenskolan 74 55 75 68 -7 
Sparsörskolan 95 94 94 93 -1 
Svaneholmskolan 88 88 88 96 8 
Svedjeskolan Inga åk 4-6 Inga åk 4-6 Inga åk 4-6   82 *   
Särlaskolan 83 76 83 92 9 
Trandaredskolan 96 97 93 96 3 
Viskaforsskolan 79 88 81 83 2 
Äsperedskolan 58 32 79 100 21 
Borås Stad 84 85 86 85 -1 

*   I årskurs 4-6 har Svedjeskolan endast en klass i årskurs 4, inga klasser i årskurs 5 och 6. 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan  

Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 85 procent. Resultatet är en minskning 
med en procentenhet jämfört med 2020. 15 av 32 skolor har ökat sin 
svarsfrekvens jämfört med föregående år. En skola har samma svarsfrekvens som 
2020. 15 av 32 har minskat sin svarsfrekvens. Högst svarsfrekvens 2021 har 
Äsperedskolan med 100 procent. Lägst svarsfrekvens har Borgstenaskolan med 61 
procent. Den lägsta svarsfrekvensen är lägre 2021 än 2020, 67 procent 2020 
jämfört med 61 procent 2021. 
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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. Medelvärde 

Aplaredskolan 89 96 82 96 96 92 
Asklandaskolan 91 92 80 95 95 91 
Bergdalskolan 91 91 73 83 81 84 
Bodaskolan ** 94 93 78 91 93 90 
Borgstenaskolan 88 91 73 94 91 87 
Bredaredskolan 85 81 66 87 81 80 
Byttorpskolan 91 84 55 88 84 81 
Dalsjöskolan 92 89 67 89 83 84 
Daltorpskolan 79 87 69 87 74 79 
Dannikeskolan 81 81 67 81 86 79 
Ekarängskolan 91 92 83 84 88 88 
Engelbrektskolan 87 91 68 81 84 82 
Erikslundskolan 87 85 66 83 68 78 
Fjärdingskolan 91 86 74 91 84 85 
Gula skolan 93 95 84 94 96 92 
Gånghesterskolan 91 88 88 75 82 85 
Hestra Midgårdskolan 94 94 81 93 92 91 
Kinnarummaskolan 100 100 85 100 100 97 
Kristinebergskolan 83 84 62 82 84 79 
Myråsskolan 90 90 69 80 78 81 
Målsrydskolan 89 86 69 91 91 85 
Sandaredskolan 94 92 55 88 86 83 
Sandhultskolan 81 81 71 76 74 76 
Sjöboskolan 92 93 70 86 86 85 
Sjömarkenskolan 94 89 81 90 84 88 
Sparsörskolan 91 89 71 83 83 83 
Svaneholmskolan 94 94 92 90 96 93 
Svedjeskolan 50 78 56 61 61 61 
Särlaskolan 90 84 68 82 88 82 
Trandaredskolan 88 86 63 88 83 82 
Viskaforsskolan 80 81 47 78 85 74 
Äsperedskolan 89 89 65 91 85 84 
Borås Stad 89 89 71 86 85 84 

** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 
Högst resultat gällande medelvärdet har Kinnarummaskolan med 97 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 61 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet. Näst lägst resultat har Viskaforsskolan med 74 procent. Sju skolor av 
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32 ligger på ett resultat gällande medelvärdet som är lägre än 80 procent i jämförelse 
med förra årets resultat då sex 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, vilket är samma resultat som förra året, där 
Kinnarummaskolan har det högsta resultatet, 100 respektive 100 procent. 
Svedjeskolan har det lägsta resultatet med 50 respektive 78 procent. Den fråga som 
fått lägst totala resultat är ”Jag har studiero på lektionerna”: 71 procent att jämföras 
med förra årets resultat på 73 procent. Svaneholmskolan har det högsta resultatet med 
92 procent och Viskaforsskolan har det lägsta resultatet med 47 procent. Totala 
andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan tre och sex procent för de 
olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan skolorna, från 
en till 29 procent och skillnaden har ökat jämfört med 2020.  
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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 
uppmuntra
s att delta i 
klassråd 
och 
elevråd. Medelvärde 

Aplaredskolan 100 89 79 89 
Asklandaskolan 94 75 79 83 
Bergdalskolan 81 72 73 75 
Bodaskolan ** 95 82 88 88 
Borgstenaskolan 85 67 79 77 
Bredaredskolan 79 72 66 72 
Byttorpskolan 83 78 79 80 
Dalsjöskolan 81 57 71 70 
Daltorpskolan 77 53 66 66 
Dannikeskolan 71 71 76 73 
Ekarängskolan 85 68 71 75 
Engelbrektskolan 84 63 71 73 
Erikslundskolan 66 60 55 60 
Fjärdingskolan 87 79 78 81 
Gula skolan 93 79 73 81 
Gånghesterskolan 86 58 74 72 
Hestra Midgårdskolan 91 66 65 74 
Kinnarummaskolan 100 96 100 99 
Kristinebergskolan 83 70 61 71 
Myråsskolan 77 55 61 64 
Målsrydskolan 89 77 80 82 
Sandaredskolan 88 57 63 69 
Sandhultskolan 71 56 66 65 
Sjöboskolan 82 72 65 73 
Sjömarkenskolan 86 72 73 77 
Sparsörskolan 83 69 74 75 
Svaneholmskolan 94 88 94 92 
Svedjeskolan 56 50 50 52 
Särlaskolan 83 71 77 77 
Trandaredskolan 84 57 70 70 
Viskaforsskolan 78 52 44 58 
Äsperedskolan 80 59 72 70 

Borås Stad 84 67 70 74 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Kinnarummaskolan med 99 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 52 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet. Näst lägst resultat har Viskaforsskolan med 58 procent. En klar 
majoritet av skolorna, 23 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande medelvärde som 
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är lägre än 80 procent vilket är två skolor fler än förra året. Den fråga som fått högst 
totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”: 84 procent, 
vilket är en minskning med en procentenhet från förra året. Aplaredskolan och 
Kinnarummaskolan har de högsta resultaten med 100 procent och Svedjeskolan har 
det lägsta resultatet med 56 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 77 
procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”Jag får vara med och tycka till om 
skolans regler”: 67 procent vilket är en minskning med en procentenhet från förra 
året. Kinnarummaskolan har högst resultat med 96 procent och Svedjeskolan har lägst 
med 50 procent. Förra året var lägsta resultatet på frågan 42 procent. Totala andelen 
elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fem och 14 procent för de olika 
frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en stor skillnad mellan skolorna, från noll 
till 30 procent och skillnaden har ökat jämfört med 2020. 
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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. Medelvärde 

Aplaredskolan 79 96 96 86 57 83 
Asklandaskolan 90 95 96 88 76 89 
Bergdalskolan 79 90 95 77 69 82 
Bodaskolan ** 76 93 96 90 82 87 
Borgstenaskolan 82 88 97 85 64 83 
Bredaredskolan 68 79 94 68 66 75 
Byttorpskolan 74 89 96 78 68 81 
Dalsjöskolan 80 85 94 81 55 79 
Daltorpskolan 68 95 97 84 56 80 
Dannikeskolan 71 57 81 81 38 66 
Ekarängskolan 78 91 97 88 58 82 
Engelbrektskolan 81 89 95 79 64 81 
Erikslundskolan 66 74 85 74 60 72 
Fjärdingskolan 80 94 94 82 70 84 
Gula skolan 87 92 96 89 68 87 
Gånghesterskolan 87 86 97 89 50 82 
Hestra 
Midgårdskolan 90 96 95 86 76 89 

Kinnarummaskolan 96 100 100 96 96 98 
Kristinebergskolan 77 80 94 80 60 78 
Myråsskolan 77 80 87 82 44 74 
Målsrydskolan 91 97 97 83 74 89 
Sandaredskolan 73 88 98 80 63 80 
Sandhultskolan 66 69 95 79 55 73 
Sjöboskolan 81 89 95 78 63 81 
Sjömarkenskolan 85 92 95 85 63 84 
Sparsörskolan 80 81 97 84 45 78 
Svaneholmskolan 96 92 96 88 92 93 
Svedjeskolan 61 56 83 56 61 63 
Särlaskolan 78 81 94 81 60 78 
Trandaredskolan 76 85 92 82 55 78 
Viskaforsskolan 57 78 88 76 56 71 
Äsperedskolan 87 91 93 83 65 84 

Borås Stad 79 87 94 82 62 81 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärdet har Kinnarummaskolan med 98 procent och lägst 
har Svedjeskolan med 63 procent. Eftersom Svedjeskolan endast har en klass i årskurs 
4-6 bör man beakta att enstaka elevers resultat kan ge stort procentuellt utslag i det 
totala resultatet för skolan. Näst lägst resultat har Dannike med 66 procent. En klar 
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majoritet av skolorna, 25 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande medelvärde som 
är lägre än 85 procent vilket är tre skolor fler än förra året. Den fråga som även i år 
fått högst totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa”: 94 procent 
vilket är samma resultat som förra året. Kinnarummaskolan har det högsta resultatet 
med 100 procent och Dannikeskolan har det lägsta resultatet med 81 procent. Den 
fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika ämnen får jag prata om relationer och 
känslor.”: 62 procent, vilket är samma resultat som förra året. Kinnarummaskolan har 
det högsta resultatet med 96 procent och Dannikeskolan har det lägsta resultatet med 
38 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fyra 
och 20 procent för de olika frågorna på kommunnivå, på skolnivå finns en skillnad 
mellan skolorna, från noll till 19 procent och skillnaden har minskat jämfört med 
2020. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2018-2021 

Skolenhet 

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

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Aplaredskolan 100 94 97 89 95 
Asklandaskolan 91 93 92 91 92 
Bergdalskolan 93 94 95 91 93 
Bodaskolan ** 89 84 86 94 88 
Borgstenaskolan 83 91 90 88 88 
Bredaredskolan 91 74 91 85 85 
Byttorpskolan 87 90 84 91 88 
Dalsjöskolan 89 81 88 92 87 
Daltorpskolan 88 88 87 79 86 
Dannikeskolan 79 73 91 81 81 
Ekarängskolan 82 85 93 91 88 
Engelbrektskolan 86 83 90 87 87 
Erikslundskolan 85 95 85 87 88 
Fjärdingskolan 94 96 90 91 92 
Gula skolan 89 94 94 93 93 
Gånghesterskolan 89 94 89 91 91 
Hestra Midgårdskolan 94 93 96 94 94 
Kinnarummaskolan 89 81 86 100 88 
Kristinebergskolan 79 84 86 83 83 
Myråsskolan 94 87 90 90 90 
Målsrydskolan 69 80 89 89 80 
Rångedalaskolan 71 81  ej åk 4-6 ej åk 4-6  76 
Sandaredskolan 95 88 91 94 92 
Sandhultskolan 89 86 80 81 84 
Sjöboskolan 84 87 83 92 86 
Sjömarkenskolan 95 98 95 94 95 
Sparsörskolan 88 88 85 91 88 
Svaneholmskolan 95 97 98 94 96 
Svedjeskolan ej åk 4-6   ej åk 4-6 ej åk 4-6  50 50 
Särlaskolan 86 83 84 90 85 
Trandaredskolan 94 91 93 88 91 
Viskaforsskolan 83 73 67 80 76 
Äsperedskolan 95 100 81 89 89 

Borås Stad 89 88 89 89 89 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Svaneholmskolan med 96 procent och lägst 
under perioden 2018-2021 har Viskafors med 76 procent. Svedjeskolan och 
Rångedalaskolan har 50 respektive 76 procent men dessa skolor har inte haft elever i 
årskurs 4-6 under hela perioden. En majoritet av skolorna, 26 av 32 skolor, ligger på 
ett resultat gällande medelvärde som är 85 procent eller högre. 14 av 32 skolor har 
ökat sina resultat gällande medelvärde från förra året och 15 av 32 skolor har minskat 
sina resultat. Två skolor har samma resultat som förra året och en skola hade inga 
elever i årskurs 4-6 2020. Resultatet för respektive skola varierar från år till år. På 
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hälften av skolorna varierar resultatet från nio till 20 procentenheter mellan högsta och 
lägsta resultatet. Resultatet på kommunnivå har legat mellan 88 och 89 procent för 
perioden 2018-2021. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt ligger på tre 
procent på kommunnivå, samma resultat som föregående år. 
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 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2018-2021 

Skolenhet 

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

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Aplaredskolan 100 74 90 100 90 
Asklandaskolan 83 85 88 94 87 
Bergdalskolan 80 92 91 81 86 
Bodaskolan ** 90 87 90 95 91 
Borgstenaskolan 86 88 86 85 86 
Bredaredskolan 83 68 86 79 79 
Byttorpskolan 77 93 80 83 83 
Dalsjöskolan 92 82 88 81 84 
Daltorpskolan 83 81 87 77 82 
Dannikeskolan 82 64 95 71 78 
Ekarängskolan 80 83 84 85 83 
Engelbrektskolan 86 79 82 84 83 
Erikslundskolan 83 85 78 66 78 
Fjärdingskolan 90 95 94 87 91 
Gula skolan 92 91 90 93 91 
Gånghesterskolan 81 87 79 86 83 
Hestra Midgårdskolan 85 76 88 91 85 
Kinnarummaskolan 83 69 86 100 84 
Kristinebergskolan 84 87 84 83 85 
Myråsskolan 90 83 78 77 82 
Målsrydskolan 60 77 83 89 76 
Rångedalaskolan 86 63  ej åk 4-6 ej åk 4-6  76 
Sandaredskolan 89 83 79 88 84 
Sandhultskolan 96 72 84 71 81 
Sjöboskolan 85 81 87 82 84 
Sjömarkenskolan 90 83 88 86 87 
Sparsörskolan 82 78 83 83 81 
Svaneholmskolan 98 100 96 94 97 
Svedjeskolan ej åk 4-6   ej åk 4-6 ej åk 4-6  56 56 
Särlaskolan 86 87 80 83 84 
Trandaredskolan 92 93 87 84 89 
Viskaforsskolan 88 65 77 78 77 
Äsperedskolan 95 100 81 80 85 

Borås Stad 86 83 85 84 85 
**    Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Svaneholmskolan med 97 procent och lägst 
har Målsrydskolan med 76 procent. Svedjeskolan och Rångedalaskolan har 56 
respektive 76 procent men dessa skolor har inte haft elever i årskurs 4-6 under hela 
perioden. En majoritet av skolorna, 23 av 32 skolor, ligger på ett resultat gällande 
medelvärde som är 85 procent eller lägre, vilket är samma resultat som 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 2019: 83 procent. Resultatet 
för respektive skola varierar från år till år. På majoriteten av skolorna varierar resultatet 
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från tio till 29 procentenheter mellan högsta och lägsta resultatet. Vid en jämförelse på 
frågorna ”Jag känner mig trygg i skolan” och ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” för 2021 är det tre skolor; Bodaskolan, Kinnarummaskolan och 
Svaneholmskolan som har ett resultat på 94 procent eller högre på båda frågorna. 
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. (%) 
Flickor Pojkar Totalt 

Trygghet och studiero  

Jag känner mig trygg i skolan. 89 89 89 

Jag känner mig trygg på rasterna. 88 90 89 

Jag har studiero på lektionerna. 70 71 71 

Jag vet vem på skolan jag skall prata 
med om någon har varit elak mot en elev. 87 85 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. 84 84 84 

Jag får vara med och tycka till om 
skolans regler. 68 66 67 

Jag uppmuntras att delta i klassråd och 
elevråd (eller liknande). 73 68 70 

Bemötande 

I min skola respekterar vi varandra. 78 80 79 

Mina lärare bryr sig om mig. 88 86 87 

Lärarna förväntar sig att jag gör mitt 
bästa. 95 93 94 

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

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

 
Kommunnivå 
Skillnaderna mellan könen inom området ”Trygghet och studiero” har minskat jämfört 
med förra året. Färre flickor än pojkar svarar att de känner sig trygga på rasten och 
färre pojkar än flickor svarar att de vet vem på skolan jag skall prata med om någon 
har varit elakt mot en elev. Den frågan med störst skillnad i resultat mellan könen är: 
”I min skola kan jag vara mig själv”, där färre flickor än pojkar svarar positivt: 79 
procent jämfört med 85 procent. 
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Skillnaderna mellan könen ligger på ungefär samma nivå som förra året inom 
områdena ”Delaktighet” och ”Bemötande” förutom på frågan ”Jag uppmuntras att 
delta i klassråd och elevråd (eller liknande)” där fler flickor svarar positivt på 
påståendet än pojkar.  
 
På området ”Trygghet och studiero” har det skett en förbättring av resultatet för 
flickorna och en försämring för pojkarna. På området ”Delaktighet” har det skett 
marginella förändringar i negativ riktning för båda könen. På området ”Bemötande” 
har det också skett marginella förändringar för båda könen, resultatet har blivit något 
sämre.  
 
Sammantaget är skillnaderna mellan könen i stort sett oförändrade inom områdena 
”Delaktighet” och ”Bemötande” och har minskat inom området ”Trygghet och 
studiero”.  
 
Skolnivå 
Variationerna är stora mellan skolorna för såväl flickors som pojkars svar. Flickorna är 
generellt mer positiva i sina svar än pojkarna inom områdena ”Delaktighet” och 
”Bemötande”. Inom området ”Trygghet och studiero” är pojkarna mer positiva än 
flickorna i sina svar.  
 
När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan 
”Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga och må bra i skolan” där 
variationen mellan skolorna för flickor ligger från 64 till 100 procent och för pojkar 
från 43 till 100 procent.  
 
När det gäller området ”Delaktighet” är skillnaden störst på frågan ”Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas åsikter” där variationen mellan skolorna för flickor ligger 
från 63 till 100 procent och för pojkar från 43 till 100 procent.  
 
När det gäller området ”Bemötande” är skillnaden störst på frågan ”Mina lärare bryr 
sig om mig” där variationen mellan skolorna för flickorna ligger från 55 till 100 
procent och för pojkar från 45 till 100 procent.  
 
I år är det andra frågor med störst skillnad mellan könen jämfört med 2020 och 
spridningen i svaren har minskat generellt mellan könen. Några skolor har generellt 
höga resultat och några skolor har generellt låga resultat oavsett kön.  
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4 Skolklimatundersökningen elever årskurs 7-9 

 Svarsfrekvens  

Skolenhet 
Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Bodaskolan 68 80 79 91 12 
Dalsjöskolan 82 73 64 86 22 
Daltorpskolan 59 75 71 50 -21 
Engelbrektskolan 86 78 87 84 -3 
Erikslundskolan 71 66 75 86 11 
Fristadskolan 72 73 83 66 -17 
Sandgärdskolan 84 99 87 95 8 
Särlaskolan 57 72 82 83 1 
Viskaforsskolan 56 79 90 79 -11 
Borås Stad 71 78 79 79 0 

 

Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 79 procent, vilket är samma resultat som 2020. 
Högst svarsfrekvens 2021 har Sandgärdskolan med 95 procent och lägst svarsfrekvens 
har Daltorpskolan med 50 procent. Bodaskolan, Dalsjöskolan, och Erislundskolan är 
de skolor som har ökat sin svarsfrekvens mest i jämförelse med 2020. Resultaten 
varierar för alla skolor från år till år. 
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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. Medelvärde 

Bodaskolan ** 93 93 76 83 82 86 
Dalsjöskolan 90 87 60 81 72 78 
Daltorpskolan 85 82 68 73 71 76 
Engelbrektskolan 88 85 75 76 75 80 
Erikslundskolan 81 81 65 80 74 76 
Fristadskolan 85 85 52 71 56 70 
Sandgärdskolan 94 95 74 82 79 85 
Särlaskolan 96 93 76 84 76 85 
Viskaforsskolan 89 87 74 83 78 82 

Borås Stad 89 88 69 80 74 80 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan med 86 procent och lägst även i år 
har Fristadskolan med 70 procent. Fyra av nio skolor ligger på ett resultat gällande 
medelvärde som är lägre än 80 procent i jämförelse med förra årets resultat då sex 
skolor hade lägre än 80 procent. Den fråga som fått högst totala resultat är ”Jag 
känner mig trygg i skolan”: 89 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter 
från förra året. Särlaskolan har det högsta resultatet med 96 procent och 
Erikslundskolan har det lägsta resultat med 81 procent. Den fråga som fått lägst totala 
resultat är ”Jag har studiero på lektionerna”: 69 procent, att jämföras med förra årets 
resultat på 63 procent. Bodaskolan och Särlaskolan har det högsta resultatet med 79 
procent och Fristadskolan har det lägsta resultatet med 52 procent. På denna fråga har 
åtta av nio skolor förbättrat sitt resultat jämfört med 2020. Totala andelen elever som 
svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan två och elva procent för de olika frågorna på 
kommunnivå, på skolnivå ligger resultaten i linje med kommunnivå, från en till 14 
procent och är samma resultat som för året.  
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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. Medelvärde 

Bodaskolan ** 79 57 67 68 
Dalsjöskolan 71 45 61 59 
Daltorpskolan 76 41 45 54 
Engelbrektskolan 77 56 58 63 
Erikslundskolan 70 56 54 60 
Fristadskolan 59 38 49 49 
Sandgärdskolan 78 49 64 64 
Särlaskolan 80 56 67 68 
Viskaforsskolan 79 56 62 66 
Borås Stad 74 50 59 61 

** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan och Särlaskolan med 68 procent 
och lägst har Fristadskolan med 49 procent. Sex av nio skolor ligger på ett resultat 
gällande medelvärde som är lägre än 65 procent i jämförelse med sju förra året. Den 
fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter”: 74 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter från förra året. 
Särlaskolan har det högsta resultatet med 80 procent och Fristadskolan har det lägsta 
resultatet med 59 procent. Den fråga som har fått lägst totala resultat är ”Jag får vara 
med och tycka till om skolans regler”: 50 procent, att jämföras med förra årets resultat 
på 49 procent. Bodaskolan har det högsta resultatet med 57 procent och Fristadskolan 
har det lägsta resultatet med 38 procent. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen 
åsikt varierar mellan sju och 16 procent för de olika frågorna på kommunnivå, på 
skolnivå är variationen större mellan skolorna, från tre till 24 procent och skillnaden 
har ökat jämfört med 2020. 
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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. Medelvärde 

Bodaskolan ** 80 83 95 83 52 78 
Dalsjöskolan 70 81 90 72 45 72 
Daltorpskolan 61 78 88 76 45 70 
Engelbrektskolan 72 79 89 79 45 73 
Erikslundskolan 67 75 86 71 41 68 
Fristadskolan 67 67 85 69 33 64 
Sandgärdskolan 77 79 96 83 45 76 
Särlaskolan 73 83 92 84 57 78 
Viskaforsskolan 75 80 91 82 56 77 

Borås Stad 72 79 91 78 46 73 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan och Särlaskolan med 78 procent 
och Fristadskolan har lägst resultat med 64 procent. Två av nio skolor ligger på ett 
resultat gällande medel av procent som är lägre än 70 procent i jämförelse med fyra 
förra året. Den fråga som fått högst totala resultat är ”Lärarna förväntar sig att jag gör 
mitt bästa”: 91 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra 
året. Sandgärdskolan har det högsta resultatet med 96 procent och Fristadskolan har 
det lägsta resultatet med 85 procent. Den fråga som fått lägst totala resultat är ”I olika 
ämnen låter lärarna oss prata om relationer och känslor”: 46 procent att jämföras med 
förra årets resultat på 44 procent. Särlaskolan har det högsta resultatet med 57 procent 
och Fristadskolan har det lägsta resultatet med 33 procent. Totala andelen elever som 
svarat vet ej/ingen åsikt varierar mellan fyra och 21 procent för de olika frågorna på 
kommunnivå, på skolnivå är variationen större mellan skolorna, från tre till 30 procent 
och skillnaden har ökat jämfört med 2020. 
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 Jag känner mig trygg i skolan 2018-2021 

Skolenhet 

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

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Bodaskolan ** 91 91 92 93 92 
Dalsjöskolan 82 87 88 90 87 
Daltorpskolan 80 84 79 85 82 
Engelbrektskolan 91 90 92 88 90 
Erikslundskolan 78 77 81 81 79 
Fristadskolan 88 83 82 85 85 
Sandgärdskolan 85 90 93 94 91 
Särlaskolan 92 88 83 96 89 
Viskaforsskolan 78 83 82 89 83 

Borås Stad 85 87 86 89 87 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2018-2021 legat mellan 85 och 89 
procent. Högst resultat gällande medelvärdet har Bodaskolan med 92 procent och 
lägst resultat har Erikslundskolan med 79 procent. Resultaten för respektive skola 
varierar från år till år. I år har Daltorpskolan, Viskaforsskolan och Särlaskolan ökat 
sina resultat jämfört med 2020 mellan sex och 13 procentenheter. Sex skolor har ökat 
sina resultat gällande medelvärdet och Fristadskolan har minskat sitt resultat jämfört 
med 2020. Daltorpskolans och Engelbrektskolans medelvärden är oförändrade 
jämfört med 2020. Totala andelen elever som svarat vet ej/ingen åsikt ligger på två 
procent på kommunnivå. På skolnivå varierar det mellan en och sex procent, vilket är 
samma resultat som 2020.  
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 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 2018-2021 

Skolenhet 

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

2018 2019 2020 2021 Medelvärde 
Bodaskolan ** 78 78 80 79 79 
Dalsjöskolan 59 66 65 71 65 
Daltorpskolan 70 75 71 76 73 
Engelbrektskolan 78 73 79 77 77 
Erikslundskolan 64 61 68 70 66 
Fristadskolan 70 57 56 59 60 
Sandgärdskolan 58 68 75 78 70 
Särlaskolan 76 72 68 80 74 
Viskaforsskolan 60 77 73 79 73 

Borås Stad 68 70 71 74 71 
** Statistik för kommunikationsklass ingår i statistik för Bodaskolan 

Resultatet på kommunnivå har under perioden 2018-2021 legat mellan 68 och 74 
procent. Högst resultat gällande medelvärde har Bodaskolan med 79 procent och 
Fristadskolan har lägst resultat med 60 procent. Alla skolor förutom Fristadskolan har 
ökat sina resultat gällande medelvärde jämfört med 2020. Resultatet för respektive 
skola varierar från år till år. Det högsta totala resultatet är årets resultat som är tre 
procentenheter högre än 2020 och medelvärdet har också ökat med tre procentenheter 
jämfört med 2020. Det år som har det totalt sett lägsta resultatet är 2018: 68 procent.  
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 Resultat uppdelat utifrån kön 

  

Andel Stämmer helt 
och hållet, Stämmer 

bra. (%) 
Flickor Pojkar Totalt 

Trygghet och studiero  
Jag känner mig trygg i skolan. 89 90 89 
Jag känner mig trygg på rasterna. 87 89 88 
Jag har studiero på lektionerna. 67 71 69 
Jag vet vem på skolan jag skall prata med om 
någon har varit elak mot en elev. 81 78 80 

Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall 
vara trygga och må bra i skolan. 74 75 74 

 Delaktighet 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 76 75 74 

Jag får vara med och tycka till om skolans regler. 50 50 50 

Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd 
(eller liknande). 62 57 59 

Bemötande 
I min skola respekterar vi varandra. 68 76 72 
Mina lärare bryr sig om mig. 79 78 79 
Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa. 93 89 91 
I min skola kan jag vara mig själv. 74 82 78 
I olika ämnen får jag prata om relationer och 
känslor. 45 48 46 

 

Kommunnivå  
Frågor med störst skillnad i resultat mellan könen är; ” I min skola respekterar vi 
varandra” och ”I min skola kan jag vara mig själv” där färre flickor än pojkar svarat 
positivt på fråga 1: 68 procent respektive 76 procent och på fråga 2: 74 procent 
respektive 82 procent. Störst förändring mellan könen jämfört med föregående år är 
det på frågan ”I min skola kan jag vara mig själv” där skillnaden har ökat med sju 
procentenheter. Fler pojkar och färre flickor svarar positivt på påståendet. 
 
Inom området ”Trygghet och studiero” har resultaten för båda könen ökat i samtliga 
frågor förutom på frågan ”Jag vet vem på skolan jag skall prata med om någon har 
varit elak mot en elev” där flickorna ligger på samma resultat som förra året. På 
samma fråga svarar pojkarna mer positivt i år. Anledningen till att det totala resultatet 
har ökat hänger samman med att pojkarnas resultat har ökat mer i jämförelse med 
flickornas resultat.  
 
Inom området ”Delaktighet” har resultaten för båda könen ökat i samtliga frågor 
förutom på frågan ”Jag får vara med och tycka till om skolans regler” där flickornas 
resultat har minskat med två procentenheter jämfört med förra året. På samma fråga 
svarar pojkarna mer positivt i år.  
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Inom området ”Bemötande” har könsskillnaderna ökat jämfört med förra årets 
resultat. Pojkarnas resultat har ökat i samtliga frågor inom området samtidigt som 
flickornas resultat har minskat på två frågor: ”Mina lärare bryr sig om mig” och ”I min 
skola kan jag vara mig själv”.  
 
Sammantaget har skillnaderna mellan könen minskat något jämfört med förra året när 
det gäller området ”Trygghet och studiero” och ”Delaktighet”. För området 
”Bemötande” har skillnaderna ökat jämfört med förra året.  
 
Skolnivå 
Det finns en variation mellan skolorna för såväl flickors som pojkars svar. Förra året 
var flickorna generellt mer positiva i sina svar än pojkarna. I år är resultatet 
sammantaget det omvända. Inom området ”Trygghet och studiero” samt 
”Bemötande” är pojkarna mer positiva jämfört med flickorna i sina svar. Inom 
området ”Delaktighet” är flickorna mer positiva.  
 
När det gäller området ”Trygghet och studiero” är skillnaden störst på frågan ”Jag vet 
vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev” där variationen 
för flickor ligger från 76 till 86 procent och för pojkar från 67 till 84 procent.  
 
Inom området ”Delaktighet” är skillnaden störst på frågan ”Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter” där variationen för flickor ligger från 65 till 81 procent 
och för pojkar från 53 till 82 procent.  
 
När det gäller området ”Bemötande” är skillnaden störst på frågan ”I min skola kan 
jag vara mig själv” där variationen för flickor ligger från 64 till 82 procent och för 
pojkar från 75 till 90 procent.  
 
I år är det andra frågor med störst skillnad mellan könen jämfört med 2020 och 
spridningen i svaren har minskat generellt mellan könen. Några skolor har generellt 
höga resultat och några skolor har generellt låga resultat oavsett kön. 
 
 
 
  



Borås Stad 
Datum 
2021-06-15 

Referens 
GRN 2021-00066 

Sida 
28(52) 

 

Värdegrund 2021 

5 Skolklimatundersökningen vårdnadshavare för elever i 
årskurs F-3 

 Svarsfrekvens 

Skolenheter 
Svarsfrekvens 
2018 (%) 

Svarsfrekvens 
2019 (%) 

Svarsfrekvens 
2020 (%) 

Svarsfrekvens 
2021 (%) 

Diff 2020 
till 2021 

Aplaredskolan 45 56 41 29 -12 
Asklandaskolan 25 32 44 31 -13 
Bergdalskolan 48 28 60 24 -36 
Björkhöjdskolan 68 89 94 17 -77 
Bodaskolan 1 5 7 17 10 
Borgstenaskolan 16 30 17 20 3 
Bredaredskolan 54 65 77 30 -47 
Byttorpskolan 32 28 59 14 -45 
Daltorpskolan 34 14 43 53 10 
Dannikeskolan 14 5 43 11 -32 
Ekarängskolan 13 11 47 6 -41 
Engelbrektskolan 44 46 57 27 -30 
Erikslundskolan 46 29 59 63 4 
Fjärdingskolan 11 13 22 81 59 
Gula skolan 19 69 50 21 -29 
Gånghesterskolan 71 73 72 46 -26 
Hestra Midgårdskolan 42 60 54 42 -12 
Kerstinsgårdskolan 64 81 55 57 2 
Kinnarummaskolan 88 90 61 28 -33 
Kristinebergskolan 42 38 37 10 -27 
Myråsskolan 31 28 57 35 -22 
Målsrydskolan 29 32 46 4 -42 
Rångedalaskolan 29 27 24 50 26 
Sandaredskolan 58 43 52 39 -13 
Sandhultskolan 26 24 48 35 -13 
Sjöboskolan 37 15 21 9 -12 
Sjömarkenskolan 33 49 80 94 14 
Sparsörskolorna 38 66 78 42 -36 
Svaneholmskolan 71 94 87 47 -40 
Svedjeskolan 20 36 69 57 -12 
Särlaskolan .. 7 42 6 -36 
Trandaredskolan 80 66 85 66 -19 
Tummarpskolan 69 51 49 20 -29 
Viskaforsskolan 22 7 21 17 -4 
Äsperedskolan 31 30 61 38 -23 

Borås Stad 38 39 53 36 -17 
(..) = Ej genomförd enkät 
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Den totala svarsfrekvensen för 2021 är 35 procent och har minskat jämfört med 2020, 
då den var 53 procent. Svarsfrekvensen varierar mellan de olika skolorna. Det är 
endast åtta av 35 skolor som har en svarsfrekvens på 50 procent eller mer. Högst 
svarsfrekvens 2021 har Sjömarkenskolan med 94 procent och lägst av de skolor som 
har minst 50 procent svarsfrekvens har Daltorpskolan F-6 med 53 procent. 
Fjärdingskolan har gjort en ökning med 59 procentenheter. Då endast ett fåtal skolor 
har en svarsfrekvens på 50 procent eller högre finns det inte 2021 tillräckligt med 
underlag för att redovisa resultatet på huvudmannanivå.  
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6 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 100 100 
Flickor 100 100 

Pojkar 100 100 

Ibland får jag vara med och 
bestämma i skolan. 

Totalt 86 93 
Flickor 80 93 

Pojkar 88 93 

Vi är bra kompisar på min 
skola. 

Totalt 91 93 
Flickor 70 86 
Pojkar 100 100 

 

På skolnivå har Grundsärskolan Fjärdingskolan högst resultat på samtliga frågor 
oavsett kön. Den frågan som fått högst totala resultat på båda skolorna är ”Mina lärare 
bryr sig om mig”: 100 procent. Den frågan som fått lägst totala resultat är ”Ibland får 
jag vara med och bestämma i skolan”: Grundsärskolan Erikslundskolans resultat har 
ökat med sju procentenheter och Grundsärskolan Fjärdingskolan resultat har ökat 
med två procentenheter jämfört med förra året.  
 
Flickorna på Grundsärskolan Erikslund har färre positiva svar jämfört med pojkarna i 
samtliga frågor förutom på frågan ”Mina lärare bryr sig om mig”. På Grundsärskolan 
Fjärdingskolan finns det bara en fråga där flickorna svarar mindre positivt än pojkarna 
”Vi är bra kompisar på min skola”. På båda skolorna är det störst skillnad i svaren 
mellan flickor och pojkar på frågan ”Vi är bra kompisar på min skola”.   
 
Resultatet som är redovisat i procent påverkas av den ojämna könsfördelningen, cirka 
60 procent pojkar och 40 procent flickor, i kombination med få elever. 
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7 Redovisade anmälningar om kränkande behandling till 
huvudman 2020  

 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 och eventuella åtgärder ska vidtas samt utvärderas. När kränkningarna har 
upphört ska ärendet avslutas och dokumentationen ska anmälas till huvudmannen. 
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 Resultat  

 
Resultatet visar att 2020 inkom totalt 1883 anmälningar gällande kränkande 
behandling samt 1180 redovisade avslutade utredning. 41 anmälningar om kränkande 
behandling avser fritidshem i jämförelse med förra året då det var 22 stycken. Antalet 
anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka, men i lägre takt, mellan 2019 
och 2020 var ökningen cirka 5 procentenheter. Andel avslutade utredningar ligger 
2020 på 63 procent jämfört med 55 procent 2019. 
 
 
 
 
 
 

Totalt Totalt 2020 Totalt 2019

Enhet
Antal 
elever

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade

Antal
Anmälningar

Antal
Avslutade Avslutade % Avslutade %

Aplaredskolan F-6 72 0 0
Asklandaskolan F-6 275 25 17 25 17 68 38
Bergdalskolan F-6 377 63 50 63 50 79 58
Björkhöjdskolan F-6 173 5 4 5 4 80 100
Bodaskolan 7-9 474 1 1 1 1 100 75
Bodaskolan F-6 311 17 14 11 11 28 25 89 100
Bodaskolan Kom-klass 37 1 1 0 0 100
Bodaskolan A-resurs 7 0 0
Borgstenaskolan F-6 103 104 74 104 74 71 44
Borgstenaskolan SU-grupp 7 0 0
Bredaredskolan F-6 123 8 7 8 7 88 100
Byttorpskolan F-6 220 72 35 72 35 49 54
CFL n/a 0 0 67
Dalsjöskolan 7-9 429 75 72 75 72 96 90
Dalsjöskolan 4-6 191 43 41 43 41 95 88
Dalsjöskolan SU-grupp 8 0 0 100
Daltorpskolan 7-9 516 7 5 7 5 71 100
Daltorpskolan Kronäng F-6 185 59 41 59 41 69 70
Dannikeskolan F-6 71 0 0
Ekarängskolan F-6 345 33 22 33 22 67 77
Engelbrektskolan 7-9 334 17 14 1 18 14 78 27
Engelbrektskolan F-6 439 16 12 16 12 75 53
Erikslundskolan 7-9 244 30 2 30 2 7 14
Erikslundskolan F-6 130 22 18 2 2 24 20 83 40
Erikslundskolan Sär 60 1 1 0 0
Fjärdingskolan F-6 357 107 88 107 88 82 84
Fjärdingskolan Sär 46 0 0
Fristadskolan 7-9 378 10 10 10 10 100 89
Gula skolan F-6 258 25 3 25 3 12 22
Gånghesterskolan F-6 235 0 0
Hestra Midgårdsskolan F-6 439 135 95 3 2 138 97 70 61
Kerstinsgårdskolan F-6 97 12 5 12 5 42 100
Kinnarummaskolan F-6 89 34 30 34 30 88 30
Kristinebergskolan F-6 457 2 2 1 1 3 3 100 57
Myråsskolan F-6 539 66 32 66 32 48 78
Målsrydskolan F-6 103 2 2 2 2 100 60
Rångedalaskolan F-6 50 1 1 1 1 100 83
Sandaredskolan F-6 451 161 123 3 3 164 126 77 77
Sandgärdskolan 7-9 430 14 8 14 8 57 53
Sandhultskolan F-6 148 4 4 0 0 29
Sjöboskolan F-6 335 259 99 10 4 1 1 270 104 39 30
Sjömarkenskolan F-6 420 19 13 19 13 68 38
Sparsörskolan F-6 296 103 60 2 2 105 62 59 37
Svaneholmskolan F-6 125 48 29 2 1 50 30 60 71
Svedjeskolan F-3 166 17 7 1 1 18 8 44 67
Särlaskolan 7-9 201 24 4 24 4 17 25
Särlaskolan F-6 214 28 22 28 22 79 83
Trandaredskolan F-6 499 30 14 1 31 14 45 57
Tummarpskolan F-6 183 52 20 1 53 20 38 76
Viskaforsskolan 7-9 238 38 19 38 19 50 37
Viskaforsskolan F-6 293 63 38 63 38 60 20
Äsperedskolan F-6 114 23 23 4 4 27 27 100 20
Skyddade elever X 8 4 8 4 50
Totalsumma 12292 1883 1180 41 31 3 1 1927 1212 63 55

Förskoleklass/Grundskola Fritids TotaltGrundsärskolan
Skolform
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8 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. Det var två enkäter 
som genomfördes på skolorna under samma period, Skolinspektionens enkät och 
skolklimatundersökningen. Trots ökade informationsinsatser har inte svarsfrekvensen 
ökat för skolklimatundersökningen. En annan orsak till resultatet kan hänga samman 
med den höga arbetsbelastningen i samband med pandemin covid-19 samt högre 
elevfrånvaro i år jämfört med 2020. Två skolor i årskurs 4-6 och en skola i årskurs 7-9 
har varje år ökat sin svarsfrekvens eller legat på samma svarsfrekvens något eller några 
år under perioden 2018-2021.  

Svarsfrekvensen är fortfarande låg för skolklimatundersökningen till vårdnadshavare 
till elever i årskurs F-3 och har i år försämrats från 53 procent till 35 procent. 
Resultatet hänger sannolikt samman med restriktioner på grund av pandemin covid-
19. I år har utvecklingssamtal inte kunnat genomföras på plats och den naturliga 
möjligheten att i samband med detta genomföra skolklimatundersökningen uteblev. 
Vårdnadshavare har inte heller haft möjligheten att genomföra enkäten i samband med 
hämtning och lämning av sina barn då detta har skett utomhus. Två 
skolklimatundersökningar har pågått samtidigt, vilket även har påverkat 
svarsfrekvensen trots förtydligande från rektorer. Det finns goda exempel där 
rektorerna följt upp att vårdnadshavarna har uppmärksammat att det var två enkäter 
som skulle fyllas i under samma period vilket har ökat svarsfrekvensen på dessa 
skolor. Huvudmannen hoppas att skolorna har möjlighet att aktivt arbeta för en ökad 
svarsfrekvens efter pandemin covid-19. Skolklimatundersökningen förväntas återigen 
kunna besvaras av vårdnadshavare vid hämtning av 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  
Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett oförändrat på kommunnivå inom samtliga 
områden. För årskurs 7-9 har resultatet ökat mellan två och tre procentenheter. 
Resultaten varierar mellan de olika skolorna oavsett skolornas storlek, geografiska 
placering i stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare 
områden för årskurs 4-6. De två skolorna som har högst totala resultat för årskurs 7-9 
är placerade i socioekonomiskt svaga områden: Bodaskolan och Särlaskolan. För 
övriga 7-9 skolor varierar resultatet oavsett skolornas storlek, geografiska placering i 
stad eller landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden. 
Resultatet för årskurs 7-9 är generellt lägre än för årskurs 4-6 inom samtliga områden. 
Borås Stad följer den nationella trenden att yngre elever är mer nöjda med sin 
skolgång än vad äldre elever är.2  

                                                      
2 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
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Resultatet är en ögonblicksbild som påverkas av svarsfrekvensen, vilket kan leda till 
stora förändringar mellan åren för respektive skola. Förändringen i resultat på skolnivå 
kan även skilja sig på små skolenheter där enstaka elevs resultat ger stort procentuellt 
utslag i det totala resultatet. Orsakerna till den stora variationen mellan skolornas 
resultat beror i huvudsak på elevernas upplevelse av skolklimatet. Resultatet påverkas 
av hur skolorna bedriver värdegrundsarbetet, organiserar undervisning, ger stöd till 
elever med särskilda behov samt hur eleverna förbereds för att svara på enkäten vilket 
bekräftas på analysmöte i central förvaltning. Skolor i Grundskoleförvaltningen som 
har höga resultat kännetecknas av kontinuitet i ledningsfunktionen, en tydlig 
organisation som styrs utifrån elevernas behov, systematisk kvalitetsarbete och låg 
personalomsättning. Skolor med höga resultat har särskilt fokus på goda relationer, 
elevernas välmående samt trygghet och trivsel. På vissa skolor i Grundskole-
förvaltningen som har höga resultat har även en bra inomhusmiljö i form av fler 
utrymmen att vistas i, luftiga lokaler, bra ljudisolering, flera grupprum samt att 
eleverna kan sitta i lugn och ro positiv påverkan. Skolor i Grundskoleförvaltningen 
med lägre resultat kännetecknas av hög personalomsättning i ledningsfunktionen, 
högre personal- och elevfrånvaro under pandemin covid-19, högre personal 
omsättning och i viss mån lägre lärarbehörighet. Skolklimatet påverkas av rektors 
ledarskap, ledarskap i klassrum, goda relationer, tillgång till elevhälsopersonal samt 
omsättning av personal och elever vilket bekräftas på analysmöte i central förvaltning.  

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 
är fler elever på 7-9-skolor som svarar vet ej/ingen åsikt jämfört med elever på 4-6-
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 Svaneholmskolan och Kinnarummaskolan 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 en skola som hade det, 
Svaneholmskolan. Viskaforsskolan och Svedjeskolan har generellt sett låga resultat. På 
Svedjeskolan finns endast en klass i årskurs 4-6 och därför bör deras resultat 
analyseras med försiktighet vid jämförelse med andra skolor. Variationerna i resultat 
mellan skolorna gäller även för årskurs 7-9 utifrån respektive fråga. Jämför man 
däremot medelvärdet utifrån de olika områdena ”Trygghet och studiero”, 
”Delaktighet” och ”Bemötande” ser man tydligt att vissa skolor som Bodaskolan och 
Särlaskolan har sammantaget högst resultat i förhållande till övriga 7-9 skolor. 
Fristadskolan har under flera år haft 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.34  

 

                                                      
3 Skolinspektionen (2020) Skolors arbete med trygghet och studiero 
4 Skolinspektionens årsrapport (2019) Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande 
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Uppföljning av kunskapsresultaten utifrån Skolverkets stöd ”Samverkan för bästa 
skola” visar att skolor med riktat stöd har förbättrat sina resultat gällande 
gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.5 För de F-6-skolor i 
Borås som har deltagit i ”Samverkan för bästa skola” finns det inga tydliga effekter på 
resultatet för värdegrundsfrågorna i skolklimatsundersökningen. Två skolor har ökat 
sina resultat, två skolor har i stort sett oförändrat resultat och en skola har ett lägre 
resultat jämfört med 2020. När det gäller trygghet i skolan för perioden 2018-2021 har 
fyra av fem skolor ökat sina resultat och en skola har varierande resultat, särskilt 
mellan 2019 och 2020 då resultatet minskade. När det gäller frågan om lärarna tar 
hänsyn till elevernas åsikter för perioden 2018-2021 har tre av fem skolor ökat sina 
resultat, en skola har varierande resultat och en skola har en nedåtgående trend.  

För 7-9-skolor i Borås som har deltagit i ”Samverkan för bästa skola” har två skolor 
ökat sina resultat och en skola har ett oförändrat resultat. När det gäller trygghet i 
skolan för perioden 2018-2021 har en av tre skolor ökat sina resultat, en skola har 
oförändrat resultat och en skola har ett varierande resultat. När det gäller frågan om 
lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter för perioden 2018-2021 har två av tre skolor 
ökat sina resultat och en skola har oförändrat resultat. 

 
8.2.1 Trygghet och Studiero  
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” för elever i årskurs 4-6 
är samma som 2020. För årskurs 7-9 är resultatet tre procentenheter högre än 2020. 
Majoriteten av skolorna har antingen haft ett stabilt resultat eller ett resultat som 
varierar från år till år. Bodaskolan, Målsrydskolan och Sandgärdskolan har haft en 
positiv trend, ökade resultat för varje år för perioden 2018-2021. Årets resultat på 
kommunnivå i årskurs 7-9 kan kopplas till Daltorpskolans, Särlaskolans och 
Viskaforsskolans ökade resultat.  

Resultatet för studiero har försämrats för årskurs 4-6: från 73 till 71 procent och har 
förbättrats för årskurs 7-9, från 63 till 69 procent i jämförelse med förra året. En orsak 
till att elever i årskurs 4-6 upplever lägre studiero kan hänga samman med högre 
frånvaro av personal på grund av pandemin covid-19, vilket kan ha bidragit till att 
inarbetade rutiner och arbetssätt rubbats.6 Årets resultat på kommunnivå i årskurs 7-9 
kan kopplas till att alla utom en skola har förbättrat sina resultat jämfört med förra 
året. Under de senaste åren har flera 7-9-skolor prioriterat området ”Trygghet och 
studiero” i sina utvecklingsplaner, vilket förmodligen är en orsak till det förbättrade 
resultatet. Studiero är dock fortfarande denna fråga 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 47 till 92 procent och för 
årskurs 7-9 från 52 procent till 76 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.  

                                                      
5 Skolverket (2021) Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2021/uppdrag-om-samverkan-for-
basta-skola-2020?id=7996 
6 Skolverket (2020) Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet 
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Även om trygghet och studiero ofta nämns tillsammans och att det kan finnas en 
ömsesidig påverkan dem emellan, är det inte samma sak. Tryggheten hänger ofta ihop 
med skolans värdegrundsarbete i stort och kan öka genom insatser som främjar 
respekt och goda relationer. Studieron har en stark koppling till kvaliteten på 
undervisningen och därmed till lärarnas förutsättningar att bedriva en god un-
dervisning. För att kunna komma tillrätta med problemen måste orsaken till dem 
identifieras, vilket kan underlättas genom att hålla isär begreppen trygghet och 
studiero. Skolor som lyckas väl i detta arbete involverar hela organisationen. 
Kännetecknande är att arbetet och diskussionerna finns på såväl klassrums- som 
lärarlags- och skolnivå. Hela skolan och utbildningens alla delar (klassrummen, 
korridorer, matsal och skolgård, arbetsplatsförlagt lärande etc.) omfattas av arbetet.7  

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 studiero.8 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 erfarenheter.9 Elever med funktionsnedsättning och elever som inte 
betecknar sig som heterosexuella känner sig mer otrygga och utsatta för kränkande 
behandling.10  

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 studiero.11  

Skolan är i många fall en fristad där eleverna kan få en paus från en jobbig 
hemsituation och stöttning från andra vuxna, vilket skapar en trygg miljö vilket 
bekräftas på analysmöte i central förvaltning. Under pandemin covid-19 har elever i 
större utsträckning vistas i hemmet på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner. 
Enligt Barnombudsmannens (BO) årsrapport12 har situationen i stort blivit sämre för 
barn i trångboddhet, eller barn som lever i hem där det förekommer våld eller 
missbruk. Elevhälsan har på många skolor fått ställa om sitt arbete på grund av 
pandemin, med nya arbetssätt och rutiner. Elevhälsans personal i förvaltningen vittnar 
om att de flesta elever mår bra men flera har ett märkbart sämre mående som går att 
härleda till samhällssituationen. Det kan handla om en större oro hos vårdnadshavare 
som påverkar elevers oro och närvaro i skolan. Elevhälsan har gjort insatser i form av 
besök i klasser och på raster som har bidragit till att öka elevernas närvaro. Elevernas 
mående har påverkats negativt i samband med övergång från enbart närundervisning 
                                                      
7 Skolinspektionen (2020) Skolors arbete med trygghet och studiero 
8 Skollagen (2010:800) kapitel 5  
9 Skolverkets rapport 471 (2018) Ordningsregler och disciplinära åtgärder sid 56 
10 LUPP enkät (2018) SPSM (2019) Barnpanelsrapport Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, 
studiero och studiemotivation? 
11 Skolinspektionens årsrapport (2019) Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande 
12 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
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till en blandning av när- och fjärrundervisning på 7-9 skolor. Kurativa samtal har ökat 
och hänvisningar till hälso- och sjukvården har ökat då fler elever har symtom på 
ångest, depression och självskadebeteende. Barnombudsmannen har fått indikationer 
från civilsamhället på att den psykiska ohälsan ökade på grund av isolering i hemmet, 
nedstängning av fritidsaktiviteter och oro för både sig själva och närstående. Bilden av 
en försämrad psykisk hälsa hos barn, såsom ångest och nedstämdhet, lyfts av Bris som 
har fått fler samtal om detta sedan pandemins början.13 Elevhälsan inom förvaltningen 
bekräftar bilden om en försämrad psykisk hälsa hos elever.  

 
Könsskillnader  

Resultatet gällande studiero för både flickor och pojkar är fortfarande lägst i relation 
till de andra frågorna inom området ”Trygghet och studiero” där flickorna svarar 
mindre positivt än pojkarna. Skillnaden mellan könen gällande studiero har minskat 
för årskurs 4-6 och har ökat för årskurs 7-9 jämfört med 2020. Skillnaderna mellan 
flickors och pojkars svar inom området ”Trygghet och studiero” i årskurs 4-6 och 7-9 
har minskat förutom på följande frågor: ”Jag vet vem på skolan jag skall prata med om 
någon har varit elakt mot en elev” i årskurs 4-6 och för årskurs 7-9 ”Jag känner mig 
trygg i skolan” och ”Jag har studiero på lektionerna”.  

Borås Stad följer den nationella trenden att flickor upplever mindre studiero jämfört 
med pojkar.14 I jämförelse med årskurs 4-6 har årskurs 7-9 lägre resultat i samtliga 
frågor oavsett kön. Zimmerman beskriver att pojkar agerar utifrån en anti-pluggkultur 
när de skapar sin manlighet, det får också konsekvenser för flickor som störs av 
pojkarnas beteende, flickorna kan också utsättas för nedsättande kommentarer när de 
engagerar sig i skolarbetet. Vidare nämner han att flickor ibland används som 
”stötdämpare” i klassrummet genom att placeras mellan stökiga pojkar15, vilket 
sannolikt påverkar deras upplevelse av studiero. För att såväl flickor som pojkar 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 pojkars skolarbete16 och ha 
en positiv effekt på flickornas upplevelse av studiero.  

För att alla elever ska tillförsäkras en utbildning av hög kvalitet där skolmiljön är såväl 
trygg som jämställd är det angeläget att skolor bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete 
med jämställdhet kopplat till trygghet.17 Otrygghet kan ofta ha att göra med 
könsrelaterade kränkningar samt olika normer och synsätt kring flickor och pojkars 
roller. Av Skolinspektionens elevenkät framgår att flickor generellt är mindre trygga än 
pojkar i skolan.18 Detta visar att frågor om trygghet och jämställdhet är nära 

                                                      
13 Bris (2021) Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet 
14 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
15 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  
16 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
17 Skolinspektionen (2020) Tematisk kvalitetsgranskning, Grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt 
fokus på en trygg skolmiljö för alla elever 
18 Skolinspektionen (2019a) Skolenkäten. Resultat hösten 2019 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-fran-skolenkaten/skolenkaten-ht-2019/ 

http://hdl.handle.net/2077/54036
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sammanflätade19 och att skolors trygghetsarbete kan bli mer träffsäkert om det 
integreras med arbetet för jämställdhet. Skolinspektionen rekommenderar i sin 
granskning att kartläggning och analys av elevers trygghet kopplas till jämställdhet 
samt kön. Utan ett köns- eller jämställdhetsperspektiv i kartläggning och analys finns 
en risk att begränsande könsmönster förbises och att de åtgärder som vidtas blir 
mindre träffsäkra. Detta inkluderar bland annat sexuella anspelningar mot flickor, 
liksom nedvärderande kommentarer såväl till flickor som till pojkar som uppfattas 
som feminina.  

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 av att utveckla ett 
långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete. 20 

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

skolor, vilket överensstämmer med nationella undersökningar.21 7-9 skolors resultat 
gällande medelvärde har förbättrats med två procentenheter och har försämrats med 
en procentenhet för 4-6-skolor jämfört med 2020. ”Delaktighet” är det området, 
jämfört med ”Trygghet och Studiero” och ”Bemötande”, som har lägst resultat 
gällande medelvärde för både årskurs 4-6 och 7-9. Den frågan 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. Barnkonventionens22 artikel 12-15 handlar om barns rätt till 
delaktighet och inflytande. Barnkonventionen menar att alla barn ska ges möjlighet att 
vara delaktiga i alla frågor som rör dem vilket innebär att skolorna behöver bedriva ett 
systematiskt arbete för att leva upp till Barnkonventionen. En del i detta arbete 
handlar om att göra eleverna delaktiga i uppföljningen av enkätresultatet och i 
framtagande av de åtgärderna som behöver vidtas på den enskilda skolan.  

Stiftelsen Friends genomför årligen enkäter riktade till elever i årskurs F-9 samt till 
personal. Rapporten 2020 har fokus på kräkningar, trakasserier, diskriminering samt 
trivsel, trygghet och delaktighet i likabehandlingsarbetet på skolan. Av rapporten 
framgår det att 65 procent av eleverna i årskurs 6-9 endast delvis, sällan eller aldrig får 
möjlighet att vara involverade eller delaktiga i skollans trygghetsarbete. Elevdelaktighet 
i trygghetsarbetet är grundläggande för att få en förståelse för elevernas vardag och för 
att göra det förebyggande arbetet effektivt.23  

                                                      
19 2 Se även Heikkilä, M. (2019) Skolutveckling och jämställdhet. Stockholm: Natur och Kultur, s. 8-11; 
Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Se, förstå och förändra: Att motverka könsskillnader i skolresultat. 
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, s. 7-8. 
20 Skolinspektionen (2020) Grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt fokus på en trygg skolmiljö för alla 
elever 
21 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
22 Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 
23 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
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Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Att elever ges 
förutsättningar att vara delaktiga i det sammanhang som skolan och utbildning utgör 
är av stor betydelse både för enskilda individer och för samhället. För elever bidrar 
delaktighet till viktiga komponenter för lärande, såsom exempelvis trygghet och 
motivation.24 Skolinspektionen menar att bristande delaktighet kan försvåra elevers 
möjlighet att nå utbildningens mål eller att utvecklas så långt som möjligt. I 
förlängningen kan bristande delaktighet också antas medverka till framtida 
begränsningar, exempelvis i fråga om vidare studier, arbete och försörjning.  

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 studiero.25 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 fattas.26 Delaktighet är en 
grundläggande rättighet enligt barnkonventionens artikel tolv.27  

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 
autonomi. Skolinspektionen lyfter fram ett behov av utveckling av förståelsen för hur 
förhållningssätt och metoder påverkar förutsättningar för delaktighet bland elever. De 
menar att en förståelse för metoderna som används är viktig att ha i åtanke också i 
förhållande till elever som har diagnostiserats med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Ett ytterligare förbättringsområde enligt 
Skolinspektionen handlar om behov av ökning av lärares medvetenhet om hur 
anpassningar får olika konsekvenser för olika elever. Vidare menar Skolinspektionen 
att lärare som skapar goda förutsättningar för alla elevers delaktighet också organiserar 
undervisningen på ett flexibelt sätt, där aktivitet och innehåll avgör hur eleverna 
eventuellt grupperas. De anpassar och varierar undervisningen, både på grupp- och 
individnivå, med stöd av personal i elevhälsan, och utformar undervisningen så att 
elever får möjlighet till samhandling och att få erkännande genom att bidra utifrån sina 
förmågor både kontinuerligt och på ett varierat sätt. Även lärmiljöns utformning har 

                                                      
24 Skolverket (2015) 
25 Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också 
26 Barnombudsmannen ”Mina rättigheter”  
27 Barnkonventionen § 12 och § 13 
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betydelse för alla elevers möjlighet till delaktighet. För elever som har en 
funktionsnedsättning kan lärares sätt att utforma och anpassa undervisningen vara av 
särskild betydelse eftersom dessa elever möter större utmaningar vad gäller delaktighet. 
Bristande anpassning av lärmiljön kan innebära en förstärkning av de konsekvenser 
som funktionsnedsättningen medför.28  

Alla skolor ska göra eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler, i 
enlighet med Skollagen.29 Ordningsreglerna ska följas upp. Skolklimatundersökningen 
visar liksom Skolinspektionens granskning30 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 delaktiga i. De behöver också känna att 
reglerna är begripliga och meningsfulla för dem. Delaktighet ska vara en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det är angeläget att rektorerna säkerställer att alla elever 
upplever att de får vara med och tycka till om skolans regler då resultaten fortfarande 
är låga.  

För barn och unga i Sverige har covid-19-pandemin inneburit stora omställningar, till 
exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter enligt 
Barnombudsmannens (BO) årsrapport.31 I rapporten lyfter BO tre prioriterade 
huvudområden där barns rättigheter påverkats i stor utsträckning. Dessa tre områden 
är barns delaktighet i krisberedskap, barns rätt till utbildning under en kris och barns 
rätt till hälsa och fritid. Rapporten bygger på en enkät riktad till elever i 
socioekonomiskt utsatta områden. För att dra lärdomar av hur pandemin påverkat 
barn och rusta samhället för att hantera framtida kriser är det av yttersta vikt menar 
BO att barn själva involveras i de utredningar och utvärderingar som görs av vidtagna 
åtgärder. BO lämnar tre konkreta förslag för hur samhället ska bli bättre på att 
efterleva barnkonventionen under en kris. BO:s förlag: Säkerställ barns delaktighet i 
Sveriges krisberedskap, Säkerställ barns rätt till utbildning under en kris och Säkerställ 
barns rätt till hälsa och fritid. För att ytterligare förstå delaktighet lyfter BO en 
teoretisk modell som ofta kallas delaktighetsstegen. Modellen är ett konkret 
arbetssätt.32 Modellen används för att beskriva olika nivåer av inflytande och 
delaktighet och används i Borås Stad. De fem nivåerna i modellen beskriver 
medverkan i en delaktighetsprocess som kan leda till inflytande. Exempel på sådana 
former för delaktighet är rätten att lägga förslag, medverkan i dialog, möjlighet att 
lämna synpunkter och att bli konsulterad.  

Könsskillnader 

Flickor och pojkar känner sig ungefär lika delaktiga i årskurs 4-6 som i årskurs 7-9 
förutom på frågan ”Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande)”. 
Fler flickor än pojkar svarar positivt på denna fråga i båda årskurs 4-6 som 7-9. 
Skillnaden mellan könen på denna fråga har ökat i årskurs 4-6 och minskat i årskurs 7-

                                                      
28 Skolinspektionens tematiska granskning (2018) Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen  

29 5 kap. 5 § Skollagen 
30 Skolinspektionens granskningsrapport (2016) Skolans arbete för att säkerställa studiero 
-det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också 
31 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
32 Barnombudsmannens årsrapport (2021) Alla tar ju inte ansvar, Barnkonventionen som lag under en 
samhällskris 
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9. Rönnlund33 beskriver att i organiserade inflytande- och påverkansprocesser i skolan 
så utmärker sig flickor som mer aktiva. Att vara aktiv i det formella elevinflytandet, 
som exempelvis elevrådet, förknippas mer med flickors agerande än pojkars. 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.  

Även om resultatet på kommunnivå visar att fler flickor upplever sig delaktiga än 
pojkar är inte gruppen flickor en homogen grupp. Flickor med funktionsnedsättningar 
upptäcks sällan eller oftast senare än pojkar.34 Enligt en studie med flickor 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 funktionsnedsättningar.35 Bristande 
anpassning av lärmiljön kan innebära en förstärkning av de konsekvenser som 
funktionsnedsättningen medför. Flickor 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 flickors engagemang sjunkit så lågt att de 
i perioder varit hemma från skolan.  

 
8.2.3 Bemötande 
Resultatet på området ”Bemötande” ligger i linje med förra årets resultat för årskurs 4-
6. Resultatet för årskurs 7-9 har höjts mellan en till fem procentenheter på de olika 
frågorna. 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 frågan ”I olika 
ämnen får jag prata om relationer och känslor” får minst positiva svar.  

Resultatet visar att det är relativt stora skillnader mellan frågorna ”Mina lärare bryr sig 
om mig” och ”Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa” för samtliga årskurser. I 
årskurs 4-9 är skillnaden sju procentenheter och i årskurs 7-9 är det tolv 
procentenheter. 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 

                                                      
33 Rönnlund, M (2011) Demokrati och deltagande Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv 
34 Kopp S. (2010) Girls with social and/or attention impairments 
35 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) 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 
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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 
verksamma.36  

Frågan ”I olika ämnen får jag prata om relationer och känslor” är den fråga som får 
lägst resultat oavsett årskurs. Frågan kan uppfattas som 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 
pandemin covid-19, klimatförändringar eller erfarenheter av kriser och krig. 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 gemenskap.37 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 dem och låta dem bli del av undervisningen". 
Skolverket har i sitt arbete för skolutveckling uppmärksammat frågan gällande 
undervisning kopplat till relationer och känslor.38 

Könsskillnader 
I jämförelse med förra året är skillnaden i svaren marginell mellan flickor och pojkar i 
årkurs 4-6. I årskurs 7-9 har skillnaderna mellan könen ökat på tre av fem frågor, 
minskat på en fråga och en är oförändrad. Det finns en skillnad mellan flickors och 
pojkars svar på frågan ”I min skola kan jag vara mig själv” för årskurs 4-6 och 7-9, där 
det är färre flickor än pojkar som svarar positivt. Resultatet varierar mellan sex 
respektive åtta procentenheter. Det tyder på att det normkritiska arbetet kring 
könsnormerna behöver utvecklas för att flickor 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 flickor och pojkar.39 Att kunna vara sig själv handlar i 
hög grad om elevernas självskattning, Zimmerman nämner i sin avhandling att flickor 
och pojkar tenderar att underskatta respektive överskatta sina förmågor och 
kompetens, vilket påverkar hur de agerar i skolan.40  

Ytterligare en fråga med en skillnad i svaren i årskurs 7-9 är ”I min skola respekterar vi 
varandra”, där flickorna svarar mer negativt på påståendet jämfört med pojkarna med 
en skillnad om sex procentenheter. Zimmerman beskriver att lärare bemöter flickor 
och pojkar på olika sätt. Pojkar tar traditionellt större plats i klassrummet. De hörs 

                                                      
36 Sveriges kommuner och landsting (2016) Plug in slutrapport  
37 Blennow, Katarina (2019) The Emotional Community of Social Science Teaching  
38 Skolverket (2019) https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kanslors-roll-
och-funktion-i-undervisningen-underskattade 
39 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
40 Zimmerman, F. (2018). 
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mer än flickor och pratar oftare utan att ha fått frågan. För sitt mer högljudda 
handlande får pojkar ofta kritik och tillsägelser för sitt uppförande. Flickor tilltalas 
oftare med en lugnare samtalston och samtalet liknar mer en dialog.41  

Oavsett årskurs svarar flickorna mer positivt på frågan ”Lärarna förväntar sig att jag 
gör mitt bästa”, vilket ligger i linje med förra årets resultat. Öhrn och Holm (red.)42 
konstaterar att det finns olika förväntningar på flickor och pojkar 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 pojkar och flickor samt hur frågor om 
kön, sexualitet och jämställdhet hanteras43 vilket påverkar deras bemötande av flickor 
och pojkar.  

 
 Enkät till vårdnadshavare för elever i årskurs F-3 

Då svarsfrekvensen är under 50 procent på kommunnivå sker ingen analys av 
huvudmannen. De skolor som har en svarsfrekvens högre än 50 procent gör en analys 
på skolnivå. Det finns ett behov av att resultatet 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 ökat på samtliga frågor på 
Grundsärskolan Erikslundskolan samtidigt som resultatet på två frågor har minskat 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.  

Eleverna trivs på sin skola, däremot behöver elevernas delaktighet fortsätta att 
utvecklas framförallt på Grundsärskolan Erikslundskolan utifrån könsskillnader då 
färre flickor än pojkar 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. I 
Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s skrift ”Delaktighet – ett arbetssätt i 
skolan”44 finns det många förslag på hur en skola kan bedriva ett systematiskt arbete 
gällande delaktighet.  

Det finns en könsskillnad i svaren på några frågor, där flickor svarar mindre positivt 
än pojkar. På frågan ”Vi är bra kompisar på min skola” finns det en skillnad på 30 
procentenheter på Grundsärskolan Erikslundskolan och på Grundsärskolan 
Fjärdingskolan 14 procentenheter. Mineur (2013) menar att särskolan, precis som 

                                                      
41 Zimmerman, F. (2018). 
42 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 
43 SKL (2018) Maskulinitet och jämställd skola, Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 
44 SPSM (2018) Delaktighet – ett arbetssätt i skolan  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37427/10/gupea_2077_37427_10.pdf
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andra skolformer, påverkas utifrån samhällets maktstrukturer. Flickor oroar sig i större 
utsträckning för kunskapsbrister samtidigt som det är mer accepterat och finns lägre 
förväntningar för pojkar 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 vardag.45 Att 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 av eleverna 
är pojkar och 40 procent flickor.  

 
 Kränkande behandling och diskriminering 

Anmälan om kränkande behandling till huvudman 
Det finns fler anmälningar på F-6-skolor än på 7-9-skolor i förhållande till antal elever, 
vilket tyder på att Borås Stad följer det nationella resultatet att yngre elever oftare 
uttrycker att de känner sig utsatta för kränkande behandling än äldre.46 Det är stora 
variationer mellan de olika skolorna och årskurserna i antalet anmälningar om 
kränkande behandling till huvudmannen. Tre F-6 skolor och två särskilda 
undervisningsgrupper (SU-grupper) samt en grundsärskola har inga registrerade 
anmälningar till huvudmannen 2019 och 2020. En möjlig förklaring till avsaknad av 
statistiken för SU-grupperna kan vara att deras anmälningar ingår i skolenhetens 
statistik. I jämförelse med samtliga skolenheter finns det skillnader som kan förklaras 
av att skolorna har olika referensramar för när och varför anmälningar ska göras och 
om den enskilda skolan arbetar systematiskt med frågan. Anmälningar kommer inte 
alltid in löpande till huvudmannen utan det är vanligt förekommande att både nya 
anmälningar och avslutade ärenden inkommer samtidigt till huvudmannen. Ett digitalt 
processtöd för att underlätta handläggningen av ärenden gällande kränkande 
behandling och diskriminering kommer att implementeras under läsåret 21/22.   

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 det inte är en kränkning enligt Skollagen. Rektor ska alltid anmäla 
till huvudman när en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling och inte 
enbart när utredningen har visat det.   

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 och diskriminering 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 dem.47 Att vara 

                                                      
45 Mineur (2013) Skolformers komplexitet 
46 Skolverkets rapport 479 (2019) Attityder till skolan 2018 
47 Skolverket (2019) – Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
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utsatt eller uppleva sig utsatt av kränkande behandling kan vara en av orsakerna till en 
högre frånvaro bland elever.  

En ny forskning från Uppsala universitet48 undersöker kopplingen mellan 
kroppsmasseindex, BMI, och depressiva symtom hos elever som även har blivit 
utsatta för mobbning. Studien bekräftar att mobbning och fetma påverkar flickors och 
pojkars psykiska hälsa. Pojkar med fetma löper större risk att drabbas av depressiva 
symtom, men inte flickor. Däremot är mobbning en stor riskfaktor för depressiva 
symtom hos både pojkar och flickor. Det här sambandet sågs även sex år senare och 
framför allt hos pojkar med övervikt. Forskarna menar att resultaten pekar på att det 
tycks finnas en könsskillnad för hur BMI och mobbning samverkar till att utveckla 
framtida depressiva symtom. En viktig slutsats att ta med sig från studien är att 
mobbning kan påverka den psykiska ohälsan under lång tid framöver och att det 
därför är viktigt med förebyggande åtgärder mot mobbning i skolorna. 

Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering och 
kränkande behandling. Skolinspektionens har i sin fördjupade analys av Skolenkäten 
om trygghet, pekat ut några faktorer som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i 
skolan: respekt för varandras olikheter, ömsesidig respekt mellan elever och lärare, ett 
aktivt/målinriktat arbete med kränkande behandling samt vuxna på skolan som 
reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.49  

Skolverket har tagit fram ett material för att ge stöd till personal i grund- och 
gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck.50 Skolverket menar att den första nivån på arbetet 
innebär att skapa en skola där alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna 
omsorg och omtanke. Detta är en del av skolans grundläggande uppdrag och framgår 
av skollagen och läroplanerna. Skolverket lyfter fram olika exempel på hur skolan kan 
arbeta; i flera kurs- och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar för att förstå ämnets helhet. 
Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör hedersrelaterad 
problematik i ämnesundervisningen. En central del i att stärka Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck är att alla förvaltningar aktivt arbetar 
värdegrundsinriktat mot hedersnormer. Arbetet grundas på mänskliga rättigheter, 
befintliga läroplaner och det lagstöd som handboken lutar sig mot. Grundskolan har 
ett uppdrag att fortsätta arbeta aktivt med värdegrundsarbetet även utifrån ett 
hedersperspektiv.51  

Alla elever har enligt Skolverket rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. 
Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier 
och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Enligt en ny rapport från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fyra av tio unga 
någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Rapporten bygger på resultat 

                                                      
48 Kanders S H. Nilsson K W. Åslund C. (2021) Body mass index and bullying victimization as antecedents for 
depressive symptoms in a Swedish youth cohort 

 
49 Skolinspektionen (2015) Trygghet fördjupad analys av skolenkät 
50 Skolverket (2018) Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter 
51 Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtyck (2021) Våga fråga 
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från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 år.52 
Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier 
eller övergrepp i skolmiljön. Det är främst flickor, hbtq-personer och unga med 
funktionsnedsättning som utsätts för sexuella trakasserier. När killar trakasseras sker 
det oftast med nedsättande könsord och genom fysiska trakasserier. Elever upplever 
att lärare och rektorer normaliserar och förminskar sexuella trakasserier. Grupptrycket 
är ofta stort och leder till en tystnadskultur även när någon går över gränsen. MUCF 
menar att det är viktigt att involvera elever i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
eftersom deras kunskaper utgör en grund i det förebyggande arbetet mot sexuella 
trakasserier och övergrepp. I Friendsrapporten 2020 uppger tolv procent av flickorna 
och sex procent av pojkarna i årskurs 7-9 att de har varit utsatta för sexuella 
trakasserier det senaste året. För årskurs 4-6 är det åtta procent av flickorna och sex 
procent av pojkarna.53 Enligt Skolverket kan diskriminering och kränkningar ofta 
kopplas till föreställningar och oskrivna regler, normer, om vad som anses normalt 
och avvikande, vad som ger makt och status. Sådana normer, exempelvis stereotypa 
föreställningar utifrån kön eller om sexualitet, finns både i samhället i stort och i 
skolan. För att elever ska vara trygga och trivas, behöver det därför finnas ett aktivt 
och medvetet arbete om vilka normer och värden som personal och elever 
tillsammans normaliserar i skolmiljön. I en pågående studie vid Psykologiska 
institutionen på Göteborgs universitet54 uppger nästan hälften av 1 000 västsvenska 
fjärdeklassare att de känner sig utsatta för sexuella trakasserier av andra i samma 
åldersgrupp vid minst ett tillfälle under en termin. Av de eleverna som anser sig vara 
utsatta är det 50 procent flickor och 50 procent pojkar. Forskarna blev förvånade över 
det höga antalet och uppger att det verkar som om förekomsten av sexuella 
trakasserier går långt ner i åldrarna. Syftet med projektet är att öka förståelsen för när, 
hur och varför sexuella trakasserier uppstår under mellanstadiet. Eleverna som har 
blivit utsatta, eller utsatt andra, har även rapporterat symptom som nedstämdhet och 
oro.  

Friends konstaterar i sin rapport 2020 att det finns en högre risk för elevers utsatthet 
på nätet under pandemin covid-19. De menar att en ökad användning av digitala 
hjälpmedel medför en ökad risk för kränkningar på nätet, då barn och unga saknar 
många av de skyddsfaktorer som annars finns. I en undersökning som Friends gjort 
tillsammans med Flarie under 2020 svarade 16 procent av eleverna att de upplever att 
kräkningarna på nätet har ökat under pandemin.55 Skolan har ett ansvar att utreda 
kräkningar som förekommer på nätet, om de har en koppling till skolans verksamhet. 
Vuxna och även skolan behöver bli bättre på att visa delaktighet i frågor som rör nätet 
och agera som positiva förebilder, för att skapa de viktiga relationerna som behöver 
för ett effektivt arbete mot nätkränkning. Skolpersonal har haft fler samtal än vanligt 
med elever och vårdnadshavare gällande kräkningar på nätet. Fler konflikter som har 
startat på fritiden har förts över till skolan under pandemin.  

                                                      
52 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020) Fokus-rapporten 20 ”Det blir bara värre om jag 
berättar… 
”https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_tillganglighetsanpassad.pdf 
53 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
54 PRISE: Ett longitudinellt projekt om sexuella trakasserier och annan utsatthet i kamratgruppen på 
mellanstadiet https://www.gu.se/forskning/prise 
55 Friendsrapporten (2020) https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
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Varje år ska skolorna uppdatera sin Plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. I förra årets rapport gjordes en översyn gällande kvaliteten i skolarnas 
planer, vilket brukar göras vartannat år. Huvudmannen vill uppmana skolorna att 
använda den framtagna mallen för Plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. Syftet med mallen är att få en gemensam och tydligare struktur i 
planerna samt åtgärda brister. Det är viktigt att planen är känd och tillgänglig för 
elever och vårdnadshavare.  
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9 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 kommit fram till att följande åtgärder ska genomföras: 

• Fortsätta att tillhandahålla utbildning för skol- och fritidspersonal om 
kränkande behandling och diskriminering.   

• Fortsätta att stödja skolorna i upprättandet av Plan mot kränkande behandling 
och diskriminering.  

• Implementera digitalt processtöd för handläggningen av ärenden gällande 
kränkande behandling och diskriminering.  

• Erbjuda utbildning om hur man kan förebygga våldsbejakande extremism, 
genomförs av CKS där rektorer har bedömt att ett behov finns.  

• Genomföra riktade insatser på skolor som har låga resultat, t ex stöd i 
analysarbetet gällande resultatet samt genom utbildningspaket. 

• Utbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck för samtliga chefer och 
verksamhetsutvecklare genomförs. 

• Fördjupad utbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck till 
elevhälsopersonal genomförs.   

• Tillhandahålla utbildning för lärare om PAX i skolan – en modell för att arbeta 
med värdegrund och studiero i klassrummet. 

• Skapa en lärarhandledning för elevenkät. 

• I samband med uppdatering av lokalplan ta hänsyn till lokalerna utifrån 
perspektivet trygghet och studiero. 
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10  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: 

• Utveckla positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever.  

• Utveckla en trygg studiemiljö och en undervisning som utvecklas och håller en 
god kvalitet. För att lyckas behöver skolledning arbeta långsiktigt och 
systematiskt tillsammans med elever och personal.  

• Förebyggande och främjande insatser med stöd av elevhälsans personal på 
skol- och gruppnivå med t.ex. handledning och utbildning till lärare. 

• Utveckla arbetssätt för hur skolan gör utredningar enligt 5 kap SL för elever 
vid upprepade gånger stör ordningen  

• Använda reviderad rutin: Information gällande avstängning av elev.  

• Tydliga ordningsregler gällande t.ex. mobilförbud, språkbruk, som tas fram 
tillsammans med elever. 

• Organisera rastaktiviteter.  

För att öka delaktighet kan åtgärder inom följande områden övervägas: 

• För att öka samsyn på skolenheten utifrån en klart definierad innebörd av 
delaktighet använda SPSM:s delaktighetsmodell ”Delaktighet – ett arbetssätt i 
skolan”.  

• För att fördjupa kunskaper kring delaktighet ta del av Skolinspektionens 
tematiska granskning (2018) ”Att skapa förutsättningar för delaktighet i 
undervisningen”.  

• 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 att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier.  

• Utveckla 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. 

• Använda Skolverkets publikation Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - 
Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling (2019). 

• Utveckla systematik och struktur kring arbete att anmäla, utreda, bedöma, sätta 
in åtgärder och följa upp kränkande behandling. 

För att höja kvaliteten i skolornas långsiktiga jämställdhetsarbete kan åtgärder inom 
följande områden övervägas:  

• Genomföra kartläggning och nulägesbeskrivning på skolan genom att använda 
stödmaterial för en jämställd skola från Skolverket och Jämställt.se, se kapitel 
11. 

• 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 
flickor och pojkar får lika stort utrymme och inflytande i undervisningen. 
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11 Stödmaterial och forskning  
Skolinspektionen Årsrapport 2020 
file:///C:/Users/Mt256/Downloads/arsrapport-2020_skolans-utmaningar-under-ett-
ar-praglat-av-covid-19_final.pdf 
 
Skolinspektionen Årsrapport 2019 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-
stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-
2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf 
 
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/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-
studiero/ 
 
SPSM, Barnpanelsrapport 2019, Vad säger elever med funktionsnedsättning om 
trygghet, studiero och studiemotivation? 
https://webbutiken.spsm.se/barnpanelsrapport/ 
 
Skolinspektionen 2015 en fördjupad analys av skolenkät med fokus på trygghet 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-
stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-
skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf 
 
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/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-
delaktighet-i-undervisningen/ 
 
Barnombudsmannens (BO) årsrapport 2021  
BO lämnar tre konkreta förslag för hur samhället ska bli bättre på att efterleva 
barnkonventionen under en kris och säkerställa barns delaktighet i Sveriges 
krisberedskap, rätt till utbildning, hälsa och fritid under en kris. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporte
r/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/ 
 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2019/skolinspektionens-arsrapport-2019-tg.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=4138
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-for-att-sakerstalla-studiero/
https://webbutiken.spsm.se/barnpanelsrapport/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2015/trygghet-fordjupad-analys-skolenkaten/trygghet-skolenkaten-fordjupad-analys-trygghet.pdf
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/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/alla-tar-ju-inte-ansvar-2021/
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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  
 
Skolverket informerar om kränkande behandling, mobbning och diskriminering: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-
behandling-mobbning-och-diskriminering 
 
Skolverket informerar om kränkningar och mobbning på internet och sociala medier 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-
forskning/krankningar-och-mobbning-pa-internet-och-sociala-medier 

Friendsrapporten 2020: 
https://friends.se/friendsrapporten-2020/ 
 
Skolverket Om kränkning och utanförskap – normer och dess effekter 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-
forskning/skolans-dolda-etik---om-krankning-och-utanforskap 
 
Näthat och kränkningar via sociala medier 
www.mariadufva.se  
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Fokus-rapporten 20 ”Det blir 
bara värre om jag berättar…” om att sexuella trakasserier är vanliga i skolmiljöer - 
unga vågar inte anmäla   

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus_20_pocket_til
lganglighetsanpassad.pdf 
 
Skolverket ”Koll på arbetet mot sexuella trakasserier” 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/koll-pa-sexuella-trakasserier 

 
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/ 
 
Öquist O. Den seende läraren: Systemteori för skolbruk  

”Som lärare arbetar man ständigt i en ytterst komplex vardag och Den seende läraren 
vill bidra till att göra denna vardag mer begriplig och lättare att bemästra.” 
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https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/framja-forebygga-upptacka-och-atgarda---hur-skolan-kan-arbeta-mot-trakasserier-och-krankningar
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