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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg.  

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) samt vilka ekonomiska resurser som 
finns till verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 
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Strategi - Barn- och utbildningsplan   2021-2024   - Barnets bästa 
skola! 

 

Definitioner 

Barn avser varje människa under 18 år. I detta dokument används ibland begreppet barn uti-

från ett barn som går i förskola och elev utifrån ett barn som går i grundskola.  

Angränsande styrdokument 

Skollagen 2010:800 

Syfte 

Syftet med planen är att ange ett långsiktigt och framåtsyftande arbete för kommunens försko-

lor och skolor med fokus på barn och elevers rätt till delaktighet, likvärdighet och lust att lära 

för att skapa goda förutsättningar till vidare studier. Planen avser även att skapa en samsyn 

mellan politik och verksamhet inom de gemensamt valda och prioriterade områdena. 

Mål 

Karlskogas barn och elever har de bästa förutsättningarna för att nå vidare studier. Alla elever 

i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolan.  

Målgrupp 

Alla som berörs av barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 

Ansvar 

Förvaltningschef för skolförvaltningen ansvarar för att beslutade insatser genomförs. 

Implementering 

Planen presenteras för rektorer och chefer på chefsmöte och följs upp regelbundet. Rektorer 

/chefer presenterar planen för samtliga medarbetare på APT och följer upp arbetet regelbundet 

på APT.  

Inledning – Varför en barn- och utbildningsplan? 

Karlskoga kommun har antagit en vision, “Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga”. 

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun har satt upp ett politiskt mål, ”Ett stolt Karlskoga 

med minst 32 000 invånare år 2025”. Det är en konkretisering och förverkligande av att nå 

visionen på sikt. Innebörden i målsättningen är att Karlskoga ska vara så pass attraktivt, väl-

komnande och intressant att allt fler väljer att bosätta sig och leva sina liv i Karlskoga. Att 

stärka trygghet och tillit är i perspektivet att öka antalet invånare helt nödvändigt. Trygg-

het/låg brottslighet är den viktigaste egenskapen för att en plats ska ses som attraktiv. Det 

kommunen kan påverka är skolornas kvalitet. Detta är inte viktigt för alla men för barnfamil-

jer är det avgörande. För barn- och utbildningsnämnden är trygghet och tillit så mycket mer 

än en kommunal vision, det är grunden för hela verksamheten och det övergripande målet.  
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Samhället är i ständig förändring och så är också förskolan och skolan. Trender kommer och 

går och verksamheterna måste förhålla sig till det. Det innebär att flexibilitet är nödvändigt, 

samtidigt som skollagen och läroplanerna måste finnas i ryggmärgen. 

Barnets utveckling sker stegvis. I förskolan läggs förutsättningarna för lärandet och det första 

lärandet är grunden för det senare lärandet. Det kan gå att ta igen tidiga brister, men det kräver 

mycket större ansträngning. Detta gäller inte bara faktakunskaper utan även exempelvis soci-

alt samspel. En stor del av grunden för lärandet och hjärnans utveckling, läggs tidigt i livet. 

Styrningen av en utbildningsverksamhet måste vara långsiktig. Detta är en utmaning eftersom 

den viktiga ekonomiska styrningen huvudsakligen är ettårig och de ansvariga politikerna har 

fyraåriga mandatperioder. 

Barn- och utbildningsnämnden är det politiska organ som av kommunfullmäktige i Karlskoga 

kommun fått uppdraget att leda det arbete som bedrivs vid förskolor, skolor och tillhörande 

verksamheter som öppna förskolor, fritidsgårdar med mera. Från den 1 juli 2021 omfattar 

detta ansvar även kommunens gymnasie- och vuxenutbildning. 

Sedan länge har Karlskoga kommun tagit fram fyraåriga barn- och utbildningsplaner för verk-

samheten i förskolor och grundskolor. Det är inte längre ett lagkrav men görs för att det be-

hövs. Barn- och utbildningsplanen beskriver en färdplan, eller strategi, för det förbättringsar-

bete som ska göra Karlskogas förskolor och grundskolor ännu skickligare i att på bästa sätt 

stödja alla barns utveckling – att vara den bästa förskolan och skolan för barnen. 

Barn- och utbildningsplanen är inte heltäckande för all verksamhet utan redogör för några pri-

oriterade utvecklingsområden. Vilka områden som är mest angelägna kan växla över tid men 

planens fyraårsperiod gör det möjligt att från ett år till ett annat hålla fokus på det som är vik-

tigt över längre tid. 

Liksom tidigare fastställs denna plan mitt i en mandatperiod. Det är en markering som syftar 

till att visa att planens inriktning har ett brett politiskt stöd som ska gälla oavsett politisk ma-

joritet efter nästa val. Just ett brett politiskt stöd är en av de faktorer som brukar framhållas 

som en förutsättning för att framgångsrikt bedriva ett förbättringsarbete i skolor. 

En annan viktig generell förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbete är att styrning och 

ledning är tillitsbaserad. Det innebär att styrning, kultur och arbetssätt ska ha fokus på försko-

lornas och skolornas syfte och barnens och elevernas behov samt att alla på varje beslutsnivå 

aktivt ska verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla rela-

tioner. Med andra ord – alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, ska ha fokus på och 

ansvar för barnens och elevernas behov.  

Barn- och utbildningsplanen är utarbetad av en arbetsgrupp med representanter för både den 

politiska ledningen och skolförvaltningen och är sedan beslutad av barn- och utbildnings-

nämnden. Den är därmed tänkt att vara ett handslag mellan politik och förvaltning om det 

fortsatta förbättringsarbetets övergripande inriktning. Att närmare vid varje tillfälle bedöma 

behovet och hur de olika hinder och utmaningar som kommer möta på vägen ska hanteras är 

uppgifter och ansvar för alla som är verksamma i förskolor och skolor, såväl politiker, perso-

nal som vårdnadshavare och inte minst barnen och eleverna själva. 
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Utgångspunkter och principer - Skolans syfte och barnens rättig-
heter 

 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet (Skollagen 1 kap 4§) 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kun-

skaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livs-

lång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skill-

nader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

 

 

Barnperspektivet i allt arbete (Barnkonventionens grundprinciper) 

• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

• Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara 

barnets bästa. 

• Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, mo-

raliskt och socialt. 

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 

dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. 

• Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. 

 

 

Särskild hänsyn till barnets bästa (Skollagen, kap 1, 10 §)  

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara ut-

gångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det 

är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

 

Styrning och ledning 

Kommunens styrning 

Kommunerna har huvudansvaret för förskola och grundskola samtidigt som staten har ett stort 

inflytande vilket utövas genom regleringar i form av lagar, förordningar och läroplaner. Dess-

utom genom råd och anvisningar, tillsyn och inspektioner från och av bland andra Skolverket 

och Skolinspektionen. En del av statens styrning riktar sig direkt mot varje förskolas/skolas 

rektor men mycket går via huvudmannen, det vill säga kommunen när det gäller kommunala 

förskolor och skolor.  

Kommunens styrning är av två slag, dels kvalitetsstyrningen och dels den ekonomiska styr-

ningen. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i en styrkedja hela vägen från kommunfull-
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mäktige. Denna styrning syftar till att säkerställa rättssäkerhet, effektivitet och tillförlitlighet 

men även att genom uppföljning, lärande och förbättring nå ökad kvalitet i verksamheten. 

Den ekonomiska styrningen vilar på budgetplanering och uppföljning mot budget. Nämnder-

nas budgetramar beslutas årsvis av kommunfullmäktige och sedan fördelar barn- och utbild-

ningsnämnden anslaget till de olika verksamheterna. Uppföljningar görs löpande och genom 

månadsvisa och tertiala redovisningar till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.1 

För att ha optimal effekt bör dessa två styrkedjor synkroniseras och hela tiden beröra 

varandra, då de i högsta grad påverkar varandra. De bör även synkroniseras med den statliga 

styrningen som riktar sig till både rektorer och huvudmän.  

Pedagogisk ledning 

Pedagogisk ledning och kollegialt samarbete är viktiga faktorer för att en förskola eller skola 

ska uppnå höga resultat. Som professionell utbildningsverksamhet måste förskolan/skolan sä-

kerställa att den faktiskt arbetar i enlighet med vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och 

har ett kritiskt förhållningssätt. Valet av insatser, såsom olika metoder och arbetssätt, för att 

utveckla utbildningen bör vara medvetna, underbyggda och inte oreflekterat bygga på en trend 

eller vad som för närvarande kan vara aktuellt.  

I Karlskoga kommuns grundskolor har förstelärarna ett särskilt uppdrag att främja vetenskap-

ligt förhållningssätt. Förstelärarnas uppdrag kan utvecklas ytterligare i arbetet med likvärdig-

het mellan skolorna och också mer kopplas ihop med det strategiska arbetet på huvudmanna-

/förvaltningsnivå. Det finns goda förutsättningar för en större medvetenhet i arbetet då både 

förskola och grundskola har fungerande rektorsgrupper som leds av respektive verksamhets-

chef. Skolinspektionen har sett att huvudmän generellt behöver ha ett större engagemang på 

området. Huvudmännen behöver starta upp samarbeten, ansvara för omvärldsbevakning av 

forskning och sovra, samt utarbeta strategier.  

Tilldelning av resurser 

En viktig och svår uppgift för skolans huvudman är att tilldela resurser till förskolor och sko-

lor. På en detaljerad nivå kan sambandet mellan resurser och resultat verka uppenbart. Men 

problemet är att det finns många faktorer som skiljer mellan kommunerna och som påverkar 

både kostnaden per elev och skolresultaten. Exempelvis påverkas kostnaden per elev av om 

bosättningen i kommunen är utspridd över stor yta, vilket gör att det behövs många små skol-

enheter, eller samlad i en centralort. Även elevernas resultat påverkas av olika faktorer, exem-

pelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund. Eftersom detta skiljer stort mellan och inom kommu-

ner kan man inte dra slutsatsen att skolor med låga genomsnittliga resultat lyckas sämre än 

skola med höga genomsnitt. De studier som har gjorts där man försöker kontrollera för så-

dant,2 visar att resurser verkligen spelar roll, men att det även finns skillnader som inte kan 

förklaras på dessa sätt. Som nämndes i föregående avsnitt har exempelvis skillnader i pedago-

 

 
1 Vid sidan av denna styrning inom kommunen finns även en rätt stor och växande ekonomisk styrning från 

staten. Denna sker dels genom öronmärkta bidrag till särskilda verksamheter, dels genom statens ekonomiska 
kompensation enligt den så kallade finansieringsprincipen när kommunernas uppdrag utökas, exempelvis genom 

krav på fler undervisningstimmar.  Sådan kompensation är dock inte alltid öronmärkt utan fördelas till 

kommunerna genom det allmänna bidraget (kostnadsutjämningen)  
 
2 Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid. 2016. Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal 

effektivitet. Finansdepartementet ESO 2016:6. 
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gisk ledning och kollegialt samarbete betydelse. En annan viktig faktor är när resurser sätts in. 

En aspekt på kvalitet i en verksamhet, oavsett om det gäller skola eller annat, är att rätt åtgärd 

sätts in vid rätt tillfälle. Om man inte gör riktigt rätt från början, eller väntar länge med att 

korrigera det som inte blev rätt på en gång finns det risk att man i slutändan står med högre 

kostnader och sämre resultat. 

Som en vägledning för kommuners bedömningar av bland annat resurstilldelning beräknar 

Rådet för främjande av kommunala analyser3, ett mått som kallas ”nettokostnadsavvikelse”. 

Nettokostnaden visar en verksamhetskostnad efter avdrag för bland annat riktade statsbidrag 

och användaravgifter. Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan denna faktiska nettokost-

nad och en referenskostnad för en kommun eller region. Referenskostnaden bygger på kost-

nadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt 

kostnadsutjämningssystemet, om kommunen/regionen bedriver verksamheten med genom-

snittlig ambitionsnivå och effektivitet.  

Utvecklingen av detta mått för Karlskogas grundskolor åren 1998 – 2019 visas i nedanstående 

figur. Som framgår av denna har den genomsnittliga resurstilldelningen i vår kommun länge 

varit lägre än referenskostnaden. Under senare år har det dock skett en viss uppgång. I själva 

verket är den ännu kraftigare än vad figuren visar eftersom det har tillkommit statsbidrag som 

riktar sig till vissa kommuner. Exempelvis bidrog det statliga anslaget för likvärdighet år 2019 

till en nivåhöjning med knappt sex procent vilket ungefärligen motsvarar nettokostnadsavvi-

kelsen detta år.  

 

 
 

Att få till en rimlig balans mellan förebyggande och åtgärdande insatser är en betydande ut-

maning för ekonomistyrning av kommunal verksamhet och det gäller inte minst inom skolan. 

Kostnaden för en insats är ofta inte obetydlig. Ändå får man vänta nio till tio år innan effekten 

på slutbetygen i grundskolan kan komma och minst tolv år innan eleven når arbetsmarknaden. 

Det är inte alltid lätt att i en situation där den politiska uppmärksamheten ligger på utfallet av 

mätningar av 15-åringars kunskaper, och ekonomistyrningen som bäst är treårig, prioritera ut-

gifter för 6-7-åringar eller ännu yngre barn, allra helst som deras investeringskaraktär inte 

framgår av bokslutet och effekter på denna tidsomfattning är svårmätbara. 

Samtidigt är det klart att tidiga insatser ofta är mer kostnadseffektiva än senare insatser, ef-

tersom barns utveckling är kumulativa förlopp där varje steg bygger på tidigare steg. Sam-

hällsekonomiskt kan det finnas stora vinster, men även kommunfinansiellt kan det många 

gånger vara klokare att tidigt identifiera problem och sätta in åtgärder än att vänta tills de 

 

 
3 RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.  
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vuxit. Även om medvetenhet om detta finns har det många gånger varit svårt att prioritera yt-

terligare insatser i lägre åldrar när man redan har svårt att klara resurskrävande behov i högre 

åldersgrupper. Det är därför särskilt viktigt att agera långsiktigt när det tillfälligt finns ut-

rymme för att göra extra satsningar. 

Likvärdig och tillgänglig utbildning med barnet/eleven i fokus 

Skollagen slår fast att alla barn/elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön till-
gänglig, skapa förutsättningar för alla barn/elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där 
olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning. Kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Skollagen 2 kap 8a§ 

Likvärdiga förutsättningar för lärande innehåller indikatorer för hur lärmiljön är utformad uti-

från pedagogisk, social och fysisk lärmiljö. Indikatorerna är rätten till lärande och trygghet, 

delaktighet, hälsa och lärande, språk och kommunikation, meningsskapande och motivation 

samt kroppen i lärandet4.  

Dessa indikatorer ligger till grund för barn- och utbildningsplanen och genomsyrar arbetet 

med likvärdig utbildning. 

Den här bilden illustrerar att begreppen både är fristående och påverkar varandra. De är fri-

stående så till vida att vart och ett av begreppen vilar på lagar och konventioner. Begreppen 

kan varken rangordnas eller väljas bort. 

 

 
 

 

 

 
4 Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2019, SPSM 
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Likvärdighet 

I utredningen “En mer likvärdig skola” Åstrand SOU 2020:28, är den centrala utgångspunk-

ten för likvärdighetsfrågorna eleven och skollagens utfästelse om att främja alla elevers ut-

veckling och lärande så att elever utvecklas så långt som möjligt oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden.  

Karlskoga är segregerat. Det finns områden med en stor andel socioekonomiskt utsatta famil-

jer. Det finns andra områden med en liten eller ingen andel socioekonomiskt utsatta familjer, 

och det finns ytterligare områden med en blandning. Förhållandet avspeglar sig på våra för-

skolor och skolor. Detta innebär att arbetet på de olika enheterna behöver ta sig olika uttryck 

för att ge barn och elever en likvärdig utbildning i Karlskoga. 

Måluppfyllelsen inom grundskolan i Karlskoga har under ett flertal år varit låg, under snittet 

för riket och också lågt i förhållande till Salsa-värden. Detta innebär att utbildningen i 

Karlskoga inte är likvärdig i jämförelse med utbildningen i riket totalt. Enligt den statliga ut-

redningen “Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” SOU 2021:11 beskrivs fak-

torer som påverkar elevers möjligheter att lyckas i skolan. Rapporten menar att skillnader i 

skolkvalitet, fysisk ohälsa bland barn och unga, skolfrånvaro, elever med funktionsnedsätt-

ning, elever i placering i samhällets vård eller i utsatt hemsituation samt kunskapskraven och 

betygsystemets utformning har betydelse. En likvärdig förskola och skola av hög kvalitet kan 

kompensera för dessa negativa samband.  

I Karlskoga ska vi arbeta med att förstärka och förbättra likvärdigheten på individ-, grupp- 

och organisationsnivå i hela styrkedjan. Alla insatser med syfte att gagna barnen och eleverna 

måste ha sin givna plats i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering 

Tillgängliga lärmiljöer – ett främjande arbete 

Tillgänglighet innebär att verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande 

och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I 

det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och för-

bättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens för-

måga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara del-

aktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att lärmiljöerna är tillgängliga är 

också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter. 

I Karlskoga kommun arbetas med differentierad undervisning i den pedagogiska lärmiljön. 

Differentierad undervisning erbjuder redan från början aktiviteter för olika sätt att förstå, 

träna, bearbeta och visa kunskaper. Att differentiera uppgifter och aktiviteter i undervisningen 

är ett sätt att möta individuella behov och förutsättningar utan att göra dem med var och en av 

eleverna. Innehållet differentieras genom att eleverna erbjuds varierande metoder för att ta till 

sig stoffet. Processen differentieras genom att de får bearbeta och lära på flera sätt. Det hand-

lar inte bara om att aktiviteterna ska vara varierande, de ska också vara kopplade till kurspla-

nen och utveckla de förmågor och kunskaper som eleverna ska utveckla5. 

I Karlskoga kommun strävas efter att undervisningen är explicit, vilket innebär att den är tyd-

lig och transparent. Wallberg menar att en explicit lärare inte tar för givet att eleverna kan, vill 

eller förstår utan ser till att eleverna förstår och hittar strategier och verktyg för att träna och 

 

 
5 Wallberg 2019, Lektionsdesign - en handbok 
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lära. Explicit undervisning handlar om att klargöra förväntningar och arbetssätt genom att visa 

hur målet ser ut så att det finns en tydlig koppling mellan arbete och resultat. Explicit under-

visning är också ett sätt att differentiera i nivåer, så att alla kan förstå oavsett utgångsläge dvs 

oavsett om du behöver mycket stöd eller om du behöver stora utmaningar 

Delaktighet - lyssna på barnet 

Tillgänglighet är i sin tur en viktig aspekt av delaktighet. Om inte lärmiljön är tillgänglig så är 

det svårt att vara delaktig. Delaktighet handlar också om att vara erkänd och att skapa förut-

sättningar för deltagande i lärmiljön, att vara en del i ett sammanhang och i en gemenskap, det 

vill säga samhandling. För att vara delaktig krävs också att bli lyssnad på och att få uttrycka 

sin åsikt och sitt engagemang. Barns och elevers erfarenheter och åsikter bidrar i sin tur till att 

utveckla såväl tillgängliga lärmiljöer som verksamhetens inkluderingsförmåga. 

Inkluderande verksamhet tillvaratar mångfald 

Att arbeta med inkludering i förskola och skola innebär att tillvarata den mångfald och de 

olikheter som finns inom verksamheten genom att se till allas lika värde och rätten till en lik-

värdig utbildning med respekt för individen. Vilka faktorer och förmågor som krävs i verk-

samhetens organisation och hur framgångsrik den är, kan benämnas som verksamhetens in-

kluderingsförmåga. För att driva den demokratiska processen vidare krävs insikt om hur den 

egna verksamheten fungerar för barn och elever. Detta förutsätter att verksamheten utvecklar 

tillgängliga lärmiljöer och har ett främjande arbete kring barns och elevers delaktighet6. 

En digital värld - utvecklingen måste fortsätta på alla plan  

Digitaliseringen möjliggör en mycket stor förändring av skolans sätt att arbeta och bedriva 

undervisning. Skolans digitalisering är ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste 

framgångsfaktorn. Det handlar om att förändra arbetssätt. Skolverket har haft riktade insatser 

inom digitaliseringsområdet där syftet varit, och är, att ge rektorer och huvudmän ökade kun-

skaper och kompetenser om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling, effektivi-

sera och förenkla både skolans administration och kommunikationen med vårdnadshavare. 

Dessutom att utveckla och stärka elevernas lärandemiljö. Insatsen syftar även till att stärka 

rektorers och huvudmäns förmåga att kartlägga, definiera och fokusera på utvecklingsbehov. 

Allt med elevernas ökade måluppfyllelse i fokus. Under Covid-19-pandemin har detta arbete 

tagit ett stort steg framåt men det är väsentligt att det fortsätter. Det är även av vikt att det är 

verksamheten som styr tekniken och inte tvärtom och att tekniken fortsätter att göra elevernas 

lärmiljö tillgängligare och vara ett kraftfullt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet i hela 

styrkedjan. För detta krävs: 

• Rättssäkerhet 

• Informationssäkerhet 

• Kompatibla system som kan integreras 

• Kompetensutveckling 

 

Sociala medier och andra digitala plattformar är generellt positivt och för ungdomar är det på 

många sätt en förutsättning för deras växande engagemang och medvetenhet. Sociala medier 

 

 
6 I Karlskoga använder skolorna framför allt material från den specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

(www.spsm.se)  

 

http://www.spsm.se/
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är en plats där användarna både kan vara kreativa och skaffa sig kunskap. Det digitala land-

skapet har öppnat upp för unga att både informera sig och engagera sig på helt andra sätt än 

tidigare i sådant som rör deras intressen. Den ökade användningen av sociala medier skapar 

också nya utmaningar. Här måste både förskolan och skolan vara aktiva och trygga alla barn 

och elever i användandet av digitala, sociala medier. Källkritik och uppförandekoder är något 

som behöver grundas tidigt.  

Prioriterade områden 

Delaktighet, meningsskapande och motivation - Barnrättskommun 

Delaktighet 

Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet 

och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Delaktighet ger förutsätt-

ningar för lärandet i förskolan och skolan. Att arbeta för ökad delaktighet för barn och elever 

innebär samtidigt att främja en lärmiljö där alla kan känna sig trygga, engagerade och er-

kända. Tryggheten är viktig för att verksamheten ska uppnå kunskapsuppdraget. Barnens och 

elevernas delaktighet kan öka både genom samtal och genom observationer som syftar till att 

upptäcka mönster av uteslutningar och kränkningar i tid7. 

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på 

kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. 

Karlskoga kommun är en barnrättskommun vilket innebär att man använder en metod för att 

implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela verksamheten. Metoden är fram-

tagen för att underlätta kommunens arbete med att utveckla sitt sätt att arbeta med barnkon-

ventionen, så att den genomsyrar hela organisationen. Barnrättskommun grundar sig på 

UNICEFs internationella Child Friendly Cities Initiative. 

En barnrättskommun utgår från barnets bästa i sitt arbete och vågar vara självkritisk. I en 

barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande viktiga i beslut som rör barn. En barn-

rättskommun kan och vill göra skillnad för barn och unga. Metoden bygger på analys, plane-

ring, opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna 

att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, städer och samhällen. För att vara en barn-

rättskommun krävs det att minst en skola arbetar med metoden Rättighetsbaserad skola. Idag 

arbetar flera förskolor och grundskolor i Karlskoga kommun med metoden Rättighetsbaserad 

skola. Målet under de kommande fyra åren är att ännu fler förskolor och skolor ska arbeta 

med metoden. 

Meningsskapande och motivation  

En av pedagogernas och verksamhetens viktigaste uppgift är att skapa en meningsfull och 

motiverande lärmiljö för barn och elever. Motivation handlar delvis om att uppleva att uppgif-

ten är meningsfull och att det finns goda möjligheter att klara av uppgiften. Motivation hand-

lar även till stor del om bemötande, om tidigare erfarenheter och om grundläggande mänsk-

liga behov. För att vi ska vilja lära oss något behöver vi vara engagerade intellektuellt, känslo-

mässigt och beteendemässigt i lärandet. Centralt för att skapa meningsfullhet är att aktiviteten 

blir begriplig och hanterbar. Pedagogen kan förtydliga uppgiften genom att svara på frågorna 

 

 
7 Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2019, SPSM 
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vad, var, när, med vem, hur och varför? Lärandet i sig kan vara en motivationshöjande. När 

ett barn eller en elev upplever sig behärska en färdighet ökar motivationen8. 

Karlskoga kommuns skolor ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar 

intresse för. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lä-

rande samt förbereda för fortsatt utbildning. Utbildningen kan med fördel genomföras med ett 

temainriktat arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande. 

I Karlskoga kommun behöver motivationen för vidare gymnasiestudier bland våra elever 

ökas. En metod man kan använda för att öka motivationen hos elever är när lärare låter sina 

elever lära sig genom att tillämpa sina framtida eller befintliga kompetenser för att skapa nå-

got av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola. Det värde 

som eleven skapar för någon annan kan vara ekonomiskt, socialt eller kulturellt. Metoden ger 

en stark ökning av elevers studiemotivation. Den starka ökningen av motivation kommer från 

den djupa känsla av meningsfullhet det innebär att göra något som kan bli värdefullt för nå-

gon annan. När något är gjort “på riktigt” blir det viktigare för eleven. Eleverna lär sig bättre, 

djupare och på en högre nivå än om de inte får tillämpa sin kunskap i värdeskapande proces-

ser. 

Språkutveckling 

Språk är grunden till allt lärande. En förskola eller skola som arbetar systematiskt och likvär-

digt med språk bidrar till att barnen når sin fulla potential. Genom att fokusera på barnens 

språkutveckling kan förskolan bidra till att stärka barnens självförtroende, trygghet, inklude-

ring och flerspråkighet, såväl som litteracitet och kreativitet. Språkinriktad undervisning är en 

kontextrik undervisning med språklig stöttning och mycket interaktion som syftar till att ut-

veckla språket som en väsentlig aspekt av de ämnesmässiga målen.” Detta innebär att barnen 

måste få meningsfull undervisning i naturliga sammanhang9.  

Förskolan har en unik möjlighet att stötta barns språkutveckling, och utjämna skillnader som 

kan bero på utmaningar hos barnet, bristande stimulans i hemmet av olika anledningar och so-

cioekonomisk status. Barns språkutveckling är helt beroende av att ha tillgång till vuxna som 

kan tolka, berätta, bygga ut och förklara. Dessutom behöver barnet få tillgång till varierad lek, 

för att öva sig i sina språkliga färdigheter. Språkutvecklingen kan beskrivas ske stegvis, som i 

en trappa10. 

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever läsa, förstå och använda texter. Sam-

hället ställer allt större krav på individens förmåga att kommunicera och skriftspråket har fått 

en allt större betydelse i arbetslivet och samhället. Nästan alla yrken idag kräver en god läs-

förmåga. Läsförmågan blir därmed också betydelsefull för en individs möjligheter att leva ett 

självständigt liv, samt verka och bidra i ett demokratiskt samhälle. För att eleverna ska få en 

god läsutveckling behöver de få en medveten undervisning i läsförståelse redan i de första 

skolåren. Eleverna behöver sedan få fortsatt undervisning gällande detta genom hela grund-

skolan för att bli aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare. God läsförståelse påverkar möj-

ligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och genom hela skoltiden. En förutsättning 

för att läsning ska upplevas som en betydelsefull aktivitet, både i skolåren och senare i livet, 

 

 
8 Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2019, SPSM 
9 Språkplan Förskolan BUN 2019-00078, 2020-07-02 
10 (Bruce, B. et al., 2016) 
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är att man förstår vad man läser och också känner engagemang och har intresse för det man 

läser. Läsförståelsen påverkar naturligtvis måluppfyllelsen i samtliga ämnen1112. 

Det finns skillnader mellan flickors och pojkars resultat i Karlskogas grundskolor. Det finns 

också skillnader i resultat mellan ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk i grund-

skolan. Även i ämnet svenska som andraspråk finns olikheter i måluppfyllelsen mellan pojkar 

och flickor. Även elevernas språkutveckling på sitt modersmål har betydelse för måluppfyllel-

sen i övriga ämnen. Ett rikt språkligt kapital oavsett språk är avgörande för den fortsatta ut-

vecklingen13.  

Förskola 

Utbildningen ska ge alla barn förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika 

sammanhang och för skilda syften. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens 

språkliga utveckling i svenska. 

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språ-

ket och sitt modersmål. 

I förskolan ska alla arbeta efter den framtagna Språkplanen. 

• Syftet med språkplanen är att skapa en likartad och evidensbaserad grund för barn 

språkutveckling i förskolan 

• Språkplanen ska bidra till en ökad medvetenhet kring barns språkutveckling och sä-

kerställa fokus på språkutvecklande arbetssätt och långsiktig struktur för språk-, läs 

och skrivutveckling i vår pedagogiska verksamhet. 

 

I förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling är personalens relation 

och kommunikation med barn och föräldrar betydelsefull. Personalen måste känna till de 

språk som barnen har med sig när de börjar på förskolan. De behöver veta vilka språk som 

barnen pratar hemma och vilka som föräldrarna pratar. Ett sätt är att göra en kartläggning av 

barnens språk, vilket till exempel kan genomföras genom samtal med föräldrar. Att känna till 

barnens språk och erfarenheter är en förutsättning både för att kunna skapa meningsfulla sam-

manhang för barnet och för att kunna arbeta utifrån barnets individuella språkutveckling14.  

Språkdomäner är ett dokument som används för att få syn på de flerspråkiga barnens totala 

språkanvändning, både modersmål och andraspråk. Genom att använda den får man syn på 

när, var och med vem barnet använder sina olika språk och i vilka situationer (domäner) de 

olika språken används. Dokumentet är ett underlag för samtal med familjen om barnets språk-

situation och är ett viktigt led i att se hur barnets språk utvecklas. Det tydliggör också det de-

lade ansvaret mellan förskola och hem kring barnets språkutveckling. 

Grundskola 

Framgångsfaktorer som ska användas i Karlskoga kommun gällande undervisning i litteracitet 

är cirkelmodellens arbetsgång. Litteracitet betyder individens förmåga att konstruera och 

 

 
11 Läsplan för grundskola F-3 
12 Handlingsplan för att säkerställa elever språk- och textförståelse grundskola åk 4-6 
13 SOU 2019:18 
14 Skolinspektionen (2017) 
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skapa mening genom läsning, skrivande och samtalande om texter. Förenklat kan man säga 

att det handlar om elevernas språkliga kompetens.  

Genom att arbeta med cirkelmodellen som arbetsgång säkerställs att undervisningen går i linje 

med aktuell forskning, samt att valda framgångsfaktorer som visas i bilden nedan ingår i 

undervisningen. 

 

Cirkelmodellen 

Systematiken i arbetet utifrån cirkelmodellen har visat sig ha mycket god effekt för utveckling 

av elevers literacyförmåga. Genom den tydliga återkommande strukturen säkerställs att ele-

verna ges goda förutsättningar att vidareutveckla sin läs- och skrivförmåga. För att få önskad 

effekt av undervisningen krävs dock att alla faser genomförs på ett fördjupande, tydligt och 

systematiskt sätt. Att arbeta efter cirkelmodellen i alla ämnen gör undervisningen språkut-

vecklande samt att syfte och mål görs tydliga vilket bidrar till högre måluppfyllnad. I 

Karlskoga Kommun ska cirkelmodellen användas i alla ämnen.  
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Naturvetenskap, teknik och matematik  

Förskolan 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och 

beskriva sin omvärld, upptäcka och utforska teknik samt lösa vardagliga problem. Utfors-

kande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden i utbildningen. I Karlskoga är 

måluppfyllelsen i teknik och matematik inte tillfredsställande. Måluppfyllelsen visar en svagt 

positiv trend men insatser behövs. På kommunövergripande nivå finns ett beslutat mål som 

innebär att Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025. I detta finns ett delpro-

jekt att utveckla utbildningen inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

Forskning visar att för att undervisa i matematik i förskolan, på förskolans och förskolebarns 

villkor, behövs matematikdidaktisk handlingskompetens vilket inkluderar kunskaper, färdig-

heter och förmåga att iscensätta, utvärdera och utveckla lärande i matematik för barn. Mate-

matikdidaktisk handlingskompetens möjliggör för förskolläraren att urskilja och tolka vad 

barn ännu inte fått syn på och att genom interaktion och kommunikation synliggöra detta på 

sätt som är begripliga och meningsfulla utifrån barns perspektiv. 

Internationell forskning är överens om att en svagt utvecklad taluppfattning hos elever ligger 

till grund för senare svårigheter inom matematiken. Dessa svårigheter tenderar att bestå under 

hela skolgången om de inte förebyggs i undervisningen. Forskning menar vidare att elever bör 

få möjlighet att utveckla och förvärva en grundläggande taluppfattning under sina första 

skolår för att bli framgångsrika inom matematik. 

Det är en förutsättning för praktiskt taget all kunskap i matematik att man har en god uppfatt-

ning och bild av talen, deras storlek och inbördes relationer. Detta understryks också av att det 

finns rader av studier som visar att det är just brister i taluppfattning som är den grundläg-

gande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar av matematiken15.  

Förskolan har ett utvecklat material i form av experimentlådor. Ett arbete behöver genomföras 

för att uppdatera experimentlådorna och utvecklanya handledningar och utbildningar.  

Förskolans Språkplan uppdateras med en integrerad Matematikplan och det är av vikt att im-

plementeringen sker i hela verksamheten. Nya rutiner för analys av förskoleklassens kartlägg-

ning i Matematik och Språk kommer att upparbetas gemensamt för förskola och förskole-

klass. Detta för att kunna följa verksamheternas och barnens utveckling. 

 

Grundskolan matematik 

En handlingsplan i matematik för grundskolan har utarbetats för att skapa likvärdiga förutsätt-

ningar för alla elever i Karlskoga kommun att utveckla sina matematiska förmågor. Målsätt-

ningen är att skapa en likartad och evidensbaserad grund för kommunens skolor gällande 

undervisning, kartläggning och bedömning. Det ska även bidra till att tidigt upptäcka och 

sätta in åtgärder för elever som behöver stöd i sin matematikinlärning, samt att medvetande-

göra det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas betydelse för elevers lärande i mate-

matik. Syftet är även att skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa 

elevers matematikutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. 

 

 
15 Unenge m.fl., 1994, s.112 
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Karlskoga kommun arbetar för en matematikundervisning där både elever och lärare är aktiva 

och arbetar med matematiken på ett rikt och varierat sätt. Som elev ska man få utvecklas ma-

tematiskt i samspel med sina kamrater och lärare. Läraren har en central roll i klassrummet 

och som matematiklärare är det viktigt att bedriva en strukturerad undervisning där eleverna 

får resonera, lösa problem, diskutera, tänka och räkna matematik. På så sätt får eleverna möj-

lighet att utveckla förståelse för matematiken. Att arbeta språkutvecklande gynnar elevernas 

lärande i matematik. En matematikundervisning med god kvalitet har ett varierande arbetssätt 

där dialog och resonemang i par eller grupp är självklara inslag såväl som färdighetsträning 

och lärarledda genomgångar. Detta ska ingå i undervisning för samtliga årskurser för att ele-

verna ska kunna utvecklas i riktning mot kunskapskraven. 

 

Grundskolan naturvetenskap och teknik 

 

Idag krävs fler kompetenser och kunskaper än tidigare. I lärarrollen ligger ett livslångt lärande 

och kunskapsbyggande. Skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för 

alla) fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Syftet är främst att stimulera och stödja 

barn, elever, pedagoger, lärare och skolor från förskola till årskurs 9, i deras utveckling och 

lärande i naturvetenskap och teknik. De studier av NTA som har genomförts visar bland annat 

att innehåll och arbetssätt skapar intresse för naturvetenskap hos eleverna. NTA är ett stöd för 

undervisningen i de lägre åldrarna och bidrar till att elevernas begreppsförståelse utvecklas. 

På så sätt är NTA ett viktigt hjälpmedel för att eleverna ska nå de uppsatta målen, men även 

lärarens roll som engagerande handledare är mycket betydelsefull.  

Karlskoga kommun har under några år arbetat med skolutvecklingsprogrammet NTA och ge-

nom programmet fått en ökad kompetensutveckling, en mer likvärdig undervisning och en 

modell som tränar vetenskapligt förhållningssätt. Det kommer fortsätta och utvecklas ytterli-

gare. Programmet vänder sig till skolans huvudmän och erbjuder teman som utgår från kurs-

planerna i ett eller flera av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Varje tema 

omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbets-

sätt. Utbildningen och arbetet med teman tillsammans med grundskoleelever är ett led i lära-

res kompetensutveckling och fungerar som ett stöd i elevernas lärande. NTA strävar efter 

samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsar-

bete och fördjupad kompetensutveckling.  

Trygghet och föräldraskapsstöd  

Allt fler barn lever i utanförskap i vårt samhälle på något sätt. Antalet barn som far illa eller 

riskerar att fara illa ökar också. Anledningarna är många.  

Förskolan och skolan har en stor betydelse för barns hälsa och omvänt har hälsan en stor bety-

delse för möjligheten att nå måluppfyllelse i skolan. Ett antal skyddsfaktorer för barn och 
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ungas hälsa har identifierats, bland annat i de regionala undersökningar som gjorts i Örebro 

län. De faktorer som visat sig ha störst samband med god hälsa är: att trivas bra hemma, ha en 

ljus framtidstro, ha tillit till sina föräldrar, skoltrivsel samt att vara lugn och trygg inför skol-

dagen.  

Föräldrar är i regel de viktigaste personerna i barnets liv och de som känner barnet och dess 

behov bäst. Även för de lite äldre ungdomarna fortsätter familjens betydelse att öka. Ett gott 

föräldraskap är en mycket viktig skyddsfaktor för barnet. Många olika riskfaktorer kan mini-

meras genom att stärka föräldraskapet. Trygga och välinformerade föräldrar som förmedlar 

både värme och ramar, och som har en god relation till sina barn och mellan varandra, främjar 

barnets hälsa och utveckling. Detta gäller även om föräldrar inte lever tillsammans. Ett gott 

samspel och en god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälso-

problem och riskbeteenden hos barnen. I en god familjemiljö lär sig barnet många av de 

grundläggande sociala färdigheter som är viktiga för ett positivt förhållningssätt och samspel 

med omvärlden, liksom att känna tillit till sig själv, vuxenvärlden och samhället. Barns hem-

miljö har stor effekt på deras skolresultat, föräldraengagemang likaså. Att föräldrar har posi-

tiva förväntningar på barnet har effekt på lärandet. Majoriteten av alla ungdomar känner sig 

alltid trygga i hemmet, men andelen som inte gör det är betydligt högre bland elever som inte 

är godkända i alla ämnen jämfört med de som är det. Skillnader i betyg mellan grupper som 

har och inte har tillit till sina föräldrar syns också i den regionala statistiken. I gruppen av barn 

som anger att de alltid kan lita på någon av sina föräldrar/vårdnadshavare är andelen med god-

kända betyg högre. Detta är en indikation på föräldrars betydelse för måluppfyllelse i skolan. 

Mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, skola och socialtjänst är aktörer som har 

en viktig roll för att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Skolverket lyfter vikten av förtroende-

fulla relationer och en fungerande samverkan mellan skola, hem och vårdnadshavare som vik-

tig för att öka elevens utvecklingsmöjligheter. I syfte att öka barns möjlighet att nå måluppfyl-

lelse i skolan bör därmed förskolan och skolan ses som viktiga aktörer i det föräldrastödjande 

arbetet. Det är extra viktigt att uppmärksamma att familjer har olika behov av stöd och kom-

penserande insatser. Det är därför viktigt att erbjuda ett målgruppsanpassat stöd i föräldra-

skapet. Att arbeta kompensatoriskt innebär att uppväga skillnader och ge stöd utifrån behov så 

att barnen får mer jämlika förutsättningar för att må bra och utvecklas. Att uppmärksamma 

föräldrars socioekonomiska och psykosociala situation samt psykiska hälsa är viktigt för att 

säkerställa barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling. 

Det finns olika former av föräldraskapsstöd. Universellt stöd är insatser som erbjuds till alla 

föräldrar. Det ges i främjande och förebyggande syfte och i olika former. Selektivt stöd kallas 

det stöd som erbjuds föräldrar som tillhör en riskgrupp. Det kan handla om föräldrar som har 

barn med utmanande beteende eller föräldrar med kognitiva svårigheter eller omsorgssvikt. 

En del föräldrar kan också behöva individuellt stöd, så kallat indikerat stöd. Till exempel om 

barnet börjat uppvisa tydliga symtom på ohälsa. Selektiva och indikerade insatser kan tillsam-

mans kallas för riktat stöd. Både universellt och riktat föräldraskapsstöd behövs i våra försko-

lor och skolor i Karlskoga. Stödet behövs inom olika områden och på olika sätt. Stödet kan 

komma till uttryck bl.a. genom: 

• Samverkan med socialtjänsten i det främjande och förebyggande arbetet, både på uni-

versell och selektiv nivå 

• Utveckla förskolan och skolan som arenor för föräldraskapsstöd på ett mer strukturerat 

och långsiktigt sätt  
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• Föräldraskapsstödsfrågorna är en levande punkt hos styrgruppen för samverkansfrågor 

(skolförvaltningen, socialförvaltningen, samhälle och serviceförvaltningen) 

• Föräldraskapsutbildning på universell nivå via exempelvis öppna förskolan 

 

I Karlskoga är de olika bostadsområdena präglade av olika socioekonomiska livsnivåer. Det 

område som är särskilt utsatt är det södra skolområdet, innefattande både förskolor, grundsko-

lor och högstadieskola. Här behöver särskilda insatser göras genom flera olika aktörer för 

olika målgrupper. Det södra skolområdet är ett prioriterat område de närmaste åren. 

Interkulturalitet och segregering  

Mångkulturalitet och interkulturalitet 

Människor förmedlar sin egen kultur till nästa generation genom fostran. Barn får tidigt lära 

sig sociala, kulturella och interpersonella koder som råder mellan människor i den miljö de 

råkar födas i. Den kultur som skapas i den egna familjen, särskilda vanor och tankesätt kan 

skilja från andra. I mötet mellan människor med olika bakgrund är förskolan och skolan en 

viktig plats. Inom forskning kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta be-

greppen mångkulturell och interkulturell. Mångkultur avses personer med olika kulturella 

bakgrunder. Interkulturalitet innebär att personer som befinner sig i ett mångkulturellt sam-

manhang agerar tillsammans. En interaktion mellan människor från olika kulturer med en öm-

sesidig respekt för varandra. 

En mångkulturell förskola eller skola utgår från alla barns och elevers upplevda erfarenheter 

och sätter fokus på varje individs hemkultur. Här ses olikheter som en tillgång och låter barns 

åsikter och erfarenheter berika varandra. Barns och vårdnadshavares språk, kultur, kunskaper 

och erfarenheter tas tillvara. 

Interkulturellt förhållningssätt 

För att stödja barn i en mångkulturell förskola eller skola måste pedagogerna utveckla ett in-

terkulturellt förhållningsätt. Det betyder att de har en öppenhet mot den mångfald av språk 

och kulturer som barn/elever och föräldrar representerar, att se flerspråkighet som kompetens 

och rikedom. Det interkulturella förhållningsättet innebär att man även måste vara medveten 

om sin egen etnicitet och dess påverkan i mötet med andra. Pedagogerna behöver vara: 

• Nyfikna och visa vilja att lära känna barnens hemkultur och språk 

• Kommunicera och samverka med föräldrar och barn kring deras erfarenheter, åsikter 

och värderingar kring barnuppfostran och utbildning. 

• Ha en positiv attityd till det mångkulturella samhället 

• Ha en förmåga att kunna betrakta det svenska och den etniska identiteten ur ett globalt 

perspektiv. 

 

En positiv syn på flerspråkighet innebär en förståelse för att flera språk kan utvecklas paral-

lellt och att flerspråkighet har positiva effekter på barns språk och kunskapsutveckling. I da-

gens globaliserade samhälle är flerspråkighet en tillgång för individen och för samhället. 

Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt är komplexa begrepp som har definierats 

på en mängd olika sätt. Förenklat handlar det om en skolorganisation som strävar efter jäm-

ställdhet och öppnar för mångfald av röster och tar till vara olika pedagogers och barn/elevers 
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kompetenser och erfarenheter. Förespråkare av interkulturalitet understryker också vikten av 

ömsesidig förståelse och att öppna skolan för nya tolkningssätt och didaktiska överväganden. 

Interkulturellt förhållningssätt förutsätter dialog och samarbete. Skilda erfarenheter och 

åsiktsskillnader bör inte gömmas undan utan ska synliggöras och användas för att ifrågasätta 

arbetssätt och normer. 

Mångfald som tillgång 

Olikheter skrämmer inte barn, det gör dem nyfikna. 

• Att barn med olika bakgrund får mötas är en av svensk förskolas och skolas största 

tillgångar. 

• Förskolan och skolan är den plats där förståelsen för mångfaldssamhället kan utveck-

las utan att någon ens höjer på ögonbrynen. 

 

En viktig förutsättning för dialog, reflektion, förändringsbenägenhet och öppenhet är att det 

existerar tillitsfulla relationer, förtroende och respekt mellan olika individer. Tillit och ömse-

sidighet skapar förutsättningar för en lyssnande kultur och att man tar till sig nya idéer, hittar 

kompromisser och nya vägar. Väletablerade relationer gör det också lättare att hantera olika 

utmaningar som kan uppstå när skilda perspektiv möts. Ytterligare en viktig förutsättning för 

interkulturellt förhållningssätt är att i förskolan och skolan existerar kommunikations- och 

möteszoner där olika personer kan utbyta idéer, tankar och erfarenheter och samarbeta för att 

utveckla verksamheten. 

Karlskoga kommun har blivit utvalda att samverka med Skolverket för att öka nyanlända och 

flerspråkiga barn och elevers förutsättningar för lärande och på så sätt få ökad måluppfyllelse 

för målgruppen. Genom kartläggningen i samverkan med Skolverket, har det konstaterats att 

det behöver arbetas med interkulturellt förhållningssätt. Genom satsningen kommer all perso-

nal i förskolans och skolans verksamheter fortbildas för att skapa en gemensam förståelse för 

att se mångfald som en tillgång och för ett interkulturellt förhållningssätt i förskolor och sko-

lor.  

Segregation 

Boendesegregation är ett allvarligt problem i flera delar av Sverige idag. Det finns stora skill-

nader mellan olika bostadsområden i en och samma kommun, och mellan dessa områden och 

landet i övrigt, vad gäller t.ex. arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa, valdeltagande och 

upplevd otrygghet. Det finns barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar som 

påverkas negativt av segregationen och riskerar att fara illa av osäkra boenden, konflikter och 

trångboddhet som gör det svårt att läsa läxor och leka i lugn och ro16. Vissa utomhusmiljöer 

kan även vara osäkra och upplevas som otrygga då en stor del av den kriminella verksam-

heten i områden med socioekonomiska utmaningar sker utomhus eller i allmänna utrymmen. 

Detta kan medföra att barn och unga tidigt exponeras för kriminalitet17.  

Skolsegregationen beror framför allt på en ökande boendesegregation i kombination med til-

lämpningen av närhetsprincipen i det svenska skolsystemet. En segregerad skola innebär att 

 

 
16 Rädda Barnen, En plats att kalla hemma, 2017 
17 Barnombudsmannen, Utanförskap, våld och kärlek till orten, 2018 
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elever med olika bakgrund inte möts, vilket kan ha negativa konsekvenser för elevernas soci-

ala utveckling och för samhället som helhet. Det kan leda till fortsatt åtskillnad mellan grup-

per även i vuxen ålder, ökade klyftor, ökat misstroende, och minskad tolerans för olikheter. 

Ovanstående under denna rubrik kommer från Regeringens långsiktiga strategi för att minska 

och motverka segregation, 2018. Allt detta återfinns även i Karlskoga. 

Ett av Karlskoga kommuns mål om ett gott liv formuleras som att “Boende ska präglas av 

trygghet, attraktivitet och vara utan segregation”. För att nå i mål med framför allt segrega-

tionen behöver flera olika aktörer samverka. Det kommunala bostadsbolaget, eventuella pri-

vata hyresvärdar, förskola/skola, fritidsgårdar, fritidsföreningar, polis, socialtjänst. Listan kan 

göras lång. Inom skolförvaltningen och socialtjänsten har södra skolområdet utkristalliserats 

som ett prioriterat område vad gäller arbete med att minska segregationen. Och eftersom ti-

diga och förebyggande insatser förbättrar förutsättningarna ska insatser börja redan i försko-

lan, kanske redan ännu tidigare. Södra skolområdet ska fortsätta att vara prioriterat under 

nästkommande fyra år. 

Kompetensförsörjning  

Pensionsavgångarna väntas bli stora de kommande åren med ett stort rekryteringsbehov som 

följd. Framförallt inom utbildningsväsendet har man även på nationell nivå konstaterat att det 

kommer bli stor efterfrågan på lärare och det har tagits fram olika lösningar för att komma till 

rätta med problemet. Även i Karlskoga är läget detsamma och det finns redan nu svårigheter 

att rekrytera vissa kompetenser, framför allt lärare i vissa ämnen och förskollärare. Ett sätt att 

minska antalet rekryteringar är att arbeta för att behålla de medarbetare som finns, och också 

att få individer att arbeta något extra år innan pensionen. Det finns också ett stort behov av att 

vidmakthålla och utveckla kompetensen hos medarbetarna. 

 

• Hur säkerställs att Karlskoga får och behåller den kompetens som behövs för att kunna 

vara Barnets bästa skola? 

• Vad görs för att skolförvaltningen ska bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare av 

både nuvarande och framtida medarbetare? 

Ovanstående frågor är grunden för arbetet med kompetensförsörjning. Exempelvis är tidiga 

insatser i förskolan socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanför-

skap och misslyckande i skolan. Likaså är tidiga insatser i grundskolan lönsamma av samma 

anledning. Dessutom bygger kunskap på tidigare inhämtad kunskap. Internationell forskning 

visar att en förskola med hög kvalitet motverkar olika slags skolmisslyckande och framtida 

utanförskap. Den viktigaste faktorn är välutbildad personal med god kompetens. Att anställa 

flera special- och/eller socialpedagoger ökar kvaliteten i förskolan i och med ökad kompetens, 

dels genom den expertis som båda yrkesgrupperna tillför och den ökade kompetens och säker-

het som övrig förskolepersonal erfar. Det finns idag ett ökat behov av stödinsatser för barnen i 

förskolan. Behov av stöd enligt Skollagen § 5 och § 7 har ökat de senaste åren.  

Förvaltningen ska upprätta en kompetensförsörjningsplan där långsiktiga strategier och kort-

siktiga aktiviteter säkerställer tillgång till behörig personal med efterfrågad kompetens inom 

hela förvaltningen. Kompetensförsörjningsplanen ska revideras årligen utifrån aktuella behov. 

Som grund för revideringarna ligger läsårsanalyser och övriga behov som framkommer i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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Uppföljning 

De prioriterade områdena ska följas upp regelbundet inom planen för det systematiska kvali-

tetsarbetet. Rubricerade prioriterade områden ska finnas med i respektive verksamhetsplan. 

Det görs på olika nivåer genom: 

• Läsårsanalyser 

• Årsrapporter 

• Delårsrapporter 

• Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 

 

 


