
Utsikter
- för bättre utbildning och hälsa
Utsikter startade 2008 som en följd av det fram-
gångsrika arbetet i Skolfam. Utgångspunkten var 
de forskningsrapporter som visade att barnens 
framtid påverkas av hur det går för dem i skolan 
och att det finns vissa grupper av barn som i högre 
grad än andra riskerar att inte klara sin utbildning. 

Fem år senare har Utsikter vuxit till ett omfattande 
utvecklingsarbete och resultaten är många.

Både Skolfam och Utsikter utgår från att utbildning 
och hälsa är två avgörande skyddsfaktorer för barnen. 
Det är också två faktorer där samhället har ett stort 
ansvar och kan påverka.

När Utsikter startade på sju skolor i Helsingborg och 
Landskrona var målet detsamma som i Skolfam: för de 
elever som riskerade att inte klara skolan skulle förut-
sättningarna för god utbildning och hälsa förbättras. 
En positiv utveckling i skolan skulle ge barnen större 
möjligheter i framtiden. 

Från början riktades arbetet till enskilda barn i två 
riskgrupper: barn i ekonomiskt utsatta familjer och 
barn som var nyanlända i Sverige. Det utvecklades olika 
arbetssätt för att stödja eleverna i skolan och för att 
följa upp deras resultat. 

Efter två år utvärderades arbetet och det visades sig 
att en majoritet av barnen i ekonomisk utsatthet hade 
höjt eller behållit sina resultat under projekttiden. De 
nyanlända barnens resultat var svårare att uttala sig om 
eftersom de tester som fanns var anpassade till ensprå-
kiga, svenska elever. Utvärderingen visade dock att det 
fanns ett påtagligt behov av att utveckla undervisningen 
för flerspråkiga elever. 

Det startade med enskilda barn

Utveckling i hela klasser
I arbetet kring de två riskgrupperna blev det uppenbart 
att det också krävdes satsningar på grupp- och organi-
sationsnivå för att det skulle gå bättre för varje enskilt 
barn. Utsikter utvecklades därför till ett långsiktigt 
arbete på de sju skolorna och olika arbetsmodeller togs 
fram för att positivt påverka utvecklingen i klasserna. 

Några exempel på satsningar som har gjorts de  
senaste åren är:

Modellklass - för att förbättra utbildningen för  
flerspråkiga elever. 

Bästa klassen - med satsningar på elevernas och 
lärarnas lärmiljö. 

Kulturprojekt - för att skapa nya undervisnings-
former och höja måluppfyllelsen bland eleverna. 

Fördjupat analysarbete i matematik - för att stötta 
lärare och rektorer i planering av undervisningen och 
utveckling av verksamheten. 

Stegvis - för satsningar på lärmiljön redan i  
förskoleålder. 

Genrepedagogik - för att skapa nya undervisnings-
former där språkundervisning vävs in i ämnesunder-
visningen. 

Familjemobilisering - för att engagera föräldrarna i 
barnens utbildning.  

Skolexperterna - för att förbättra skolmiljön och 
undervisningen med hjälp av elevernas egna kunskaper 
och erfarenheter. 



Analysarbetet organiseras

Redan från början infördes analys av barnens resultat-
utveckling, för att kunna avgöra vilka behov som varje 
enskilt barn hade och för att diskutera vad skolan 
kunde göra för att optimera undervisningen och stötta 
barnen. I analyserna blev det också tydligt om insat-
serna gav positiv effekt på barnens utveckling eller om 
det skulle arbetas fram nya metoder.

När Utsikter började arbeta på gruppnivå fortsatte 
skolorna att systematiskt följa och analysera resultaten 
i klasserna. Analysarbetet har spridit sig och ingår nu 
som en viktig del i skolornas utvecklingsarbete. Tillsam-
mans med en analysledare går lärare, elevhälsoteam 
och skolledning igenom klassresultaten för att se vad 
som behöver göras för att förbättra elevernas hälsa och 
utbildningsresultat. 

Färgkartor används i analyserna och har tagits fram för att skapa 
tydliga översiktsbilder av hur enskilda elever och klasser utvecklas 
över tid. Kartorna används som en utvärdering av organisationen, 
för att utveckla verksamheten mot högre kvalitet och måluppfyllelse. 

Samverkan inom HUB
Genom det pågående analysarbetet på skolorna har det 
också blivit tydligt vilka elever som behöver ett mer 
omfattande stöd. Erfarenheterna från arbetet i Utsikter 
har visat att det är svårt för skolan att på egen hand 
hjälpa alla barn optimalt. 

Därför har arbetsmodellen HUB utvecklats, för att flera 
samhällsaktörer i samverkan ska kunna säkerställa att 
barnen får det stöd de behöver för att klara sin skol-
gång. HUB finns idag i både Landskrona och i Helsingborg.

Ny fortsättning mot samma mål
Från arbete med enskilda barn till arbete med hela 
klasser på hela skolor. På kort tid har Utsikter utveck-
lats till ett viktigt, mångfacetterat och verkningsfullt 
arbete och gjort positiv skillnad för elever, klasser och 
skolpersonal. 

Nu ska Utsikterarbetet spridas till fler skolor i  
Helsingborg och Landskrona. Utbildningsförvaltningarna 
i båda städerna tar över rodret och fortsätter styra med 
kurs mot bättre utbildning och hälsa för alla barn.
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