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1. Skrivelsens syfte 
Detta är en skrivelse mot skolledningens förslag, delgiven allmänheten, benämnd 

”Skolstruktur 2.0” (daterad 2015-04-20).  Vi motsäger oss förslaget i sin helhet i allmänhet 

och förslag om neddragning av antalet klasser eller nedläggning av Jukkasjärvi skola, i närtid 

eller framtid, i synnerhet.  

 

2. Sammanfattning 
Stora brister i rapporten 

Till att börja med anser vi att rapporten har för stora brister i framförallt underlag och fakta 

samt avsaknad av andra alternativa lösningar för att beslutsfattare skall kunna ta ett 

objektivt och rättvist beslut. Rapporten saknar bland annat: 

 Barnperspektivet 

 Lösning på lärarbristen 

 Hur förslaget kommer att resultera i likvärdig skola för barnen.  

 Plan för barn med särskilda behov 

 Alternativa lösningar  

 

Det finns ingen anledning till att börja genomföra panikåtgärder 

Vi är alla överrens om att vi vill att våra barn ska undervisas av behöriga lärare med 

legitimation i det ämne denne undervisar i. Detta är självklart något som man ska sträva 

efter. Dock finns ingen anledning att utföra panikåtgärder som det inte finns något belägg 

för kommer innebära positivt resultat. Undantagsregler i lagen finns, dock kanske inte det 

optimala, men som man bör använda sig av under tiden man angriper kärnan, Lärarbristen. 

 

Forskning – bra lärare, engagerade föräldrar och mindre klasser 

Det finns en mängd forskning kring skola, barn och vad som påverkar resultatet i skolan. Viss 

forskning talar emot varandra. Men det de flesta forskare slår fast är att en bra lärare är 

bland de viktigaste parametrarna för bra resultat i skolan. En annan viktig parameter är 

föräldrarnas engagemang och utbildningsbakgrund. Vidare pekar den mesta forskning på att 

små barngrupper i de lägre åldrarna presterar bättre både i nutid och framtid. En 

kombination av bra lärare, engagerade föräldrar och mindre klasstorlekar torde ju vara det 

bästa. Förslaget i Skolstruktur 2.0 leder oss snarare i motsatt riktning.  

 

Likvärdighet i skolan – komplext begrepp 

Begreppet ”Likvärdighet i skolan” i sig är komplext och för att uppnå likvärdighet i skolan 

krävs stora insatser på olika håll. Man nämner bland annat elevernas egna ambitionsnivå, 

bostadssegregation, migration, föräldrars utbildningsbakgrund, olika ambition i olika klasser 

i samma skola, kamratpåverkan et cetera, när man talar om likvärdighet. Dessa parametrar 

nämns eller hanteras inte vad gäller förslaget i ”Skolstruktur 2.0”.  

 

 



Nuvarande regeringens skolsatsning 

Vår nuvarande regering har i dagarna påbörjat sin skolkampanj.  Huvudbudskapen och 

satsningen är den inriktning som de gick till val på hösten 2014. Det vill säga 

 

 Mindre klasser 

 Högre lärarstatus och behöriga lärare 

 Varenda en ska bli sedd  

 

Hur detta kommer att uppnås genom förslaget finns ej presenterat. 

 

Invänta OECD:s rapport innan man genomför förändring i strukturen 

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har nu i maj 2015 

presenterat en omfattande rapport vad gäller skolan och resultaten i den svenska skolan. En 

första redovisning med rekommendationer utifrån denna ska levereras från 

skolkommissionen till regeringen i början av 2017. Vi föreslår att man börjar med att läsa 

rapporten, inväntar rekommendationer och slutligen reflekterar över rekommendationerna 

som presenteras innan man påbörjar något som man inte har belägg för skulle falla gott ut. 

 

Satsa på lärarna – En kvinnodominerad yrkesgrupp i en mansdominerad kommun 

Att som arbetsgivare dra ned på och hålla lönerna nere i en kvinnodominerad sektor, i en 

kommun som präglas av mansdominerade, högavlönade, yrkeskategorier är ur 

genusperspektiv helt förkastligt. Vilka signaler sänder det ut till samhället? Att centralisera 

och ”ut”-nyttja denna grupp kommer varken att höja statusen eller lönerna. Snarare 

tvärtom.  

 

Samverkan mellan skolor och lärare - 2015 

Skolledningen har nämnt att med denna lösning kan lärarna samverka och samarbeta och 

resurserna användas mer effektivt. Detta ser vi inte som ett hållbart argument 2015. Idag 

behöver vi inte vara på samma plats för att kommunicera. Förslaget föreslår att hundratals 

barn dagligen ska åka runt till olika skolor istället för att en, två eller tre lärare gör det. 

Vidare kan elever exempelvis en gång i veckan åka till en annan skola för undervisning i de 

ämnen där de ej finns legitimerad lärare på den skolan. Möjligheterna är oändliga för att 

konsekvenserna inte ska bli så påtagliga, men det är inga möjligheter som tas upp som 

förslag i Skolstruktur 2.0 

 

Omorganisationer tar tid – är man beredd att ta ansvar för konsekvenserna? 

Att börja omorganisera och omstrukturera tar år att genomföra och nå full effekt. Kommer 

vi om, låt säga, tre år ha medborgare som är nöjda med hur skolan fungerar i Kiruna 

kommun? Lagom till när nästa omstruktureringskarusell ska påbörjas? Vi tror inte det.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skrivelsens upplägg 
Skrivelsen är uppdelad i tre huvudsakliga delar: 

 Tidplan och den demokratiska processen inför beslutsfattande 

 Synpunkter på rapporten  

 Synpunkter på förslaget 

 

4. Tidplan och den demokratiska processen inför beslutsfattande 
Alla människors lika värde ska vara vägledande i allt bemötande och ett demokratiskt 
ledarskap ska genomsyra all verksamhet i kommunen. Människors möjlighet till delaktighet 
är viktig för att de skall kunna få inflytande. Skolstruktur 2.0” 2.1.1 Strategisk inriktning 
(Utdrag ur underlag för KF beslut, 2013-05-27, § 68.) 
 

Beslutsprocessen kring ”Skolstruktur 2.0” genererar frågor om följande:  

Transparens och medinflytande hos väljarna och kommuninvånarna 

Transparens: Enligt skolchefen har arbetet med Skolstruktur 2.0 påbörjats redan 2013. 
Kommuninvånarna blev delgiven informationen den 20:e april 2015. Väljarna och 
kommuninvånarna har inte blivit informerade om arbetet som pågår tidigare. Det minsta 
man hade kunnat önska är att allmänheten informerats när man beslutat att ta fram ett 
beslutsunderlag, i syfte att påbörja en diskussion kring detta.  
 
Medinflytande: Allmänheten har fått mindre än en månad på sig att inkomma med 
synpunkter på ett förslag som berör alla invånare på ett eller annat sätt. Under denna tid 
förväntar man sig att medborgare och de fritidspolitiker (som i de flesta fall arbetar fulltid 

Jukkasjärvi – en by med stor potential. 

Jukkasjärvi med omkringliggande byar har ökat med 

95 barn mellan 0-16 år de senaste tio åren. En ökning 

med 50%.  Kommunen har precis låtit bygga en tredje 

avdelning på förskolan på grund av det stora antalet 

barn. Ny gång- och cykelbana håller precis på att 

anläggas för att ge barnen en säker gångväg till 

skolan. Området växer, med framförallt barnfamiljer. 

I bostadsbristens Kiruna har Jukkasjärvi varit ett 

område som kunnat erbjuda bostäder och mark.  

Skolan har en stor potential att utvecklas med 

entreprenörsanda i byn, naturen utanför dörren och 

en kultur som går långt tillbaka i tiden. 

 

Att ta död på pågående utveckling och den potential 

som finns, är det den vägen vi vill välja i kommunen? 

Är det inte under dessa förutsättningar man borde 

satsa istället? 



med annat) som ska rösta för eller emot, ska hinna läsa, begrunda, förstå och komma med 
eventuella motförslag. 
 

 Att skolledningen själv arbetat med detta under lång tid och ändå inte presenterar ett mer 
kvalitativt underlag (se nedan) borde väl vara en indikation om att den tid man gett 
allmänheten är under all kritik.  
 

5. Förslaget ”Skolstruktur 2.0” i korthet 
I rapport Skolstruktur 2.0 beskrivs fyra alternativ i framtid och tre alternativ i nutid.  Det 

man från skolledningen föreslår i nutid är en omorganisation bland alla skolor i centrala 

Kiruna och f-3 skola i Jukkasjärvi, nedläggning av Svappavaara och Övre Soppero skola.  I 

framtiden föreslås ännu en (!) omorganisation där resultatet blir tre stora skolor i centrala 

Kiruna. Ingen i Jukkasjärvi.  

 

Nutid: Närtid, under en eventuell övergångsperiod till något annat. Under 4.2.3 i rapporten 

nämns 2015. Framtid: En önskad och avsedd utveckling i relation till stadsutvecklingen i 

tidsspannet 6-10 år. (Rapporten 4.1.2) 

 

Anledning till arbetet med Skolstruktur 2.0 sägs vara problemet med lärarbristen som råder 

samt att man vill ”säkerställa likvärdighet i utbildningen”.   

 

6. Synpunkter på rapporten 
För brister och frågeställningar gällande rapporten kapitel för kapitel, se bilaga 1 till denna 

skrivelse – Rapportgenomgång, ”Skolstruktur 2.0” 

 

Nedan följer brister i rapporten i stora drag. 

6.1 Rapportens språk/Upplägg/Källor 

Rapporten i sin helhet är mycket svårläst. Både vad gäller språk samt meningsuppbyggnad. 

Det finns ingen röd tråd att följa varför läsaren inte kan bilda sig en helhetsuppfattning. 

Rapporten innehåller påståenden med varken källhänvisning eller beskrivning som underlag 

till påståendet, vilket får läsaren att misstänka att det är författarens egen uppfattning och 

ej ett grundat påstående. Man är inkonsekvent och otydlig i konsekvensbeskrivningar. 

Ibland syftas på jämförelse med andra alternativ, ibland med dagens verklighet. De 

referenser som finns som bilagor upplever man inte förespråkar samma lösning som 

huvudförslaget i Skolstruktur 2.0. Vidare används många fina ord och rapporten fylls ut av 

välformulerade visioner, målbilder et cetera. Dessa tolkar vi dock tala i rak motsats till det 

förslag som slutligen presenteras. 

 

Hänvisning saknas till stora delar som, om de fanns, skulle hjälpa läsaren att eventuellt 

förstå hur presenterad fakta och bilagor leder till slutsatsen och huvudförslaget i 

Skolstruktur 2.0. 



6.2 Barnperspektivet  

Barnen är de som primärt kommer att påverkas av detta förslag. Konsekvenser gällande 

barnens fysiska och psykiska välmående i förhållande till förslaget har inte beaktats i 

rapporten. Ingen konsekvensanalys med utgångspunkt från barnen är genomförd. Varken 

vad gäller förslaget i stort eller säkerhet vid skolskjutsar/transporter. I rapporten nämns 

barnkonventionen (se 4.2.4) för att därefter i löptext beskriva att man läst konventionen 

men väljer att inte följa densamma. Det finns ingen källa/undersökning som styrker 

författarens påstående under rubriken om barnkonventionen. Enligt FN:s konvention om 

barnens rättigheter, artikel 12 skall alla barn få komma till tals i frågor som rör 

honom/henne.  I rapporten framkommer ingenstans att/om barnen fått komma till tals 

gällande förslagen.  

 

Rapporten saknar helt plan för barn med särskilda behov.  

6.3 Likvärdighet  

Enligt 8:e och 9:e paragrafen i skollagens första kapitel ska utbildning inom det svenska 

skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet 

den anordnas. Alla ska också, ”oberoende av geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet” 

Under rubriken En likvärdig utbildning kan man i LGR11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) dock läsa att en likvärdig utbildning ”inte 

innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. /…/ därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

 

I rapporten och när man beskriver problemet som man står inför nämner man ofta ordet 

likvärdighet. Man vill gärna få läsaren att tro att förslaget kommer att lösa problemet med 

likvärdig skola för alla. Men. I rapporten hanterar man bara likvärdighetsbegreppet utifrån 

en aspekt: Lärare och lärarbehörighet. De i övrigt lika viktiga parametrarna hanteras inte 

alls. 

Likvärdighet i skolan är ett komplext begrepp som innehåller många parametrar att ta 

hänsyn till för att uppnå. Att använda ordet som stöd till dessa förslag kan vara vilseledande 

för läsaren om man inte förstått dess innebörd. Man nämner bland annat elevernas egna 

ambition, bostadssegregation, migration, föräldrars utbildningsbakgrund, olika ambition i 

olika klasser i samma skola, kamratpåverkan et cetera när man talar om likvärdighet. Därför 

borde rapporten närmare beskrivit hur skolledningen i Kiruna tolkat begreppet ”Likvärdighet 

i skolan” och hur man avser uppnå densamma. Vidare bör man definiera på vilket sätt 

Kiruna kommun brister i likvärdighet jämfört med övriga kommuner i landet för att kunna 

motivera förslagna förändringar. 



Med utgångspunkt i den komplexa tolkningen av begreppet borde det väl vara viktigt att de 

anpassningar som görs, för att upprätthålla likvärdigheten i skolan, har stöd i vetenskaplig 

forskning och genom beprövad erfarenhet? Det kan vi inte se at detta förslag gör. 

6.4 Lärarbristen 

I rapporten finns ingen redogörelser eller presentation hur förslaget kommer att garantera 

behöriga lärare till alla, eller ens flertalet. Ingen tydlig redogörelse för hur detta rent 

praktiskt kommer att lösas finns att hitta.  

 

När man är i behov av arbetskraft torde ju rekrytering vara steg ett. Rapporten presenterar 

ingen rekryteringsplan. Den svarar heller inte på  

 Hur man arbetat med rekrytering av en efterfrågad och attraktiv arbetskraft hittills 

 På vilket sätt man försökt lösa bostadsbristen för lärare som sökt från andra 

kommuner 

 Vad man erbjuder för ingångslöner och löneutvecklingen för lärarna – är den i 

förhållande till det behov man har av denna arbetskraft? 

 Hur man kommer att garantera att de lärare som arbetar för kommunen idag 

fortsättningsvis kommer att arbeta som lärare under ändrade förutsättningar. 

 Vad lärarna själva anser om förslaget. 

 Hur man samarbetar inom kommunen för att kunna erbjuda, inte bara ett arbete, 

utan även en tillfredsställande arbetsmiljö och fritid. 

 Insatser som genomförts för att locka lokalbefolkningen att läsa till lärare. (Om detta 

har genomförts torde det ju ha uppmärksammats av någon av oss då vi alla borde 

vara en målgrupp för satsningen) 

6.5 Organisation/Lokaler/Barngrupper 

När ett omstruktureringsförslag likt denna presenteras borde de organisatoriska lösningarna 

också vara bland det första man ser över och upprättar en plan för. Rapporten beskriver inte 

hur denna omorganisation ska gå till och den tid som kommer att krävas för att genomföra 

detta.  Ej heller hur det kommer att se ut i slutändan vad gäller ändamålsenliga, tillgängliga 

lokaler, barngruppsstorlekar, antalet barn inom samma lokalyta både i skolan och på fritids, 

antalet behöriga lärare et cetera. 

6.6 Tidplan för genomförandet 

Ingen tidplan finns angivet. Även om man inte kan ange datum för när detta ska ske då inget 

beslut finns, borde en övergripande tidplan med aktiviteter som kommer att krävas för att 

få allt i ordning finnas som underlag till beslutet. 

6.7 Genomförd riskanalys 

En riskanalys är genomförd tillsammans med förvaltningschef, rektorer samt grundskolans 

personal. Vilka som deltagit framgår ej. Är det alla rektorer och personal? Flertalet av dem? 

Att en riskanalys på en sån stor strukturförändring enbart innehåller 16 punkter, säger ju sig 

självt inte vara en väl genomförd riskanalys. Snarare borde varje område (ex. psykosocial 



arbetsmiljö, lokaler, konsekvenser för barnen osv) innehålla minst 16 punkter var för sig 

med åtgärdsplaner/förslag på åtgärder. Vidare är det väldigt otydligt på många ställen hur 

föreslagen åtgärd kommer att reducera alternativt åtgärda risken. 

För att nämna ett exempel anges risken: Större klasser – och färre pedagoger - ökar 

arbetsbelastningen vilket i sin tur ökar stressen. Sjukfrånvaron kan öka.  

 

Risken för detta bedöms som hög och åtgärden beskrivs enligt följande: 

Det är denna risk och omständighet som Skolstruktur 2.0 önskar råda bot på. Vid lärarbrist 

kommer denna risk att infrias oavsett även i befintlig skolstruktur.  

1. Besluta om strukturförändring enligt skolstruktur 2.0  

2. Initiera fördjupad förstudie och behovsanalys för en framtida skolstruktur  

3. Bygg bostäder för kommunal personal  

 

Vi kan inte se på vilket sätt detta är en åtgärd mot identifierad risk. 

6.8 Avsaknad av övriga alternativ 

I rapporten löper texten med mål att komma fram till den slutsats som författaren kommit 

fram till: Att centralisering är enda lösningen på de problem som Kiruna skolkommun 

brottas med idag. Att enbart fokusera på nedläggning och centralisering som lösning på 

problemet minskar trovärdigheten för skolledningens arbete för en kvalitativ skola som är 

till för barnens bästa. Rapporten innehåller inga alternativ som inte har med ihopslagning 

och nedläggningar att göra för att lösa problemet.  

 

Förslaget föreslår att hundratals barn dagligen ska åka runt till olika skolor istället för att en, 

två eller tre lärare gör det. Vidare kan elever exempelvis en gång i veckan åka till en annan 

skola för undervisning i de ämnen där de ej finns legitimerad lärare på den skolan. Att vissa 

veckor fokusera på vissa ämnen är ett annat alternativ. Möjligheterna är oändliga för att 

konsekvenserna inte ska bli så påtagliga, men inga som tas upp som förslag i rapporten. 

 

Möjligheterna som kommer med lagen om fjärrundervisning är ej beaktade. Inte heller 

dagens teknik som möjliggör för lärarna att samverka och samarbeta. 

6.9 Konsekvens av tidigare genomförda skolstrukturförändringar 

Tidigare i kommunens historia har strukturförändringar och nedläggningar av skolor 

genomförts. Man har inte gjort någon utredning på om det syfte man velat uppnå med 

detta är uppnått. Dock säger man denna gång att det inte handlar om besparing vilket det 

vid tidigare nedläggningar gjort. Men det är ändock av intresse för att se om de förslag och 

genomförda åtgärder som tidigare gjorts nått önskat resultat. 

 

Vidare finns ingen redovisning över hur andra kommuner, som eventuellt gjort liknande 

strukturförändring i syfte att uppnå likvärdig skola samt råda bot på lärarbristen, har lyckats. 



Skolledningen nämnde vid informationsmötet att det finns andra kommuner som börjat se 

över skolstrukturen på liknande sätt. Dock gör inte två fel ett rätt. Ett trovärdigt underlag 

hade varit undersökning av kommuner som redan genomfört liknande förändring som kan 

presentera ett gott resultat. 

6.10 Avsaknad av utredning/utvärdering av Kiruna kommuns arbete med 

stora skolenheter 

Det framtida förslaget innebär enbart tre stora skolor i Kiruna C varför en analys av de 

befintliga storskolorna självfallet borde vara ett av underlagen till ett förslag likt detta. Det 

finns inget underlag gällande hur Kiruna kommun hanterar en stor skola samt barnens och 

personalens välmående, lokalernas lärmiljö och elevernas skolresultat.  Frågan om detta 

finns vad gäller Raketskolan ställdes under informationsmötet. Svaret från skolchefen var 

nej. För att kunna motivera förslaget om tre stora skolor borde man kunna uppvisa ett 

utredningsresultat som visar på att skolan har bra lärmiljö, barnen mår bra och att eleverna 

presterar bättre resultat än övriga skolor i kommunen.  

6.11 Skolskjuts/Transporter 

Frågan om hur skolbarnen ska ta sig till och från skolan lämnas obesvarad i rapporten. Det 

enda som nämns är att kostnaden för skolskjutsen ökar mellan 0,3 – 0,9 miljoner kronor. 

Vad man tagit med i beräkningarna finns inte presenterat. En så viktig fråga, framförallt vad 

gäller barnens säkerhet men som även i övrigt har stor påverkan på barn och föräldrar 

borde utredas ordentligt innan förslag presenteras.  

 Läs mer i bilaga 2,  Skolskjuts. 

  



7. Synpunkter på förslaget 

7.1 Jukkasjärvi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bostadsbristens Kiruna har Jukkasjärvi med omkringliggande byar varit en plats där 

tillgång till bostäder och mark funnits. Många barnfamiljer har precis byggt hus och 

flyttat till området. En av anledningarna till att barnfamiljer väljer att bosätta sig här är 

självklart att det finns tillgång till skola och förskola i närheten.  

 

I byn finns en företagsanda med drygt 100 registrerade föreningar och företag. Den natur 

som finns precis utanför skolan och de möjligheter detta medför för eleverna går inte att 

erbjuda på många ställen. Jukkasjärvi har en kultur som går långt tillbaka i tiden. Redan 

på 1700-talet startades den första skolverksamheten av ursprungsbefolkningen, 

samerna, i byn. 

Att byn, med dess möjligheter, har kommit upp till förslag vad gäller neddragning av 

antalet klasser alternativt nedläggning av skolan är en gåta för oss.  

 

Det finns alla möjligheter att utveckla skolan, att marknadsföra orten som det attraktiva 

samhälle det är att både leva och bo i. Detta borde vara steg nummer ett om man vill ha 

ett levande samhälle och inflyttning till kommunen. 

 

En av politikens syften är att ta tillvara på och stödja människors önskan att leva de liv de önskar och 

på de villkor de ställer så långt det är möjligt. Det är inte förenligt med demokratins grundläggande 

principer att tvinga människor till ett liv som tillfredsställer beslutsfattare snarare än medborgare. 

Jukkasjärvi med omkringliggande byar 

(Kauppinen, Poikkijärvi, Laxforsen, Paksuniemi) 

är ett område under tillväxt. Invånarantalet har 

stadigt ökat. Framförallt med barnfamiljer. 2014 

fanns 298 barn mellan 0-16 år i Jukkasjärvi och 

byarna runt omkring. Barnantalet har ökat med 

95 barn 0-16 år mellan 2005-2014. En ökning 

med 50% under de senaste nio åren. Prognosen 

visar på uppgång. Kommunen har precis låtit 

bygga en tredje avdelning på förskolan på 

grund av det stora antalet barn. Idag finns 79 

elever på skolan. Över 50 på förskolan.  Det 

finns även många barn som bor i området men 

som inte går på förskolan eller i förskoleklass.  

 

Vidare har trafikverket precis satsat miljoner för 

att äntligen få till en säker gångväg för 

skolbarnen i byn.   

 

 



7.1.1 Jukkasjärvi skola 

I rapporten nämner man att det varit svårigheter att rekrytera lärare till Jukkasjärvi skola. 

Vad svårigheterna berott på har inte utretts närmare vad vi förstått. Dock anser vi detta 

vara ett resultat av bristfällig skolledning. Inget av de förslag och synpunkter som 

framförts från Jukkasjärvi har blivit bejakade. Varken vad gäller erbjudande om tjänstebil 

eller en så basal sak som fler motorvärmarstolpar till bilarna som ska stå i -35 gradig kyla. 

Man är hänvisad till Folkets hus för detta.  

 

Alla förutsättningar finns för skolan. Skolledningen behöver bara ta sitt ansvar och arbeta 

för goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för lärarna på skolan. Då är vi övertygade 

om att rekrytering inte kommer att vara ett problem framöver. 

 

7.1.2 Föräldraengagemang 

I Jukkasjärvi finns ett driv och föräldraengagemang. Inte minst torde detta ha uppdagats 

för allmänheten i samband med att detta förslag presenterats. Man har en närhet och 

kommunikation med skolan och elever som man inte kan få vid en stor skola. Förslaget 

beaktar inte värdet av föräldraengagemang. När detta förslag kom till föräldrarnas 

kännedom, fick alla föräldrar inkomma med synpunkter, frågor och risker gällande 

förslaget.  Framförallt ser vi stora risker vad gäller skolskjuts och transporter. Att detta 

inte beaktats i rapporten och att skolledningen vid mötet med allmänheten viftade bort 

detta som en ”fråga man löser sedan” gör att förtroendet för förslaget sjunker än mer. 

 

Föräldrasynpunker, frågor och risker återfinns i sin helhet som bilaga 3 

Läs mer om skolskjuts i bilaga 2 

 

7.1.3 Förslaget gällande Jukkasjärvi i nutid och framtid 

Skolledningens föreslår en f-3:a i nutid och nedstängning av skolan i framtid.  Varför 

föreslå en f-3:a i nutid överhuvudtaget? Menar skolledningen att man på så sätt lättare 

kommer att kunna rekrytera behörig personal? Till en enparallellig skola med fyra klasser?  

Vad motiverar detta?  

 

Som vi ser det är det bara en långsam nedmontering av skolan i byn.  Och sett ur ett 

samhälleligt och samhällsekonomiskt perspektiv helt förkastligt. 

  



7.2 Lärarbristen - vad botar man? Symtomen eller sjukdomen? 
 

Vi är alla överrens om att vi vill att våra barn ska undervisas av behöriga lärare med 

legitimation i det ämne denne undervisar i. Detta är självklart något som man ska sträva 

efter. Det nya kravet på legitimerad lärare från och med juni 2015 ställer högre krav på 

kommunerna. Det är vi väl medvetna om. Dock finns ingen anledning att dra igång en 

omorganisationskarusell och panikåtgärder som det inte finns något belägg för skulle falla 

gott ut. Det finns undantagsregler i lagen som medger att vid lärarbrist eller andra särskilda 

skäl får obehörig undervisa men att en legitimerad lärare eller slutligen rektorn är den som 

sätter betyget. Detta är inte det optimala, det tycker inte vi heller, men det är nog en långt 

bättre lösning på kort sikt än den kortsiktiga lösning som ”Skolstruktur 2.0” föreslår. Vi tror 

på att angripa kärnan i problemet snarare än symptomen på densamma. Kiruna kommun är 

inte på något sätt unikt vad gäller denna problemställning. 

 

Frågor som vi osökt ställer oss och önskar få svar på är följande: 

 

1. På vilket sätt har man försökt lösa detta fram till idag? 

2. Löser detta problemet med att rekrytera lärare, eller är detta en anpassning till den 

omständighet som lärarbristen utgör?  

 

Man tror sig kunna öka lärartätheten, trots att antalet lärare och elever antas vara 

detsamma före som efter. Att ekvationen bara går ihop om man medger större klasser, med 

mindre tid till varje enskild elev inser man naturligtvis med lätthet. Och där hamnar man 

återigen kring frågan vad gäller kvaliteten i utbildningen och forskning som pekar på att 

mindre klasser är det bästa för barnens resultat och välmående. Måhända att man 

kortsiktigt kommer att ha behöriga lärare samlade på ett och samma ställe. Samtidigt som 

en omstruktureringskarusell pågår med allt vad det innebär för både pedagoger, elever och 

föräldrar. Vad händer om någon väljer att sluta till förmån för andra arbetsgivare? Vad 

händer om detta förslag inte blir så lyckat? 

 

Det borde stå helt att klart att tre stora skolor bara attraherar en liten del av lärarkåren - 

nämligen den del som kan tänka sig att arbeta på en större skola med dess utmaningar och 

förtjänster. Möjligheterna till variation töms också ut tämligen fort, eftersom kommunen 

bara kan erbjuda en typ av utmaningar. Sju olika skolor, i olika miljöer, att välja emellan 

jämfört med tre likadana, vilket scenario ger den mest attraktiva arbetsmarknaden?  

 

En säkrare väg att gå är att påbörja en rekryteringskampanj som riktar sig mot en attraktiv 

yrkesgrupp. 

 

I förslaget ingår inga insatser som man ska rikta mot lärare för att behålla de man redan har, 

göra yrket attraktivt, locka lokalbefolkningen att läsa till lärare et cetera. Dock tar man upp 



detta som ett av målen i målplaneringen. Men ser man till de aktiviteter som är tänkta att 

genomföras för att nå målen kan man inte annat än skaka på huvudet.  

 

Istället för att dra ned på och centralisera, borde man visa på att man satsar på lärarna. En 

rekrytering som har fokus på en efterfrågad, attraktiv kompetens. Erbjud högre löner och 

mervärden. Att informera om den genomsnittliga lönen i kommunen är inte intressant. Det 

intressanta är snarare den ingångslön samt löneutveckling som erbjuds i kommunen. Vidare 

behövs inte bara ett arbete, utan även en tillfredsställande arbetsmiljö och fritid. För detta 

krävs att man samarbetar med övriga förvaltningar. 

 

7.3 Likvärdighet 

Som tidigare nämnts är likvärdighet ett komplext begrepp. Att förslaget kommer att leda till 

en likvärdig skola för våra barn betvivlar vi starkt då inget belägg för att enbart denna åtgärd 

skulle leda till detta finns. 

 

En del i frågan vad gäller resursfördelning och likvärdighet i skolan har SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) 2014 presenterat ett förslag för att hjälpa kommuner vad gäller 

socioekonomisk resursfördelning mellan skolor. Den handlar i stort om att beroende på 

sammansättningen av elever på en skola får skolan olika mycket i ersättning. Att alla elever 

får lika mycket bidrar inte till ökad likvärdighet då alla elever har olika bakgrund och olika 

behov för att kunna nå samma resultat. SKL har utifrån de parametrar som forskning visat 

vara resultatpåverkande, tagit fram en ersättningsmodell som kommunerna kan använda sig 

av.  Är detta, om än det bara är en liten del i arbetet mot likvärdig skola, beaktat av vår 

skolledning? Om man gjort det, varför är inte det med som ett av alternativen? 

 

Finns det inte en risk att om man enbart erbjuder likadana skolenheter (stora skolor) att 

olikvärdigheten kommer in i skolan? Större grupper av barn från samma socioekonomiska 

bakgrund dras till varandra och på så sätt skapar olikvärdighet innanför skolans väggar? Till 

exempel. 

7.4 Barnperspektivet 

Eftersom barnperspektivet knappt berörs i rapporten och förslaget är det svårt att ha 

synpunkter på detta mer än att det är oacceptabelt att en så viktig fråga, gällande 

huvudpersonerna, inte blivit beaktad i förslaget. 

7.5 Skolskjuts 

Skolskjutsen hanteras heller inte i förslaget mer än att man nämner en mindre 

kostnadsökning beroende på vilket alternativ man väljer. Vad ingår i dessa pengar? 

Uppvärmda hållplatser för barnen i Jukkasjärvi? Bussar till alla, med långa restider? Säkra 

gångvägar från skolskjuts till skola? Personal som ska vara med barnen från den tid de slutar 

skolan till dess skolskjutsen kommer? Ja, vad man räknat med framkommer inte. 



7.5.1 Miljö 

Det är lätt uträknat att det kommer att bli ökade transporter till och från skolenheter och 

mellan Jukkasjärvi och Kiruna. Förutom skoltransporterna kommer behovet av två bilar i 

familjerna öka samt ökad bilkörning även bland föräldrarna. Framförallt med tanke på den 

ej tillräckligt utbyggda kollektivtrafiken. Ökade transporter bidrar till lokala, regionala och 

globala miljöproblem såsom: växthuseffekten, försurning, övergödning, marknära ozon och 

övriga luftföroreningar samt buller. 

7.5.2 Miljö – attraktiv livsmiljö 

I Skolstruktur 2.0 hänvisas det till rapporten ”Barn och ungdomars attityder och inställningar 

till vidareutbildning: Identifiering av nyckelfaktorer för framtida kompetensförsörjning” 

(med start sida 44). 

Under avsnittet ”Leva, bo och arbeta i Malmfälten” framgår texten: ”Studier av flyttmönster 

i de nordiska länderna visar att människors benägenhet att flytta av arbetsmässiga skäl 

minskat medan faktorer som miljö, utbildning och sociala förhållanden fått ökad betydelse”. 

Med ordet ”miljö” menas ”livsmiljö” enligt rapporten. För att kunna erbjuda en god livsmiljö 

krävs även en god yttre miljö. Detta borde bl.a. innebära att kommunen ska arbeta aktivt för 

att minimera dagens miljöproblem (till största delen kopplade till trafiken) – ett förslag som 

medför ökade biltransporter torde därför inte accepteras. 

Under samma avsnitt i Skolstruktur 2.0 framgår följande: ”Att satsa på förskola och skola är 

generellt en oöverträffat god investering för att uppnå en attraktiv livsmiljö men också för 

att få fler ungdomar i regionen att vidareutbilda sig för att senare bo, leva och arbeta i 

Malmfälten”. 

Skolstruktur 2.0 innebär inte en satsning på förskola och skola. Centraliseringen som 

förespråkas innebär bl.a. ökade transporter, vilket i sin tur medför en försämrad livsmiljö för 

de som bor utanför stadskärnan. Vi behöver en levande landsbygd – alla vill inte bo i städer 

och med dagens trend bosätter sig allt fler på landsbygden. 

En kommun som satsar på miljöfrågorna och utvecklar landsbygden torde därför vara en 

attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. 

7.6 Forskning/Utredningar/Rapporter 

OECD 

Sverige är det land av alla OECD-länder där elevernas skolresultat fallit mest mellan år 2002-

2012. Därför har Sverige begärt hjälp från OECD att granska det svenska skolsystemet och ta 

fram förslag på förändringar. OECD presenterade sin rapport i början av maj 2015 (i år). 

Skolkommissionen ska, baserat på bland annat OECD:s rekommendationer, lämna förslag 

som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad 

likvärdighet i den svenska skolan. Kommissionen ska redovisa sina förslag senast i januari 



2017. Borde man inte invänta kommissionens förslag, som åtminstone har någon grund i 

forskning, än att koka ihop något eget oprövat? 

Mindre klasser 

Alla studier och forskning pekar på att mindre klasser med bra lärare är det bästa ur 

samhälleligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Bland annat har IFAU (Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) studerat de långsiktiga effekterna av 

mindre klasser i årskurs 4-6. Slutsatserna de dragit är att löneeffekterna för dessa barn i 

vuxen ålder är tillräckligt stora för att intäkterna ska överstiga de direkta kostnaderna av 

klasstorleksminskningarna. 

Larmrapporter 

Den genomsnittliga elevgruppen på fritidshemmen har de senaste tio åren växt från 31 till 

41 elever. Utvecklingen är så allvarlig att Skolverket tillsammans med Lärarförbundet kräver 

åtgärder och insatser. Fritidspedagogerna larmar om mycket hög arbetsbelastning samtidigt 

som barngrupperna blir större och större. Faktum är att fritidspedagogerna är kraftigt 

överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar (Lärarförbundet, 2015). Lärare i förskola, 

grundskola, gymnasiet och i fritidshemmen ligger på topp 5-listan över yrkesgrupper där 

arbetsbelastningen ökar mest (Du&Jobbet, 2015). 

Fritidspedagogernas förväntade arbetesmiljö är knappt hanterad i förslaget. Man har inte 

tagit i beaktning det ökade fritidsbehovet för barnen från Jukkasjärvi bland andra. Här är det 

många barn som idag går hem till far- eller morföräldrar efter avslutad skoldag. 

Eftersom ingen redogörelse finns för hur sammansättningen av elevgrupper och pedagoger 

kommer att se ut, antar man rimligtvis att klasstorlekarna/ fritidsgrupperna blir större.  

Hjärnan 

Hjärnforskare talar om problemen med öppna landskap. Helena Jahncke är doktor i 

psykologi vid Gävle högskola och har nyligen lagt fram en avhandling där hon visar hur vi 

påverkas av ljudmiljön i öppna kontorslandskap.  Hennes forskning visar att vi störs redan 

när vi vagt börjar uppfatta vad som sägs. Koncentration bryts och vi anstänger oss att höra. 

Kapaciteten för vårt arbetsminne, alltså den hjärnkapacitet vi använder för att lösa 

tankekrävande uppgifter, går ner med upp till tio procent då vi urskiljer och hör prat, visar 

Helena Jahncke forskning. Kommer man med förslaget kunna erbjuda en lugn arbetsmiljö 

för lärare och elever? Vi kan inte se hur det skulle gå till. 

 

Efter att ha läst den forskning som finns inom området ställer vi oss frågorna: 

 Hur tänker vår skolledning egentligen? 

 Varför påbörja en omstruktureringskarusell som pekar mot en försämring för 

samhället och barnen när det inte finns någonting som säger att det skulle vara det 

bästa?  



7.7 Slutsatser 

Efter att ha läst igenom rapporten och reflekterat över rekommenderat förslag, kan vi 

konstatera följande. 

 Rapporten innehåller alldeles för mycket brister för att man ska kunna ta ett rättvist 

beslut för våra barn och lärare 

 Barnperspektivet saknas helt, vilket inte borde vara möjligt i en rapport som handlar 

om just barnen 

 Det rekommenderade förslaget innehåller inget belägg för att det skulle vara det 

bästa för barnen alternativt lösa problemet med lärarbristen 

 Förslaget kommer inte att leda till en likvärdig skola för våra barn per automatik. Fler 

aspekter behöver beaktas och begrundas innan man kan dra slutsats om att det 

skulle leda till ökad likvärdighet för barnen. 

 Förslaget går emot den forskning som finns och den väg vår nuvarande regering vill 

ta. Åtminstone pekar allt mot att det går emot eftersom ingen tydlig redogörelse 

finns för hur detta rent praktiskt skulle komma att fungera. 

 Rekryteringsplan saknas vilken borde vara ett givet dokument när problemet till 

störst del handlar om brist på resurser. 

 Man föreslår en ”långsam” nedläggning av en skola i ett samhälle som är under 

utveckling och expansion. Sett ur ett samhälleligt och samhällsekonomiskt perspektiv 

är det rent förkastligt. 

7.8 Rekommendationer 

Påbörja arbete med rekryteringsplan 

Vår rekommendation är att våra politiker ger i uppdrag åt skolledningen att påbörja arbete 

med en rekryteringsplan. Denna rekryteringsplan bör fokusera på en attraktiv arbetskraft 

som det råder brist på. Samarbeta med övriga förvaltningar för att kunna samordna och 

skapa gemensamma erbjudanden till lärarna. Ett förslag är att forma ett helhetspaket med 

boende, erbjudanden, bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

Profilering 

Jukkasjärvi har unika fördelar som man bör ta till vara på. Förutom en företagsanda som 

råder i byn har man naturen utanför skoldörren och en kultur och historia som går långt 

tillbaka i tiden. Vår rekommendation är att skolledningen stödjer Jukkasjärvi i arbetet med 

att profilera skolan med dess unicitet. En samverkan mellan skola, föräldrar och företagarna 

i byn kan nog bli ett vinnande koncept. 
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